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o, że żeglarstwo jak mało, który sport nie zna ograniczeń 
wiekowych wiadomo od dawna. Siła i sprawność fizycz-
na to połowa sukcesu. Druga to wiedza, doświadczenie, 
odporność psychiczna. Pewnie ktoś powie, że to cechy 
wymagane przy każdym sporcie. I owszem, ale to jed-
nak w żeglarstwie jak mało, którym sporcie procentują 
te drugie cechy. Wystarczy spojrzeć na najważniejsze 

imprezy, w tym trwający właśnie Vendee Globe. Na starcie tych jed-
nych z najcięższych regat świata stanęło 29 zawodników, przy czym 
tylko dwójka z nich ma poniżej 30 lat lat, a najstarszy aż 66. Zwyciężca 
Francuz Armel le Cleac’h w tym roku kończy 40 –kę, a drugi na mecie, 
ze stratą zaledwie kilkunastu godzin Brytyjczyk Alex Thomson skończy 
43 lata. Gdy zamykaliśmy to wydanie W Ślizgu! do mety zbliżał się trze-
ci z zawodników – 40 - latek Jeremie Beyou, a za nim idąca łeb w łeb 
para: 51 letni Jean Pierre Dick i 42 letni Yann Ellies. W stawce pozostało 
w sumie 18 zawodników. To jasne, że oprócz samych skipperów w ta-
kich regatach o miejscu decyduje budżet teamu, a tym samym jacht, 
jego konstrukcja i wyposażenie. Niemniej ktoś tych skipperów wybiera.

O ile wśród oceanicznych teamów i regat życie po 40 – ce to raczej 
standard to na pewno nie jest tak w dyscyplinach bardziej siłowych, 
związanych z klasami olimpijskimi. Choć i tutaj widać, że czterdziesto-
latkowie nie odpuszczają. Wystarczy spojrzeń na naszą kadrę w wind-
surfingowej klasie RS:X. Piotr Myszka, olimpijczyk z Londynu w tym 
roku skończy 36 lat, a Przemek Miarczyński 38. Obydwaj rozpoczęli 
ten rok pracowicie, trenując w Hiszpanii i przygotowując się do sezonu. 
I choć mamy już wielu kolejnych świetnych i młodszych zawodników 
jak np. Paweł Tarnowski, to wiele wskazuje, że rozgrywka o czołowe 
miejsca wciąż jeszcze będzie rozgrywać się między nimi. Nie wyklu-
czone, że także o Tokio. W ślad za nimi podąża Maciej Grabowski, bo-
hater naszej okładki. Wielokrotny medalista w klasie Laser, włącznie 
z  tytułem Mistrza Europy, a także 3 krotny uczestnik igrzysk olimpij-
skich. W ub. roku wydawało się, że przed Grabowskim już teraz misja 
trenerska, choćby wtedy gdy do Rio jechał jako sparing partner Kacpra 
Ziemińskiego. Albo ewentualnie zmiana klasy. Tymczasem blisko 39 
– letni Grabowski rzucił właśnie wyzwanie. Nowa łódka, treningi i cel: 
start w Tokio. Ambitnie, ale taki właśnie jest sport. Polecam wywiad 
z Maćkiem, który opowiada w nim nie tylko o swojej żeglarskiej dro-
dze, ale przede wszystkim miejscu w jakim się znalazł, o motywacjach, 
wreszcie o wyzwaniu jakie rzuca.

Za wszystkich naszych zawodników zawsze trzymam kciuki, ale przy-
znam, że za tych wyżej wymienionych ciut mocniej. Pewnie z racji 
wspólnoty wieku. Mam nadzieję, że młodsi żeglarze nie będą mi tego 
mieć za złe.

I jeszcze jedna refleksja z powyższych rozważań. Determinacja, am-
bicja i wola walki czterdziestolatków jest godna podziwu. To też jed-
nak sygnał, że w naszym kraju nie wykorzystuje się ich sukcesów 

i doświadczenia do innych projektów regatowych. Chociażby w że-
glarstwie oceanicznym, jak właśnie Vendee Globe. Do tej pory jedyny 
Polak jakiemu udało się w nich wystartować to Zbigniew Gutkowski, 
niegdyś wieloletni zawodnik w klasie 470. Z powodu awarii musiał 
jednak przerwać wyścig. Teraz płynie samotnie dookoła świata swoją 
starą Imoką. Wcześniej przez lata zabiegał o sponsorów na światowe 
imprezy, najpierw na The Barcelona World Race, a potem na inne starty. 
Nie udało się. Kasa omijała tego wybitnego żeglarza, pojawiała się za to 
przy innych projektach. Głośnych, z hukiem obwieszczanych, choć jak 
się potem okazywało nie zawsze udanych lub o wątpliwej jakości spor-
towej. Dlatego też Gutek wystartował po cichu, z niewielkim budżetem, 
z zaskoczenia. I wierzę, że jak wróci, to na tarczy. 

Na koniec z innej beczki. Pojawiły się pretensje, że Polski Związek Że-
glarski wyłożył 1,6 mln zł na swój nowy portal, podczas gdy w dzisiej-
szych czasach portale można kupić nawet za kilka tysięcy złotych. Za-
stanawiam się jednak o co tyle hałasu? Przecież mógł wyłożyć 4 mln. 
Albo 18 mln zł. A nie wyłożył. W każdej sytuacji zawsze szukajmy tej 
pozytywnej strony. Udanego 2017 roku!

Michał Stankiewicz

T

O D  N A C Z E L N E G O

CZAS 40 - LATKÓW
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F E L I E T O N

NOWY CYKL OLIMPIJSKI

PRZEMYSŁAW  
MIARCZYŃSKI

Przemysław Miarczyński, pseudonim Pont, pol-
ski żeglarz, brązowy medalista olimpijski z Londy-
nu – jest najstarszym i najbardziej utytułowanym 
zawodnikiem w Polskim teamie. Świeżo upie-
czony wicemistrz Polski seniorów w Olimpijskiej 
Klasie RS:X 2016! Pierwsze tytuły Mistrza Świata 
w klasie w windsurfingowej klasie Mistral zdoby-
wał już jako junior. Przepustką do kariery senior-
skiej stanowiły dla niego dwa tytuły mistrza świa-
ta juniorów (1995-96). Reprezentant klubu SKŻ 
Ergo Hestia Sopot.

Przed nami kolejny 4 letni cykl olimpijski. Czas planowania i decyzji, 
nie tylko na nadchodzący rok, ale również na czas całej olimpiady, 
czyli 4-letniego okresu pomiędzy igrzyskami. Liczba zaplanowanych 
dni wyjazdowych w trakcie jednego sezonu waha się w granicach 
170-230 i zależy w dużym stopniu od tego, w którym roku przygoto-
wań do igrzysk jesteśmy. 

Rok 2017 to sezon poolimpijski, w związku z czym dla starszych, 
bardziej doświadczonych i utytułowanych zawodników jest to czas 
na wyleczenie ewentualnych kontuzji, załatwianie prywatnych spraw, 
które też niejednokrotnie wymagają bycia „na miejscu”. 

Zawsze po igrzyskach zastanawiałem się czy trochę nie odpuścić 
nadchodzącego sezonu. Nie chodzi oczywiście o całkowity brak tre-
ningu, ponieważ po czymś takim powrót jest bardzo trudny. Chodzi 
bardziej o zmniejszenie liczby dni wyjazdowych np. z 210 na 180 
w ciągu roku, poprzez odpuszczenie lub skrócenie kilku obozów tre-
ningowych i zrezygnowanie z niektórych, mniej ważnych regat. Jakby 
nie patrzeć to jednak o miesiąc więcej odpoczynku i spędzenia czasu 
z rodziną. Zdania, są oczywiście podzielone, a zawodnicy, głównie 
ci, którzy startowali na ostatnich igrzyskach przez co mieli dłuższy 
i trudniejszy sezon mogą sobie pozwolić na lżejszy rok. Ja, zwykle 
w obawie o to, że wypadnę z trybu treningów i osłabnę, za bardzo 
nie odpuszczałem bo jak to często powtarza jeden z naszych trene-
rów kadry żeglarskiej, „mięśnie buduje się długą i ciężką pracą, a traci 
szybko i bez wysiłku”. 

Najważniejszymi zawodami pomiędzy igrzyskami są odbywające 
się każdego roku Mistrzostwa Europy i Świata. Zawody zaliczane do 
Pucharu Świata oraz klasyfikacja generalna rankingu PŚ ma zdecy-
dowanie mniejsze znaczenia. Mistrzostwa Polski oraz ranking PŚ nie 
są też brane pod uwagę w kryteriach powoływania zawodników do 
kadry Polskiego Związku Żeglarskiego. 

W roku poolimpijskim jest często więcej czasu na przygotowania 
do najważniejszej corocznej imprezy, czyli Mistrzostw Świata, które 
w sezonie po igrzyskach zazwyczaj odbywają się w drugiej części se-
zonu. W przypadku klasy RS:X – windsurfingu olimpijskiego, Mistrzo-
stwa Europy w tym roku odbędą się na początku maja w Marsylii, 
a Mistrzostwa Świata zaplanowane zostały na drugą połowę wrze-
śnia i odbędą się w miejscu najbliższych igrzysk olimpijskich, czyli 
w Tokio. Większość zawodników polskiej kadry windsurfingu będzie 
startowała w obu imprezach, ale nie wszyscy będą w szczycie for-
my już w maju. W Tokio na akwenie olimpijskim podczas Mistrzostw 
Świata 2017 tytułu będzie bronić Gosia Białecka oraz Piotrek Myszka. 
Pozostała część naszej kadry z pewnością też nie podda się bez walki 
i może bardzo pozytywnie zaskoczy.

Przemysław 
Miarczyński
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F E L I E T O N

ZIMOWY 
KITESURFING
Połowa listopada 2002r., Jastarnia od strony Zatoki Puckiej, tempe-
ratura wody około 4 stC , odczuwalna temperatura powietrza  około 
-2stC, 20-24 węzły z południa oraz przyjemne zafalowanie na „Polish 
Jaws aka Jokes”, czyli jedynym polskim spocie wave przy południo-
wym kierunku!

 Na parkingu przy porcie, przed zaparkowanymi busami i kamperami 
małe poruszenie –  to ustawka na jesienne pływanie, kilku zapaleń-
ców chcących przedłużyć o kilka tygodni sezon kitesurfingowy. Prze-
bieramy się w pianki neoprenowe, grubość max. 4mm, w niektórych 
przypadkach niestety  sparciałe lub pęknięte na łączeniach, pod pian-
ki lepiej dosprzętowieni zakładają lycry docieplające, na pianki  kurtki 
ortalionowe. Na głowy kaptury lub czapki, buty neoprenowe,  na dło-
nie rękawiczki polarowe, na które z kolei zakładamy rękawiczki latek-
sowe do zmywania naczyń, wszystko obowiązkowo zaklejone szarą 
taśmą. Procentuje doświadczenie zdobyte w podobnych warunkach 
przez kilka wcześniejszych sezonów na windsurfingu. Godzina za-
bawy na falach w zupełności wystarcza, przemarznięte organizmy 
rozgrzewamy  herbatką „u Chłopa” we Władku. Za oknem już ciemno 
i zimno, typowa polska jesień, pada śnieg z deszczem, jednak dla nas 
takie warunki mają inny wymiar. Jesteśmy nakręceni adrenaliną, cie-
szymy się, że udało się odwlec zakończenie sezonu, zastanawiamy 
się kiedy uda się popływać wspólnie następnym razem.

Wówczas na pływanie w tak ekstremalnych dla naszej dyscypliny wa-
runkach, decydowało się kilku pasjonatów, których można było poli-
czyć na palcach jednej ręki, być może również dlatego, że dyscyplina 
nie była jeszcze szerzej znana. Zwykle rozpoczynało się sezon chwilę 
przed weekendem majowym, a kończyło pod koniec października/na 
początku listopada, w międzyczasie deski do kajta zamieniało się na 
narty lub snowboard'y. Czy z perspektywy 15 lat wygląda to podob-
nie? Czy w polskich realiach  kitesurfing to nadal sport sezonowy?

To co się na pewno nie zmieniło, to grupa pasjonatów. Kilku starych 
wyjadaczy odpuściło już pływanie w takich warunkach, ale przybyło 
sporo nowych twarzy. Zmieniła się na pewno technologia oraz szer-
szy dostęp do tego wyspecjalizowanego sprzętu. Postęp technolo-
giczny w produkcji odzieży do pływania, nowe cieplejsze a zarazem 
bardziej elastyczne materiały, klejone szwy etc. –  w głównej mierze 
właśnie te czynniki umożliwiają dziś pływanie w niskich temperatu-
rach. Pianki ze zintegrowanym kapturem nie są już rzadkością, a gru-
bość neoprenu 6mm przy zachowaniu elastyczności to już w zasa-
dzie standard. Buty oraz rękawiczki potrafią być tak dopasowane, że 

praktycznie nie wpuszczają wody, pozwalając jednocześnie na nie-
zaburzony dopływ krwi do kończyn. Zimy w Polsce ostatnimi czasy 
również nie są takie srogie jak kiedyś. Dzięki temu sezon w Polsce dla 
niektórych w zasadzie się nie kończy, jedyną przeszkodą mogą być 
siarczyste mrozy, które zamieniają wodę w lód.

Ktoś mógłby zapytać co ciągnie tych ludzi do wody o tej porze roku, 
dlaczego w ogóle pływają późną jesienią, a nawet zimą? Ano dlatego, 
że jesień i zima to okres sztormów, a co za tym idzie – najlepszej 
fali, chociaż powodów znalazłoby się zapewne więcej. Jest też wy-
miar natury emocjonalnej, miło jest bowiem przyjechać na spot i zo-
baczyć znajome twarze, spotkać ziomków (również windsurferów), 
dla których rytm życia wyznaczany jest przez wiatr i falę. Nie trzeba 
umawiać się telefonicznie, w zależności od kierunku oraz siły wiatru 
wiadomo gdzie będzie najlepsza fala i zarazem najlepsze pływanie. 
Wiadomo również, że spotka się tam tych samych ludzi, niezależnie 
od dnia tygodnia. Patrząc na te osoby z boku, widać pasję. Kitesur-
fing jest pewną formą przygody. Dawka adrenaliny, którą się uzyskuje, 
wystarcza na kolejne dni i nastraja pozytywnie do świata w te szare 
jesienno-zimowe krótkie dni.

Na koniec jeszcze bardzo ważna uwaga, nie należy jednak zapomi-
nać, że pływając w takich niesprzyjających dla fizjologii człowieka 
warunkach pogodowych, szczególnie na otwartym morzu, nawet 
najgrubsza pianka nie pomoże nam w przypadku awarii lub nagłej 
zmiany kierunku czy siły wiatru, takie poczucie „nieśmiertelności” 
może być zgubne. Przede wszystkim należy dysponować odpowied-
nimi umiejętnościami. Pływać w większym gronie, nigdy samemu, 
trzymać się bliżej brzegu, nie halsować się kilometry w morze, sprzęt 
(szczególnie linki i tuby w latawcu) powinien być sprawdzony, dobrze 
jest również znać akwen pod względem układu fali, prądów, wiatru, no 
i chyba najważniejsze - trzeba mierzyć siły na zamiary. Do zobaczenia 
na spotach!

Tomek Janiak
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F E L I E T O N

TOMEK JANIAK
czołowy polski kitesurfer i jeden 
z pierwszych sportowców upra-
wiających tę dyscyplinę w na-
szym kraju. Zaliczany do grona 
najbardziej utytułowanych za-
wodników globu: aktualny Mistrz 
Europy Masters i Wicemistrz 
Świata Masters w kategorii kite-
race (najszybsza klasa żeglarska 
na świecie), a także Mistrz Polski 
Masters. Trener kadry Polski.
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W Y D A R Z E N I A

- Nie zamierzam prowadzić publicznej dyskusji o danych 
ekonomicznych spółki prawa handlowego wydającej serwis 
- mówi W Ślizgu! Wiesław Kaczmarek, szef PZŻ o portalu 
sailing.org.pl

CENNY PORTAL PZŻ
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Chodzi o serwis żeglarski jaki w ubiegłym roku do życia powołał Polski 
Związek Żeglarski. Jego wydawcą jest spółka E-PZŻ Sp. z o.o., której 
100 procentowym udziałowcem jest właśnie PZŻ. Można w nim zna-
leźć bieżące informacje o wydarzeniach żeglarskich, polskich i świato-
wych, zarówno w formie tekstów, jak i materiałów video.

W grudniu ub. roku magazyn Wiatr ujawnił, że PZŻ na uruchomienie 
portalu przekazał swojej spółce aż 1,6 mln zł. Jak porównuje Maga-
zyn Wiatr, uruchomienie podobnego serwisu kosztuje z reguły od 6 tys. 
do maksymalnie 100 tys. zł. Co więcej - pod koniec roku jego wydaw-
ca miał wystąpić do PZŻ o kolejne pieniądze, co potwierdził Wiesław 
Kaczmarek, prezes PZŻ. Sprawa wywołała liczne komentarze w śro-
dowisku żeglarskim.

- Nie mam obowiązku tłumaczyć się z tego co napisał magazyn Wiatr, 
w tych sprawach proszę zwrócić się do magazynu Wiatr – Wiesław 
Kaczmarek pytany tę sprawę odsyła do Wiatru, a po dane finansowe 
do Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawdziliśmy. EPZŻ Sp. z o.o. została powołana w lipcu 2015 roku. 
W zakres działalności wpisanych w umowie spółki wchodzi wydawa-
nie portalu, ale i pośrednictwo w sprzedaży reklam, czy też działalność 
ubezpieczeniowa. Z bilansu złożonego w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym wynika, że w 2015 roku spółka uzyskała pożyczkę wysokości 
442 tys. zł. Rok zamknął się stratą wysokości 255 tys. zł. z czego na 
wynagrodzenia wydano 30 tys. zł., a na tzw. usługi obce 222 tys. zł. 
Prezesem spółki – od razu na pięcioletnią kadencję został Jerzy Do-
mański, wiceszef PZŻ. Zgodnie ze statutem prezesa można odwołać 
tylko w szczególnych przypadkach – w razie ubezwłasnowolnienia, 
popełnienia przestępstwa, czy też niezdolności do pracy powyżej pół 
roku. W czerwcu 2016 roku Walne Zgromadzenie w osobach Wiesła-
wa Kaczmarka i Bogusława Witkowskiego zatwierdziło bilans spółki za 
2015 rok. Dane za 2016 rok będą złożone w połowie roku.

- Nie zamierzam prowadzić publicznej dyskusji o danych ekonomicz-
nych spółki prawa handlowego wydającej serwis ze względów oczywi-
stych jak tajemnica handlowa spółki – odpowiada W Ślizgu! Wiesław 
Kaczmarek. - Naszym zamierzeniem było, aby przedsięwzięcie, z cza-
sem osiągnęło, poziom samofinansowania się.

Jak uważa Wiesław Kaczmarek także PZŻ jako stowarzyszenie nie ma 
obowiązku rozmowy o finansowaniu portalu.

- Finanse Stowarzyszeń są jawne w części dotyczącej finansowania 
ze środków publicznych. Działalność podmiotów zależnych PZŻ pro-

wadzących działalność gospodarczą jest finansowana ze środków 
własnych PZŻ , tj. nie jest finansowana ze środków publicznych – wy-
jaśnia prezes PZŻ. - Tworzenie, organizacja, administrowanie i prace 
rozwojowe są finansowane ze środków własnych PZŻ na zasadach 
i w wysokości określonej w uchwałach Zarządu PZŻ z dnia 14.07.2015r, 
19.01.2016 r. i 19.12.2016 r. Finansowanie było udzielone na zasadach 
komercyjnych w formie pożyczek – wylicza Wiesław Kaczmarek.

19 grudnia ub. roku zarząd PZŻ podjął uchwałę w sprawie zgody  
na sprzedaż do 100 procent udziałów.

- Właśnie toczą się poufne negocjacje handlowe z inwestorami, 
w związku z tym, siłą rzeczy, wstrzymujemy się z udzielaniem  infor-
macji dotyczących portalu. Spółka zawarła umowy handlowe z pod-
miotami profesjonalnie zajmującymi się pozyskiwaniem inwestorów 
na rynku finansowym. Szczegółowe informacje będą dostępne w spra-
wozdaniu finansowym Spółki w terminie jak wspomniano powyżej, 
jak również w sprawozdaniu PZŻ przedstawionym na Sejmiku w dniu 
23.04.2017 r. – podsumowuje prezes PZŻ.
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Polska załoga Delphia Sailing Team utrzymuje pozycję w pierwszej 10 
światowego rankingu sterników matchowych ISAF World Match Racing 
Rankings. To największy sukces polskich żeglarzy od czasu zdobycia przez 
załogę Karola Jabłońskiego tytułu mistrza świata w 2002 roku.

DELPHIA SAILING TEAM 
W ŚCISŁEJ ELICIE

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Polacy zajmują 7. lokatę na ponad 1360 sklasyfikowanych załóg star-
tujących w formule Match Racing na świecie, co daje drugi wynik w hi-
storii Polskiego Żeglarstwa. Załoga w składzie: Łukasz Wosiński, Filip 
Lewandowski, Bartosz Bartnicki i Jacek Nowak wygrała w tym roku 
między innymi Energa Sopot Match Race. W wielkim finale pokonali 
ekipę Australijczyka Sama Gilmoura.

- Wynik przyszedł niespodziewanie, takie założenie było, ale na przyszły 
sezon, udało się to zrobić szybciej z czego jesteśmy niezwykle dumni. 
Siódme miejsce na świecie w jednej z najtrudniejszych i najbardziej 
technicznie wymagających formuł żeglarstwa to powód do dumy nie 
tylko dla nas jako zawodników, ale również dla Polski – podkreśla Łu-
kasz Wosiński, sternik Delphia Sailing Team. - Sukces ten nie odbyłby 
na pewno bez wsparcia stoczni jachtowej Delphia i partnerów teamu. 
Teraz dużo się zmienia w czołówce z tego względu, że wszystko zmie-
rza w stronę katamaranów – z jednej strony ułatwia, z drugiej utrudnia. 

Jak zapowiada Wosiński w przyszłym sezonie załoga Delphia Sailing 
Team ma zamiar wystąpić na jubileuszowych regatach - 20. edycji 
Match Race Germany oraz na Mistrzostwach Europy, a także na przy-
stanku WMRT Match Cup w Perth w Australii.

- Na pewno trzeba zrobić licencję na M32 i wystartować w World 
Matchracing Tourze – to jest cel na najbliższy sezon, a jak się uda 
pociągnąć dalej to będzie naprawdę mistrzostwo świata. Jeżeli nie, to 
może przetrzemy szlaki innym i otworzymy oczy tym, którzy jeszcze 
Match Racingu nie doceniają – dodaje Wosiński. 

Jeśli chodzi o pozostałych Polaków w rankingu matchracingowych 
sterników ISAF - kolejny Polak, Marek Stańczyk, jest 19, zaś Przemy-
sław Tarnacki - 21. Gdyby uwzględnić pierwszą dwudziestkę według 
kraju, okazuje się, że Polska nie ustępuje tradycyjnym żeglarskim po-
tęgom.

Do światowego rankingu klasyfikowane są cztery najlepsze rezultaty 
z sezonu 2016 i cztery najlepsze z sezonu 2015. Match Racing to jedna 
z najbardziej prestiżowych konkurencji światowego jachtingu, w której 
ścigają się na co dzień medaliści olimpijscy, zawodowi żeglarze i mi-
strzowie świata poszczególnych klas żeglarskich. Według tej formuły 
odbywają się legendarne regaty o Puchar Ameryki. Match Racing to 
krótkie, intensywne i niezwykle efektowne wyścigi „jeden na jeden”, roz-
grywane najczęściej na oczach tysięcy kibiców w najlepszych lokaliza-
cjach na świecie.
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1100 sprzedanych jednostek w ciągu 4 lat – taka liczba może podziałać 
na wyobraźnię niejednego wytrawnego żeglarza sportowego. J/70, bo 
o niej mowa, „sztormem” wdarła się na żeglarskie akweny całego świa-
ta. Na naszych wodach tego typu jachtu jeszcze nie widzieliśmy, ale już 
za kilka tygodni, za sprawą firmy Dobre Jachty, dystrybutora J-Boats 
w Polsce, będziemy mogli zobaczyć te sprawne jednostki również na 
krajowych akwenach. W nadchodzącym sezonie pod polską banderą 
pływać będą trzy jachty J/70. Pierwszym z nich jest jacht Krzysztofa 
Krempecia, medalisty Mistrzostw Europy Melges 20. Dwa pozostałe 
należą do teamów, które do tej pory żeglowały w klasie Delphia 24.

- Dobre Jachty od wielu lat współtworzą polski rynek żeglarski dystry-
buując katamarany oraz jachty żaglowe i motorowe renomowanych 
francuskich marek takich jacht Lagoon, Jeanneau, Prestige Yachts, 
Invictus i CNB. J-Boats to kolejna marka, która dołączyła do oferty 
naszej firmy. Jej najbardziej popularny model, J70, który promujemy 
w pierwszej kolejności to wspaniała, doskonale zaprojektowana, prosta 
w obsłudze i rozsądnie wyceniona łódka regatowa. To właśnie popu-
larność tej monotypowej klasy jest jej największą siłą - po raz pierw-

szy polscy żeglarze mogą ścigać się z kolegami z innych krajów na 
jednakowych, szybkich jachtach, na których odnajdą się zarówno byli 
zawodnicy klas olimpijskich, jak i amatorzy ze sportowymi ambicjami 
– podkreśla Maciej Stompór, współwłaściciel Dobrych Jachtów. 

Cytując jeden z najbardziej znanych żeglarskich filmów – „Wielkie jach-
ty przynoszą chwałę, ale to właśnie małe łódki czynią z Ciebie żeglarza”. 
Chyba właśnie dlatego ta niewielka jednostka tak bardzo podpasowała 
również najbardziej znanym żeglarzom świata. W zeszłorocznych mi-
strzostwach świata na tej jednostce wystartowały takie firmy jak choć-
by Paul Cayard czy John Kostecki. W niemieckiej Segel-Bundesliga 
regularnie uczestniczy multimedalista olimpijski Jochen Schümann, 
a swoje starty na J/70 ma również nie kto inny jak Karol Jabłoński. Po-
tencjał klasy potwierdzają też kluby żeglarskie i firmy organizujące pro-
fesjonalne regaty w ramach krajowych lig żeglarskich, z finałem Sailing 
Champions League włącznie, wykorzystujące floty właśnie tej klasy. 

- Przedstawiając J/70 w Polsce chcieliśmy pokazać naszym kolegom-
-żeglarzom doskonałą łódkę, którą będą mogli wypłynąć na szerokie 
wody i ścigać się nie tylko na własnym podwórku, ale również w towa-
rzystwie żeglarzy z całego świata. My, korzystając z okazji sami chętnie 
do nich dołączymy. Po fantastycznej przygodzie na J/70 podczas ubie-
głorocznego finału Sailing Champions Leaugue na Sardynii, nabraliśmy 
apetytu na ten rodzaj emocji i mam nadzieję, że już wkrótce spotkamy 
się na wodzie – dodaje Maciej Stompór.

W roku 2017 najważniejszą imprezą sezonu będą mistrzostwa świata, 
które odbędą się w Porto Cervo na początku września. Liczymy na do-
bre występy polskich załóg.

Za sprawą firmy Dobre Jachty, już za kilka 
tygodni będziemy mogli podziwiać klasę 
J/70 na polskich wodach. Na dziś wiadomo,  
że w sezonie 2017 pod polską banderą 
będą pływać trzy jachty tej klasy. Jest 
szansa na dwa kolejne.

J/70 W POLSCE!
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

J/70 to pierwsza w historii J-Boats 
łódź kilowa, którą można wodować 
z przyczepy bezpośrednio na slipie. 
Podnoszony kil sprawia, że jacht jest bardzo 
łatwy w transporcie nawet za małymi 
samochodami osobowymi i nie wymaga 
dodatkowych uprawnień od kierowców. 
Łódź została zaprojektowana tak, aby 
spełniać rosnące zapotrzebowanie na 
prostą, ale szybką i skuteczną w żegludze 
jednostkę one-design, zarówno do regat 
na najwyższym poziomie sportowym, 
ale i również do bardziej rekreacyjnego, 
rodzinnego ścigania się. Jacht posiada 
bardzo szeroki i przestronny kokpit 
oraz wysoko umieszczony bom, co 
bardzo ułatwia poruszanie się i pracę 
czteroosobowej załodze. Na J/70 bardzo 
dobrze czują się zarówno profesjonalni 
żeglarze z doświadczeniem w Pucharze 
Ameryki, jak i załogi rodzinne. fo
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BIKINI 
BY BROCHOCKA! 

Hela Brochocka to jedna z czołowych polskich zawodniczek, które 
startują w Pucharze Świata Freestyle w kitesurfingu. Ponad rok temu, 
podczas treningu w Egipcie, Helena zerwała wiązadło krzyżowe w kola-
nie. Na szczęście po operacji wróciła jeszcze bardziej zdeterminowana 
i pod opieką dobrych fizjoterapeutów szybko wróciła do formy. 

- Dziś wreszcie czuję się w stu procentach zdrowa i gotowa do akcji. 
Teraz rozumiem już co mieli na myśli ci, którzy mówili, że po kontuzji  

wraca się silniejszym, bo na pewno wyciągnęłam z tej historii parę waż-
nych lekcji. Każdy mój ruch jest teraz trochę lepiej przemyślany, a ja 
sama na pewno bardziej będę cieszyć się z każdej chwili spędzonej na 
wodzie, bo wiem, jak kiepsko jest oglądać to wszystko ze szpitalnego 
łóżka – podkreśla Helena.

Mimo wzlotów i upadków, lato spędziła bardzo produktywnie. Poza 
pływaniem w Hood River współpracowała z niemiecką marką Josea 
Surfwear projektując serię strojów kąpielowych.

- Jestem naprawdę podekscytowana i dumna, że mogę przedstawić 
Państwu skutki mojej pierwszej w historii współpracy produktowej z Jo-
sea Surfwear – pisze Hela na swoim profilu. - Cieszę się, że mogę praco-
wać i mieć możliwość uczenia się od tej zrównoważonej i odpowiedzial-
nej ekologicznie marki. Wiedza, że są one wytwarzane w sposób etyczny, 
w Europie, a nie poprzez niedopłaconych pracowników kraju trzeciego 
świata sprawia, że chce się je nosić jeszcze bardziej – dodaje.

Josea Surfwear słynie z wysokiej jakości i w pełni ekologicznej pro-
dukcji, wykorzystującej materiały pozyskane w sposób odnawialny. 
Dziewczyny odpowiedzialne za ten brand same kochają pływać, czy 
to na wake'u, surfie, czy na kajcie. Co ciekawe, to część przychodów 
z każdego sprzedanego produktu z linii Heli, zostaje przeznaczona na 
rzecz „Kiteboarding Girls” – fundacji, której celem jest wspieranie ko-
biet uprawiających kiteboarding.

Zawodniczka teamu Liquid Force po kontuzji 
kolana wraca do formy – nie tylko sportowo, 

ale też komercyjnie. Na początku listopada 
Helena Brochocka wspólnie z marką Josea 

Surfwear zaprojektowała serię strojów 
kąpielowych.

TEKST: HALINA KONOPKA
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Mimo braku spektakularnych wyników na igrzyskach 
olimpijskich, śmiało możemy powiedzieć, że to był dobry rok dla 
żeglarstwa sportowego. Miejmy nadzieje, że nasza kadra w roku 

2017 nadal będzie plasować się w ścisłej światowej czołówce.

ŻEGLARSKIE 
PODSUMOWANIE 2016
KADRA SENIORÓW
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Złoto MŚ zdobyli: Karol Jabłoński 
(DN), Małgorzata Białecka (RS:X), 

Piotr Myszka (RS:X), Monika 
Gibes i Piotr Cichocki (Skud 18), 

a srebro MŚ trafiło do Michała 
Burczyńskiego (DN)

Najliczniejsze trofea Polacy  
przywieźli z mistrzostw Europy: złoto 
Marcin Rudawski (Laser Radial), złoto 
Karolina Lipińska (Techno), złoto Mar-
cin Urbanowicz (Techno), srebro Zofia 
Klepacka (RS:X), brąz Paweł Tarnow-
ski (RS:X), brąz Jonasz Stelmaszyk 
(Laser Radial)

W Pucharze Księżniczki Zofii 
triumfowały Agnieszka Skrzypu-
lec i Irmina Mrózek Gliszczyńska 

(470), a srebro trafiło w ręce 
Pawła Tarnowskiego (RS:X)

Rok 2016 minął też pod znakiem  
IO, w których Polacy uplasowali  
się kolejno na:
4. miejsce Piotr Myszka (RS:X) 
4. miejsce Monika Gibes  
i Piotr Cichocki (Skud 18) 
6. miejsce Łukasz Przybytek  
i Paweł Kołodziński (49er) 
10. miejsce Agnieszka Skrzypulec  
i Irmina Mrózek Gliszczyńska (470) 
14. miejsce Małgorzata Białecka (RS:X) 
18. miejsce Kacper Ziemiński (Laser)

Medale PŚ trafiły do: 2x złoto 
Zofia Klepacka (RS:X), złoto Piotr 
Myszka (RS:X), srebro Paweł 
Tarnowski (RS:X)

Warte uwagi są też 4. miejsce MŚ 
Tomasza Januszewskiego i Jacka 
Nowaka (49er) oraz 4. miejsce 
ME Agnieszki Skrzypulec i Irminy 
Mrózek Gliszczyńskiej (470)

W sumie w 2016 reprezentanci 
kadry narodowej seniorów w im-
prezach rangi międzynarodowej 

zdobyli łącznie 18 medali,  
w tym 12 złotych!

1
ZŁOTO

2
SREBRO

3
BRĄZ

3
21

RAZEM

BOJERY 1 1 2

RS:X 5 3 1 9

LASER RADIAL 1 1 2

470 1 1

TECHNO 2 2

SKUD 18 2 2
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- Chciałbym wrócić na tyle szybko, żeby jeszcze zdążyć pojechać na 
narty – żartował Gutkowski. Jeżeli tego dokona, będzie trzecim, po 
Henryku Jaskule i Tomaszu Lewandowskim, Polakiem z takim osią-
gnięciem.

Nie chodzi tu o bicie wyśrubowanego rekordu WSSRC (Światowej Rady 
Rekordów Żeglarskich) – do tego potrzeba ogromnego budżetu i jesz-
cze więcej szczęścia. (Armel Le Cleac’h, zwycięzca tegorocznej edycji 
regat Vendée Globe, właśnie ustanowił nowy rekord i wynosi on 74 dni 
3 godziny 35 minut i 46 sekund, o prawie 4 dni lepiej, niż poprzedni, wy-
dawałoby się, bardzo wyśrubowany wynik Françoisa Gabarta: 78 dni). 

Polak wybrał inny wariant – żeglowanie swobodne, bez wsparcia spon-
sorów, o które bezskutecznie zabiega od kilku lat. Tą samą drogą po-
dążali przed nim inni – kilka lat temu Włoch Alessandro di Benedetto 
opłynął świat na Mini 6,50. W październiku 2016 inny Włoch, Gaetano 
Mura, na jachcie „Italia” (Class 40) miał identyczny plan. Niestety ze 
względu na kłopoty techniczne musiał przerwać rejs w Australii. Obaj 
Włosi to regatowcy. 

Nie chodzi też o ściganie się z wynikiem Jaskuły (344 dni na trasie 
Gdynia-Gdynia, 178 dni czas zamknięcia pętli, s/y Dar Przemyśla, 1979-
1980). Inny jacht, inne technologie, inna epoka. 
Ani o rywalizację z wynikiem Tomka Lewandowskiego (392 dni na 
trasie Ensenada-Ensenada, s/y Luka, 2007-2008), który startując z 
Meksyku, żeglował ze wschodu na zachód, czyli w odwrotną stronę niż 
większość.

Pytany o to, czy płynie po to, aby „wyrównać rachunki” z regatami Ven-
dée Globe, w których wystartował w 2012 roku, ale nie ukończył z po-
wodu awarii, Gutkowski odpowiada:

- Nie do końca. To nie jest ta sama łódka, więc nie. Żeby wyrównać 
rachunki, musiałbym wystartować na tej samej, którą miałem poprzed-
nio, a którą odkupił Francuz i niestety nie dopłynął. Teraz robię to, czego 
mi brakowało w życiowych dokonaniach na oceanie. Nie chciałem już 

- Mimo, że "Babcia" jest wolniejsza  
od "Czarnej", jest przyjemniejsza do życia  
na wodzie – takie były pierwsze wrażenia 
Gutka z rozpoczętego w Wigilię, 24.12.2016, 
rejsu dookoła świata. Polski żeglarz zamierza 
okrążyć świat samotnie, non-stop, klasyczną 
trasą z zachodu na wschód, dookoła trzech 
przylądków – Dobrej Nadziei (Afryka), Leeuwin 
(Australia) i Hornu (Ameryka Płd.) i zrobić  
to jak najszybciej. 

TEKST: MILKA JUNG

ZBIGNIEW GUTKOWSKI

TRZECI RAZ SAMOTNIE 
DOOKOŁA ŚWIATA

dłużej czekać. Słyszałem już tyle obietnic, że trzeba tylko trochę pocze-
kać, a wszystko będzie … Czas nie czeka, lat przybywa, trzeba to robić, 
kiedy się jeszcze ma siłę i motywację.

Gutek powrócił na ocean na własnych warunkach. Polak żeglował już 
dookoła świata załogowo (regaty The Race 2000, katamaran Warta-
-Polpharma) oraz etapami (regaty Velux 5 Oceans 2010-11, Operon 
Racing). Zna również jacht – GLOBE to dawny OPERON, wyremon-
towany przez Gutka i wypożyczony od obecnego właściciela. To jed-
nostka z bogatą historią - dwa razy okrążyła świat w regatach Vendée 
Globe (1992-93 pierwsze miejsce, BAGAGES SUPERIOR, 1996-97 
czwarte, CAFE LEGAL), raz w Velux 5 Oceans (z Gutkiem). Teraz że-
gluje czwarte okrążenie.

Czym różni się obecny rejs od żeglowania regatowego, które jest spe-
cjalnością gdańszczanina? 

- Przede wszystkim - łódka. Łódka „Babcia”, teraz GLOBE, to jacht zasłu-
żony dla polskiego żeglarstwa i nie tylko. Ale nie nadaje się już do ści-
gania. Czuć, że się męczy, nie próbuję nawet już jej cisnąć. Do ścigania 
bym oczywiście chętnie wrócił, ale na razie nie ma ku temu w Polsce 
możliwości. Jest jak jest. Trzeba to przyjąć. Chciałem wystartować w 
Vendée Globe, nie udało się, więc płynę prywatny rejs, żeby zaliczyć tę 
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ciężką trasę. Ale to nie jest to samo. To zupełnie coś innego – mówił w 
rozmowie ze środka Atlantyku.

Gutek wystartował z portugalskiego Cascais, ze względów pogo-
dowych. Nie było szans na start z Gdyni, bo remont przed rejsem 
i przygotowanie jachtu, chociaż drobiazgowo zaplanowane, zo-
stały ukończone bardzo późną jesienią i nie było czasu na testy 
na wodzie. A wiadomo, że wszelkie usterki wychodzą zawsze w 
czasie rejsu. Jedynym wyjściem było przestawienie jachtu do 
lepszego portu startowego, czyli takiego już za kanałem La Man-
che, z pomocą niewielkiej, dwuosobowej załogi. Miał to być Brest, 
ale pogoda pokrzyżowała plany. 

Jak to zwykle bywa w kwestiach żeglarskich – miał Gutek rację. Co 
miało się zepsuć, zepsuło się w trakcie przestawiania jachtu z Gdyni do 
Cascais. Bądźmy szczerzy – nie ma rejsów bez awarii. Dwukrotny zwy-
cięzca Vendée Globe, Michel Desjoyeaux, mówi wprost: - Bądź gotów 
każdego dnia na jeden poważny problem. 

Zawodnicy ścigający się non-stop dookoła świata przyznają, że taka 
jest właśnie ich rzeczywistość. Dzień bez awarii to święto. Dowiadu-
jemy się tylko o tych najpoważniejszych, często skutkujących wyco-
faniem się z regat lub wyjaśniających przyczyny „dziwnych” danych 

pokazywanych przez system monitorowania pozycji jachtów. Potem 
okazuje się, że na pokładzie był pożar, powódź albo inny dopust.

Gutek do Wigilii uporał się ze wszystkimi drobnymi naprawami. Czekał 
jeszcze na uszczelkę do odsalarki, którą ktoś z serwisu producenta wy-
słał mu zwykłą pocztą. Nie doczekał się, chciał już płynąć. Takie czeka-
nie na brzegu jest najgorsze. Dorobił dwie awaryjne części zapasowe 
sam i wreszcie ruszył. 

- Chcę popłynąć kółko, bezpiecznie, w swoim tempie – mówił 
przed startem. 7 stycznia przeciął równik. - Jadę już tędy 10 raz, 
jest jakiś wiatr, którego nie ma w żadnej prognozie, a tego wiatru, 
co miał być, wcale nie ma – narzekał. To standardowe frustracje 
strefy okołorównikowej, która bardzo rzadko pozwala przejść płyn-
nie z jednej półkuli na drugą. Każdy musi tam przeżyć swoje, a 
przejście bez postoju zdarza się bardzo rzadko. Jak wygląda co-
dzienna praca na pokładzie GLOBE?

- Jeżeli chodzi o pracę, to tak jak na każdej łódce, na bieżąco napra-
wiam jak coś się psuje. Jeżeli mogę odpoczywać, to odpoczywam. 

Póki warunki na to pozwalały, udawało mi się spać trochę więcej niż 
zwykle na regatach, chociaż na początku ciężko było w ogóle usnąć.
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Kiedy Gutek wpływał na półkulę południową, na północną wracali lide-
rzy regat Vendée Globe. Jednak kapryśne warunki uniemożliwiły spo-
tkanie z innymi samotnikami. Polak uciekał przed powiększającą się 
strefą ciszy i nie chciał rezygnować z obranej strategii. - Jak tu stanę, to 
się usmażę żywcem – mówił wprost.

Czy przy takim swobodnym żeglowaniu tak samo intensywnie pracuje 
się nad wyborem trasy, nad routingiem, nad pogodą?

- Na pewno nie. Nie interesuje mnie jak najszybsze dotarcie do portu, 
ale taki routing, który pozwoli mi ominąć niekorzystne miejsca na oce-
anie – na przykład takie, gdzie będzie sztormowo, ale fala w dziób. Na 
tym się skupiam. To zupełnie coś innego. Ale jeżeli chodzi o systema-
tykę ściągania prognozy czy sprawdzania routingu na komputerze, to 
prawie się nie różni, robię to co kilka godzin, ale jest to liczone zupełnie 
pod innym kątem.

Po przejściu równika i strefy konwergencji Gutek żegluje dalej, w stronę 
chłodniejszych rejonów i przylądka Dobrej Nadziei. Atlantyk Południo-
wy to obszar za równikiem, gdzie główną przeszkodą jest wyż Św. He-
leny, którego zasięg bywa różny. Gutek nie musi pokonać go na czas, 
ale chce wybrać drogę, która nie będzie bardzo wolna, ale jednocześnie 
da choć minimum komfortu. Ten akwen to również przejście w znacz-
nie zimniejsze rejony oraz strefę ryczących czterdziestek – niezbędne, 
żeby minąć przylądek Dobrej Nadziei, będący bramą na południowy 
Ocean Indyjski. Ostatnie chwile spokoju.

W trakcie rozmowy telefonicznej 17 stycznia tak relacjonował warunki: 
- Ostatnia doba była już bardzo inna od wszystkich poprzednich. Wczo-
raj było jeszcze 30 stopni, jutro będzie już 5. Jestem już właściwie na 
południu. Jak latają albatrosy, to znaczy, że już południe. Tak naprawdę 
zacznie się od jutra - mam w prognozie 40 węzłów i 8 metrów fali. Do 
przylądka Dobrej Nadziei wg komputera jest 7-8 dni. Niestety wyż Św. 
Heleny rozciąga się obecnie bardzo mocno poniżej Kapsztadu i nie da 
się żeglować taką trasą, jak płynęli zawodnicy Vendée Globe, bo mu-
siałbym cały czas halsować, zupełnie bez sensu.

Na Indyjskim trzeba pilnować, żeby nie zejść za daleko na południe 
– chociaż to skraca drogę – to strefa gór lodowych. To również rejon 
przemieszczających się jeden za drugim niżów, które, przy odpowied-
nim wyznaczaniu trasy, niosą jacht ze sobą. - GLOBE jest za wolny, żeby 
utrzymać się w niżu dłuższy czas – mówi Gutek. - Zawsze tak było, 
znamy się przecież dobrze. Ale tym razem się nie ścigam. Wody po-
łudnia są najbardziej oddalone od cywilizacji, każdy żeglarz jest tam 
zdany tylko na siebie. 

- Stres jest obecny zawsze. Natomiast płynie się zupełnie ina-
czej, nie ma oddechu rywala na karku, ale przez to samotność 
jest bardziej odczuwalna, bo jak była rywalizacja, to człowiek 
był zajęty, myślał cały czas, żeby coś poprawić, lepiej wytry-
mować. Tutaj tego nie ma, myślę bardziej pod względem bez-
pieczeństwa łódki i swojego. Przede wszystkim, żeby niczego 
nie uszkodzić. Ale też, żeby nie narobić sobie dodatkowych 
kłopotów. I to jest numer jeden.

Na szczęście technologia wciąż się rozwija i internet satelitarny na 
jachcie nie jest już tak upiornie drogi jak kiedyś. A w każdym razie pozwa-
la nie tylko na ściągnięcie poczty i prognozy, ale również na w miarę płyn-
ną komunikację za pomocą Messengera czy Skype’a. Dzięki temu łatwiej 
znosić samotność, która z czasem daje się coraz bardziej we znaki. 

- Można z kimś pogadać i nie generuje to dodatkowych kosztów. Żyje-
my w takich czasach, że warto mieć dobre łącze, żeby ściągać progno-
zy z wielu źródeł, patrzeć na ostrzeżenia nawigacyjne zamieszczane 
w internecie, to wszystko bardzo pomaga. A jeśli chodzi o samotność 
– jest podobna, ale to, że można sobie kliknąć i poczytać, na bieżąco, 
co się dzieje w kraju czy na świecie, pomaga na chwilę oderwać się od  
rzeczywistości na oceanie.

Przed Gutkiem jeszcze kawał wody. Trzymajmy kciuki. A bieżące infor-
macje – w formie pocztówek filmowych z pokładu – można znaleźć 
na fan page Polish Ocean Racing: https://www.facebook.com/PolishO-
ceanRacing.
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TEKST: HALINA KONOPKA

22 stycznia rozpoczną się Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Ameryki 
Północnej w klasie DN, które rozegrane zostaną w USA. Nie zabraknie 
na niej czołowych polskich zawodników. Do USA wybierają się Karol 
Jabłoński – aktualny mistrz świata, Michał Burczyński (AZS UWM 
Olsztyn ) – aktualny wicemistrz świata oraz Tomasz Zakrzewski i Ro-
bert Graczyk (obaj MKŻ Mikołajki) – wielokrotni medaliści mistrzostw 
świata i Europy. Pierwsze starty odbędą się 22 stycznia. Ceremonia 
zakończenia zaplanowana jest na 28 stycznia. Na amerykańskim lo-
dzie Polacy walczyć będą przede wszystkim z Amerykanami: Ronem 
Sherrym, Matem Strublem i Jamesem „T” Thielerem. 

Z kolei w połowie lutego odbędą się Mistrzostwa Świata i Europy Ju-
niorów klasy DN, Mistrzostwa Europy klasy IO oraz Mistrzostwa Europy 
klasy DN. W kalendarzu imprez nie zabraknie też krajowych zmagań na 
przełomie stycznia i lutego czekają na nas regaty Mistrzostw Polski.

Przed nami najważniejsze imprezy 
bojerowe 2017 roku. Za rogiem 
Mistrzostwa Świata, Europy oraz Polski. 

22.01
28.01

Western Region 
– USA Mistrzostwa Świata kl. DN

27.01
29.01 Giżycko Mistrzostwa Polski kl. WZ

04.02
05.02 Najlepszy lód Mistrzostwa Polski Jun. kl. DN

Mistrzostwa Polski kl. IO

10.02
12.02 Najlepszy lód Mistrzostwa Polski kl. DN

14.02
18.02

Najlepszy lód 
– POL

Mistrz. Świata i Europy Jun. kl. DN
Mistrzostwa Europy kl. IO

19.02
24.02

Najlepszy lód 
– CZE Mistrzostwa Europy kl. DN

CZAS NA BOJERY

fo
t. 

Pa
vlí

na
 S

ou
ku

po
vá



2 0 s t y c z e ń  2 0 1 7   \   W  Ś L I Z G U !

W Y D A R Z E N I A

- Głównym celem projektu na rok 2017 jest start w prestiżowych i zaliczanych do 
jednych z największych imprez na świecie, regatach Fastnet u wybrzeży Wielkiej 
Brytanii. Poprzedzony kilkoma żeglarskimi imprezami na Karaibach – mówi dla 
„W Ślizgu!” Tomasz Januszewski, członek nowego polskiego teamu R-SIX Team. 

Z RAJDU DAKAR
NA FASTNET
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Zespół regatowy R-SIX Team zadebiutował na ubiegłorocznych rega-
tach Multihull Cup na Majorce. Jego flagową jednostką jest katamaran 
HH66. Katamaran został zaprojektowany przez Morrelli & Melvin Desi-
gn and Engineering, a skonstruowany w stoczni Hudson Hakes. Jest 
to 20-metrowa jednostka, zbudowana głównie z węgla. Lekka i szyb-
ka, przystosowana do ścigania się w żeglarskich zawodach. Nie jest 
to jednak ,,wypruty” regatowy kadłub, a kompletny jacht, który oferuje 
również rzeczy codziennego użytku jak: kuchnia, łóżka czy prysznic 
bądź toaleta. Jacht zbudowano w chińskim Xiamen i tam też przeszedł 
pierwsze próby morskie.

W skład załogi wchodzą m.in. Robert Janecki - były członek załogi 
„Warty-Polpharmy” z regat The Race dowodzonej przez Romana Pasz-
ke, Jacek Wysocki jeden z najlepszych „Bowmanów” na świecie oraz 
Tomasz Januszewski, który w grudniu oficjalnie zrezygnował z olimpij-
skiego 49er’a i opuścił POL 052 na rzecz teamu R-SIX. 

- Już w grudniu 2015 roku dostałem propozycję od Roberta Janeckie-
go, aby przystąpić do projektu oceanicznego, który rozpoczynał. Pono-
wienie oferty przyszło w lutym 2016 roku, po zdobyciu 4. miejsca na 
MŚ w Clearwater na 49-erze. Będąc związanym planami z Teamem 
49-er Polska, moim załogantem Jackiem Nowakiem i trenerem Paw-
łem Kacprowskim, z początku byłem przekonany, że odmówię. Jednak 
ostatecznie stanęło na tym, że dołączę do projektu R-SIX od czerwca, 
jak już przepływamy główne eventy sezonu na 49-erze i pomożemy 
chłopakom z Teamu przygotować się do Igrzysk w Rio. Założyłem, 
że w okresie poolimpijskim, który jest zazwyczaj mało aktywny trenin-
gowo, będę miał niepowtarzalną możliwość na zdobycie nowego do-
świadczenia i współpracy z wybitnymi polskimi żeglarzami – komen-
tuje Tomasz Januszewski.

Projekt prowadzony jest przez kierowcę rajdowego i uczestnika Rajdu 
Dakar, Roberta Szustkowskiego. Jego głównym założeniem są starty 
w regatach katamaranów w Europie, a także na Karaibach, gdzie ściga 
się ich najwięcej.

- Plany na sezon 2017 mamy dość ambitne. Zaczynamy od rolexowej 
edycji prestiżowych zawodów organizowanych przez Royal Ocean Ra-
cing Club (RORC). 300 milowy wyścig, którego start będzie miał miejsce 
u wybrzeży wyspy Antigua. Następnie Heineken Regatta u wybrzeży 
St.Marteen, Les Voiles de St.Barth i Antigua Sailing Week - wszystko na 
Karaibach. Po zakończeniu ostatniej imprezy wracamy do Europy przygo-
towywać się do zawodów głównych, czyli Fastnet – dodaje Januszewski.
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11 sezon Polish Match Tour zapowiada się niezwykle ciekawie. Nowości 
w projekcie sprzyjające młodym zawodnikom oraz organizacja Mistrzostw 
Europy Juniorów w sierpniu – jest na co czekać.

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Polish Match Tour (PMT) opublikował kalendarz regat na 
sezon 2017. W tym sezonie organizatorzy planują roze-
grać 8 imprez od kwietnia do października na 4 różnych 
akwenach (Szczecin, Rybnik, Kołobrzeg, Świnoujście). 
Oprócz mocno obsadzonych regat w Szczecinie i Świno-
ujściu, zorganizowane zostaną zawody dla początkują-
cych, które połączone będą ze szkoleniami i treningami, 
tzw. klinikami. 

- W tym sezonie dużą uwagę poświęcamy młodym i no-
wym załogom, które zaczynają lub chcą zacząć starty 
w regatach meczowych i nie tylko meczowych. Dla nich 
przygotowaliśmy „clinics”, czyli 2-dniowe warsztaty z wy-
kładami teoretycznymi i dużą ilością treningu na wodzie. 
Na koniec takiego weekendu zorganizujemy krótkie re-
gaty sprawdzające. Jest to doskonała forma na start 
i szlifowanie swoich umiejętności regatowych, które na 
pewno przydadzą się w każde formie regat flotowych – 
wyjaśnia Maciej Cylupa, dyrektor PMT.

Kolejną znakomitą wiadomością jest informacja, że PMT 
w sierpniu będzie organizatorem Mistrzostw Europy Ju-
niorów w match racingu!

- Wracamy do organizacji regat meczowych o znaczące 
tytuły. Po organizacji Mistrzostw Świata Juniorów i Mi-
strzostw Europy Seniorów, przyszedł czas na Mistrzostwa 
Europy Juniorów. Odbędą się one w Świnoujściu i mamy 
nadzieję, że zgromadza europejską czołówkę „młodych 
wilków”. Zważywszy na pokoleniową zmianę w match 
racingu i coraz większą liczbę młodych załóg z Włoch, 
Finlandii, Dani czy Szwajcarii, liczymy że rywalizacja bę-
dzie bardzo mocna. Mamy nadzieję że na starcie stanie 
również polska załoga, która z powodzeniem będzie rywa-
lizować z rówieśnikami z Europy – dodaje Cylupa.

PMT dysponuje 2 flotami jachtów na Śląsku i Po-
morzu Zachodnim, które udostępnia zawodnikom 
do startu w regatach. Każda impreza otrzymuje ran-
king (grade) od 1 do 5, gdzie 1 - to impreza klasy 
Mistrzostw Świata, a 5 - to regaty klubowe. PMT to 
cykl regat Pucharu Świata w match racingu w Pol-
sce rozgrywany od 2007 roku. Jest to jednocześnie 
największy cykl w Polsce i jeden z największych cy-
kli na świecie. 

MATCH RACING 
ROŚNIE W SIŁĘ!
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ZMIANY W PEŻ
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

W tym roku system zgłoszeń do Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej został podzielony na 
dwie części. Zgłoszenia w przedziale: 10-31.01.2017, dla dotychczasowych uczestni-
ków, które dają gwarancję uczestnictwa w lidze oraz zgłoszenia otwarte dla wszyst-
kich chętnych w terminie: 01.02-31.03.2017, gdzie będzie decydowała kolejność zgło-
szeń (18 zespołów).

Nowością jest także zwiększona liczba imprez oraz dodatkowa lokalizacja. W sezonie 
2017 kluby rywalizować będą na pięciu akwenach, w pięciu różnych miastach, a nie 
w czterech jak było dotychczas. Oprócz Szczecina, Świnoujścia, Gdyni i Sopotu, miej-
scem zmagań klubowiczów będzie Kołobrzeg.

Zmiany dotknęły też kwalifikacji do Sailing Champions League. Teraz do finału SCL 
w Porto Cervo można zakwalifikować się wyłącznie poprzez imprezy eliminacyjne 
w St. Petersburgu i St. Moritz. W roku 2017 prawo reprezentowania Polski w roz-
grywkach SCL mają cztery zespoły. Jacht Klub Kamień Pomorski oraz MBSW Gi-
życko powalczą w Rosji, natomiast AZS Politechniki Gdańskiej oraz TŻR Szczecin 
w Szwajcarii.

Rejestracji do Polskiej Ekstraklasy należy dokonać za pośrednictwem formularza zgło-
szeniowego na stronie: www.ligazeglarska.pl/form

Czy AZS Politechniki Gdańskiej obroni zwycięski tytuł? Zgłoszenia trwają.  
Zgodnie z zapowiedzią organizatorów w bieżącym sezonie pojawi się kilka nowości. 

13.05
14.05 Sopot

24.06
25.06 Świnoujście

15.07
16.07 Kołobrzeg

19.08
20.08 Gdynia

09.09 
10.09 Szczecin
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CO ROBIĄ
ŻEGLARZE ZIMĄ? 
Mariny opustoszały, jachty 
pozamykane w hangarach, 
a żeglarze? Wprost przeciwnie. 
Niektórzy leczą kontuzje, 
reperują organizmy, 
odpoczywają, a inni wyruszają 
w świat w poszukiwaniu 
idealnych warunków. O swoich 
zimowych planach opowiadają: 
Paweł Kołodziński, Paweł 
Tarnowski, Piotr Kula, 
Agnieszka Skrzypulec, Kasia 
Lange oraz Maciek Rutkowski.

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Czy żeglarze zapadają w sen zimowy? Nic bardziej mylnego! Zima 
– czas roztrenowania, to idealny moment żeby popracować nad „de-
fektami”, które dały o sobie znać szczególnie pod koniec sezonu. Na 
początek kilka słów od eksperta:

- Kontuzje dotyczące żeglarzy dzielimy na kontuzje ostre, których naj-
częstszymi przyczynami są ciężkie warunki w czasie regat, zmęcze-
nie organizmu lub wywrotka oraz kontuzje przeciążeniowe, związane 
najczęściej z nawrotami wcześniejszych kontuzji, niewystarczającym 
wytrenowaniem organizmu, czy błędami treningowymi – mówi mgr 
Michalina Kaczmarek - fizjoterapeutka Rehasport Clinic, współpracu-
jąca z Kadrą Narodową żeglarzy.

W żeglarstwie olimpijskim kontuzje najczęściej dotyczą lędźwiowego 
odcinka kręgosłupa (ok. 30%), barków i kolan (12 %) oraz kostek i stóp 
(10%, 6%).

- Warto więc popracować nad wyrównaniem dysbalansów mięśnio-
wych, zadbać o odnowę biologiczną, regenerację oraz podnieść siłę 
i wydolność organizmu, tak by wejść w nowy sezon jeszcze mocniej-
szym i mniej podatnym na kontuzje – dodaje Michalina Kaczmarek.

Zima to także gorący okres planowania i przygotowań. Co robią, jakie 
mają plany i jak przeżywają zimę czołowi polscy zawodnicy? Przeko-
najcie się sami.

PAWEŁ KOŁODZIŃSKI

Podkreślę, że ta zima nie jest dla nas standardowa. Zazwyczaj mie-
siące zimowe spędzamy na południu. Kilka sezonów z rzędu była to 
Hiszpania, lecz zdarzyła się Australia (start w Pucharze Świata, Melbo-
urne, grudzień 2014), seria przygotowań do Mistrzostw Świata w Ar-
gentynie (Buenos Aires, listopad 2015) czy Mistrzostwa Świata na Flo-
rydzie (Clearwater, luty 2016). Na dwa sezony przed najważniejszymi 
regatami w czteroleciu nie pozwalamy sobie na dłuższe przerwy od 
żeglowania. 

Tym razem działamy „na sucho”, gdyż jestem na etapie powrotu do 
pełnej sprawności po rekonstrukcji więzadła krzyżowego w kolanie. Do 
urazu doszło już 2015 roku, ale ze sztabem medycznym oraz trenerem 
podjęliśmy decyzję, by zabieg odłożyć na czas po Igrzyskach Olim-
pijskich w Rio. To była bardzo dobra decyzja, ale wracając do zimy… 
W listopadzie odbyliśmy zgrupowanie rehabilitacyjno-treningowe 
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS Zakopane. Każdy dzień roz-
poczynaliśmy od pływalni o godzinie 8:00. Następnie śniadanie o 9:00, 
a już o 10:15 wychodziliśmy z ośrodka na marsze. W zależności od 
pogody wybieraliśmy trasy odrobinę bardziej wymagające, dla przykła-
du wejście na Sarnią Skałę czy Turbacz lub innego dnia spokojniejszy 
spacer Drogą pod Reglami. Obiad około godziny 14:00 z małą siestą 
po posiłku. O 16:00 spotykaliśmy się na sali zapaśniczej, by odbyć 
trening ogólnorozwojowy ukierunkowany pod zawodników rehabilito-
wanych. Po treningach konsultacje na kozetce i nasz dzień dobiegał 
końca. W Trójmieście działamy odrobinę innym systemem, ale jestem 
pod stałą opieką fizjoterapeuty Mateusza Potocznego i trenera przygo-
towania fizycznego Mariusza Golińskiego. 
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Bardzo się cieszę, że na zgrupowanie w góry mogłem pojechać 
w rodzinnym składzie. Moja żona jest bardzo aktywną osobą, byłą 
zawodniczką oraz absolwentką gdańskiego AWFiS, wobec czego 
z przyjemnością uczestniczyła w naszych treningach. Natomiast dzie-
sięciomiesięczny Krzysztof zaliczył kilka spacerów "w plecaku" pod-
czas marszów na przykład w Dolinie Kościeliskiej. 

Przerwa od wyjazdów żeglarskich to również czas planowania najbliż-
szego czterolecia. Wspólnie z Łukaszem postanowiliśmy, że powalczy-
my o Tokio. Sezon 2017 jest już rozplanowany. Uwzględniamy w nim 
w dwie imprezy rangi Mistrzowskiej Międzynarodowej i to będą Mi-
strzostwa Europy w Kiloni (lipiec 2017) oraz Mistrzostwa Świata w Por-
to (sierpień 2017). W planie oczywiście są Puchary Świata we Francji, 
Hiszpanii oraz Japonii. Na arenie krajowej planujemy Krynicę Morską 
(maj 2017) i Mistrzostwa Polski w Gdańsku (wrzesień).

PIOTR KULA

Zwykle zima jest okresem na załatwienie tego, na co nie ma czasu w se-
zonie. Jednak ostatnie lata u mnie były tak intensywne, że nawet zimą 
bardzo dużo żeglowałem. Nieraz może nawet za dużo, więc tym razem 
robię bardzo długą przerwę od wody. Oprócz planowania sezonu stricte 
sportowo, wymyślam i próbuję wdrożyć w życie fajne pomysły dooko-
ła żeglarstwa. Na razie jednak za wcześnie na zdradzanie szczegółów. 
Nie mam teraz problemów z kontuzjami i mogę spokojnie trenować na 
lądzie. Zespół Rehasport Clinic z Gdańska dba idealnie o to, żeby stare 
problemy, szczególnie z kolanem, nie wróciły. To niesamowite jak dużo 
dobrego może zrobić profesjonalny fizjoterapeuta. Cała ta przerwa daje 
mi dużo świeżego oddechu, a w związku z tym, że Finn zostaje na Igrzy-
skach, powalczę o to żeby się na nich znaleźć!

AGNIESZKA SKRZYPULEC

W tym roku, wyjątkowo nasza (moja i Irminy) przerwa od łódki trwa 
dłużej, bo aż pół roku. Na ten czas musiałam znaleźć sobie nowe roz-
rywki i… obowiązki. Przede wszystkim wróciłam na studia magisterskie 
(budownictwo), dlatego dzień zaczynam siłownią, a wieczory spędzam 
na dłubaniu projektów. W listopadzie 2016 zostałam wybrana do mię-
dzynarodowego zarządu klasy 470 i od tego czasu zakopana jestem 
w mailach, trochę czasu zajmuje przeczytanie wszystkiego i ewentu-
alne odpowiedzi. Jeśli chodzi o rozrywki, to w końcu mogę nadrobić 
zaległości z przyjaciółmi. W tym roku po 10 letniej przerwie stanęłam 

na nartach. Do tej pory zimę spędzaliśmy na zgrupowaniach, czy to 
w Hiszpanii, na Pucharze Świata w Miami, czy rozgryzając akwen 
w Rio. Mam świadomość, że od marca moje życie wróci na sportowe 
tory, dlatego teraz staram się nacieszyć „zwykłym” życiem, w którym 
wszystko jest dla mnie nowe.

Na łódkę zamierzamy wrócić w marcu/kwietniu. Decyzję o kontynu-
acji wspólnych startów podjęłyśmy z Irminą już w Rio. Chcemy dalej 
uczyć się 470, cieszyć się czasem spędzonym na wodzie i w swoim 
towarzystwie. W planach na przyszły rok mamy standardowo starty 
w Mistrzostwach Europy, Świata i Pucharach Świata.

PAWEŁ TARNOWSKI

Mimo, że windsurfing to dość egzotyczna dyscyplina, nasz sezon prak-
tycznie się nie kończy. Od pierwszych miesięcy w roku startują imprezy 
Pucharu Świata i Europy, a poprzedzają je intensywne zgrupowania za-
graniczne. Głównym punktem są Mistrzostwa Świata i Europy, po któ-
rych z reguły należy się parę dni wolnego. Poza tym jest to ciągły trening. 

Zima to przeważnie czas na zwiększenie objętości treningu wydolno-
ściowego i siłowego. Dłuższe wybiegania, jazda na rowerze, pływalnia, 
ćwiczenia siłowe, narty biegowe - tak zbudowana forma jest podstawą 
do treningu na wodzie. 

Obecnie moja sytuacja wygląda nieco inaczej. Cztery miesiące temu 
przeszedłem operację barku. Ręka dobrze się goi i optymistycznie 
patrzę w przyszłość, czeka mnie jednak sporo pracy żeby wrócić do 
dawnej formy. Po zabiegu miałem unieruchomiony bark przez 30 dni. 
Taką też liczbę razy podciągałem się na drążku. Miesiąc temu (z aseku-
racją) pierwszy raz z trudem zdołałem wykonać jedno powtórzenie. Nie 
jest łatwo o tym myśleć, szczególnie gdy po udanym sezonie marzy 
się postęp. Na chwilę obecną sukcesem więc będzie zbliżenie się do 
tego, co udało się wypracować wcześniej. Do nowego sezonu podejdę 
z dużą dozą spokoju, bogatszy o wszystkie doświadczenia niekoniecz-
nie stricte sportowe. 

Przymusową przerwę od pływania starałem się wykorzystać w stu pro-
centach. Oprócz intensywnej rehabilitacji oraz treningów innych partii 
mięśni, zdołałem nadrobić spore zaległości na uczelni jak również dać 
coś od siebie dla innych. Obecnie przymierzam się do obrony pracy 
inżynierskiej. To dla mnie duży sukces zważywszy na fakt, iż średnio 
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w roku poza domem spędzam 240 dni. Pierwszy raz od dobrych kilku 
lat miałem też okazję spędzić ciągiem cztery miesiące w Polsce. Nie-
samowite uczucie. W końcu mogłem spędzić czas z rodziną i bliskimi. 
To dla mnie bardzo ważne!

KASIA LANGE

Zima to czas na trening po intensywnej wakacyjnej pracy, bo prowa-
dzenie szkoły na zmianę ze startami w zawodach jest wyczerpujące. 
Trenuję za granicą, tam gdzie wiatr i warunki. Jesienią zawsze wracam 
do no1. czyli Brazylii, gdzie idealnie uczy się nowych trików, wiatr wieje 
cały dzień, a do dyspozycji są laguny z płaską wodą i fale na oceanie. 
Spotykam tam całą czołówkę kitesurfingową, a treningi z innymi ride-
rami dają obiektywny obraz swojego poziomu i dodają energii. Zimą 

zajmuję się też przygotowaniem kolejnego sezonu, czyli szkoły w Cha-
łupach, czy festiwali kitesurfingowych jak Queen Of Hel, który już nie-
długo pojawi się również zagranicą – zdradzę, że pierwsza w Meksyku! 
Do tego czasem między wyjazdami udaje mi się trafić na śnieżną zimę 
i pozjeżdżać na stoku lub łyżwach, co mnie bardzo cieszy!

MACIEK RUTKOWSKI

Sezon 2016 skończyliśmy stosunkowo wcześnie, bo już na począt-
ku listopada. Ostatni, 6-dniowy przystanek Pucharu Świata PWA we 
Francji spędziliśmy czekając na wiatr na godzinnych komunikatach 
od wschodu do zachodu słońca, więc zdecydowanie byłem gotowy na 
odpoczynek. Nawet nie tyle fizyczny, co psychiczny od ciągłego stan-
d-by’u i próbowania 24/h być gotowym iść na wodę, by „zjeść rywali 
żywcem” w ultra-agresywnej dyscyplinie, jaką jest obecnie slalom.   

A, że tym razem nie było żadnych kontuzji do wyleczenia i że moje alter 
ego to poszukujący najlepszych warunków do jazdy na fali podróżnik 
to padło na Chile – miejsce, które od już od 5-6 lat chciałem odwiedzić! 
3-osobowy trip, mała drewniana chatka na plaży, pickup 4x4, światowej 
klasy fale i południowoamerykańska wołowina – wypisz, wymaluj moje 
idealne wakacje (no, prawie – trzeba tam tylko zaimportować trochę 
Polek!).  Zaliczyliśmy kilka naprawdę rewelacyjnych sesji, nagraliśmy 
sporo materiału (serdecznie polecam film RED WHITE CHILE PEPPERS) 
i nim się obejrzałem trzeba było już wracać. Wiedziałem już, że od razu 
po powrocie będzie trzeba zabrać się do roboty i przede wszystkim od-
budować straconą przez sezon masę mięśniową. Nie przypuszczałem 
jednak, że będzie do zrobienia aż tyle! Stanąłem na wadzę, a tam 84,5kg! 
I tak już od miesiąca walczę o powrót w sensowne dla slalomowca rejo-
ny (dziewiątka z przodu), nie zapominając też o wytrzymałości i czuciu. 
Jak tylko przyjedzie sprzęt uciekam na Teneryfę przygotowywać się “na 
mokro”. Testowanie i ustawianie nowego sprzętu, trening wyścigowy 
plus trochę więcej siłowni to plan na najbliższe 2,5 miesiąca. A pierwszy 
Puchar Świata PWA już 8 kwietnia w Marsylii!
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Ten kontrowersyjny projekt w ubiegłym roku wywołał wielką burzę 
w środowisku żeglarskim. Najważniejszą propozycją jest wprowadze-
nie podatku za każdy metr dna. Stawka jaką rząd zaproponował dla 
marin miałaby wynosić  8,90 zł za metr. Nowy podatek może doprowa-
dzić do bankructw, szczególnie tych dużych. Dziennik „Rzeczpospolita” 
opisał przykład Kamienia Pomorskiego, gdzie w 2012 roku powstała 
marina na 290 jachtów. Jej przychód w 2016 roku wyniósł około 850 
tys. zł, koszty były zbliżone, dzięki czemu marina osiągnęła kilka tysięcy 
zysku. Wprowadzenie podatku dennego oznaczałoby roczny podatek 
rzędu 670 tys. zł., a w konsekwencji albo upadłość i zwrot unijnej do-
tacji na budowę mariny albo drastyczne podniesienie stawek za postój 
jachtów. Podobna sytuacja grozi wszystkim innym marinom w Polsce. 

Kolejna zmianę rząd zaproponował w art. 273 dotyczącym opłat za pobór 
wód podziemnych ze studni głębinowych. Wg projektu minimalna dzienna 
opłata za pobór wody ma wynieść 500 zł, czyli 182 tys. rocznie. Wśród 
tysięcy dotkniętych tą zmianą podmiotów znajdą się też mariny korzysta-
jące z wód głębinowych. Zmienią się też stawki za odprowadzenie wód 
deszczowych czy roztopowych. Jeżeli mariny, by przetrwać zdecydują się 
na przerzucenie kosztów na żeglarzy to postój przeciętnego jachtu w prze-
ciętnej marinie w sezonie może podrożeć o kilka tysięcy zł. Część żeglarzy 
może pozbyć się wiec jachtów, cumować „na dziko”, ci ze Szczecina i Świ-
noujścia szukać postoju w Niemczech.

Inny przepis z kolei ma zabroni wjeżdżania do wody przyczepą, co 
w efekcie uniemożliwi wodowanie mniejszych jachtów. 

Po ogłoszeniu projektu protest podniosły kluby i stowarzyszenia że-
glarskie, które zgłosiły szereg postulatów. Mimo to 18 października 
rząd przyjął ustawę. Nie wiadomo dokładnie jednak w jakiej formie. Na 
stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego widać wciąż starą wersję 
ustawy. Projekt nie trafił też do tej pory do Sejmu.

- Prace nad projektem ustawy Prawo wodne, ze względu na szeroki, 
nowy zakres uregulowań, w szczególności dotyczący utworzenia no-
wej struktury organizacyjnej gospodarowania wodami, zasad udostęp-
niania składników Skarbu Państwa związanych z gospodarowaniem 
wodami oraz zasad ponoszenia opłat za usługi wodne, wymagają 
szczególnej staranności – wyjaśnia powody opóźnienia Joanna Jó-
zefiak, radca Ministra Środowiska. - Jest to niezbędne dla osiągnięcia 
klarowności przepisów prawa oraz uniknięcia kolizji z postanowieniami 
obowiązujących odrębnych ustaw. Biorąc pod uwagę bieżący stan za-
awansowania prac nad projektem Prawa wodnego, jak i zakres plano-
wanej reformy gospodarowania wodami, termin wejścia w życie nowej 
ustawy – Prawo wodne ulegnie przesunięciu, w stosunku do pierwot-
nie planowanego.

Nowelizacja Prawa Wodnego to wymóg UE, a dokładnie Ramowej Dy-
rektywy Wodnej jaką UE przyjęła w 2000 roku. Zgodnie z nią Polska 
musi dostosować swoje prawodawstwo do przepisów unijnych, a któ-
rych celem jest ochrona ekosystemów wodnych. 

Wciąż nie wiadomo jak będzie wyglądać Prawo Wodne. Wymyślony przez Minister-
stwo Środowiska projekt nowej ustawy, która może zmienić polskie żeglarstwo miał 
wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. Ale nie wszedł. 

PRAWO WODNE 
W ZAWIESZENIU
TEKST: MICHAŁ STANKIEWICZ
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JAK ZARZĄDZAĆ 
REGATAMI 

My Live Regatta znacząco ułatwia administro-
wanie regatami żeglarskimi. Składa się z trzech 
elementów: systemu rejestracji i obsługi zawod-
ników, systemu obsługi sędziowania i przepisów 
żeglarskich oraz systemu prezentacji zawodów 
na żywo. Ponadto, umożliwia udostępnianie 
obrazu z zawodów oraz punktacji w czasie rze-
czywistym. 

- Pomysł na realizację systemu powstał z po-
trzeby – mówi Piotr Oleksiak z firmy Entodo. 
-  Sam od wielu byłem zaangażowany w orga-
nizację zawodów żeglarskich w SKŻ ERGO He-
stia Sopot, ich prezentacja jest dla mnie ważna 
i wiem, jest jeszcze wiele do zrobienia w tej dzie-
dzinie. Świadczy o tym chociażby fakt, że nie są 
powszechne. Chciałbym to zmienić i wspólnie 
z zespołem małymi krokami dążymy do realiza-
cji tego zamierzenia – wyjaśnia.

Galileo Masters uznawany jest za najważniejszy 
w Europie konkurs dla osób zainteresowanych 
aplikacjami, urządzeniami i technologiami wy-
korzystującymi nawigację satelitarną. Nagro-
da główna w konkursie wynosi 20 000 euro, 
a suma wszystkich nagród przekracza 1 milion 
euro. Polska edycja konkursu w 2016 roku zdo-
była najwięcej zgłoszeń spośród wszystkich 
edycji w Europie. Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków wraz z wręczeniem nagród odbyło się 29 
listopada 2016 r. Agencji Rozwoju Przemysłu 
w Warszawie. Zwyciężył projekt zapobiegający 
kolizjom lotniczym, nagrodzono także aplikację 
związaną z rynkiem nieruchomości. My Live Re-
gatta zajął trzecie miejsce.

- Galileo Masters było okazją, by poznać inne 
osoby, które wykorzystują systemy geolokali-
zacyjne w swoich projektach. Było okazją, by 
poszerzyć wiedzę. Niezmiernie cieszy fakt, że 
w takim gronie zostaliśmy wyróżnieni – podkre-
śla Piotr Oleksiak z firmy Entodo.

Gdyńska firma Endoto została wyróżniona w polskiej 
edycji prestiżowego Galileo Masters. Stworzony przez 
nią system administrowania regatami „My Live Regatta” 
zajął trzecie miejsce w konkursie.

TEKST: HALINA KONOPKA
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70% polskiego społeczeństwa miało w życiu większą lub mniejszą 
styczność z żeglarstwem. Tak wynika z raportu „Polski rynek żeglarski” 
opublikowanego w ubiegłym roku przez PZŻ.  Wśród tej grupy ponad 
5 mln osób przyznaje, że żeglowało w sposób aktywny i udzielało się 
w załodze, angażując w różne zadania na pokładzie. Liczby te oszała-
miają i robią wrażenie. Ogromna grupa docelowa, która pokazuje po-
tencjał rynku żeglarskiego w Polsce. Niestety publikacja ta ponownie 
pokazała ogromną przepaść pomiędzy żeglarstwem śródlądowym, 
a morskim, gdyż po jeziorach i innych akwenach wewnętrznych pływa 
aż 87% żeglarzy, natomiast na morzu zaledwie 29%.

Truizmem byłoby stwierdzenie, że polskie żeglarstwo morskie nie 
istnieje. Powodów można by wymieniać bez liku. Jednak większość 
z nich można potraktować jako wymówki, gdyż czym się różni pogoda 
czy akwen, w Niemczech, Szwecji, Finlandii od tych w Polsce. Oczywi-
ście za chwilę można usłyszeć, że polskiego społeczeństwa nie stać na 
luksus w postaci jachtu. Zgadzam się, że jesteśmy społeczeństwem 
uboższym, ale czemu w takim razie w Estonii jest zarejestrowanych 
ponad 700 jachtów ORC, gdy u nas organizatorzy tegorocznych Mi-
strzostw Europy tej formuły, które odbędą się w Gdańsku spodziewają 
się zaledwie 20 jachtów pod polską banderą. Przecież Estonia nie jest 
finansowym Eldorado, a do tego potencjał ludzki w Polsce jest znacz-
nie większy. Problemem polskiego żeglarstwa morskiego jest brak in-
frastruktury oraz systemowej edukacji morskiej. 

Wzdłuż wybrzeża od Świnoujścia do Gdańska na palcach jednej ręki 
można policzyć miejsca, gdzie można bezpiecznie wpłynąć przy każ-
dych warunkach pogodowych i zacumować jacht w przyzwoicie wy-
posażonej marinie. Porty jachtowe są pełne i nie ma gdzie trzymać 
kolejnych jednostek. Niestety nie widać, aby cokolwiek miało się w tej 
dziedzinie zmienić. Polski Związek Żeglarski nie ma żadnego pomysłu 
na tę część swojej działalności, a pion żeglarstwa morskiego prak-
tycznie nie funkcjonuje. Wydawało się, że chociaż Gdynia dostanie 
dodatkowego kopa, ale inwestycja w nową marinę tkwi w tym samym 
miejscu od kilku lat i tylko co roku słyszymy na nowo, że już wjeżdża-
ją buldożery. O ośrodku w Trzebieży nawet nie wspomnę. Oczywiście 
sam PZŻ nic nie jest w stanie wskórać, bo w tej materii potrzebne jest 
działanie systemowe, wieloresortowe, strukturalne, no ale po co to 
komu potrzebne skoro mamy „tylko” 770 km linii brzegowej. PZŻ po-

POLSKIE ŻEGLARSTWO 
MORSKIE - ISTNIEJE?
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winien być motorem napędowym takich zmian, ale póki co wychodzi 
z założenia, że Polak i tak sobie poradzi, bo przecież zawsze może wy-
czarterować jacht chociażby w słynnym San Escobar.

Drugim aspektem jest edukacja morska. Niestety PZŻ skupiony jest 
wyłącznie na przygotowaniach do igrzysk olimpijskich co stanowi 
90% jego działalności. Działacze związani ze sportem nie zauważają 
jednak istotnego faktu. Żeglarstwo nie kończy się na małych łód-
kach. Brak oferty związanej z tym, co można robić po żeglarstwie 
olimpijskim sprawia, że do małych łódek również garnie się mniej 
osób. Nie każdy musi mieć aspirację do medalu olimpijskiego na 
początku swojej żeglarskiej przygody. Jednak brak wyraźnej per-
spektywy tego, co można robić po „mieczówkach” sprawia, że wiele 
utalentowanych zawodników rezygnuje na stosunkowo wczesnym 
etapie szkolenia. Obecnie w Polsce z żeglarstwa wyczynowego żyje 
garstka ludzi, którzy w wieku trzydziestu paru lat, jeśli chcą zostać 
w żeglarstwie, mogą być jedynie trenerami. Nie ma żadnych innych 
możliwości, aby żeglarstwo mogło stać się zawodem. Jest to jeden 
z głównych, jak nie największy czynnik spadającej liczby żeglarzy 
wyczynowych, we wszystkich klasach sportowych. 

Na szczęście istnieje jeszcze sektor prywatny. Powstaje co raz wię-
cej szkół żeglarskich i firm czarterowych oferujących swoje usługi 
w kraju i zagranicą. Nową inicjatywą stają się kluby żeglarskie nasta-
wione na żeglarstwo morskie i osoby, dla których sport ten jest pasją, 
a niekoniecznie wyczynem. Co ważne, coraz częściej nie potrzeba 
własnego jachtu, gdyż oferowane usługi są kompleksowe – od pod-
stawowego szkolenia po starty w największych światowych klasy-
kach morskich. Takie inicjatywy jak Ocean Challange Yacht Club, 
czy Yacht Club Sopot udowadniają, że na ten rodzaj żeglarstwa jest 
zdecydowane zapotrzebowanie. Swój projekt oceaniczny zapowia-
da również Mateusz Kusznierewicz. Mistrzostwa Europy ORC, Nord 
Cup, Żeglarskich Puchar Trójmiasta, Bitwa o Gotland – to dowód na 
to, że nad morzem robi się co raz ciekawiej, więc warto tu być i pró-
bować swoich sił. Jeśli nie widzą tego Ci, którzy powinni, to może 
warto im to pokazać z podwójną mocą.

Rafał Sawicki

REKLAMA
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Choć niektórzy żeglują przez cały rok, zdecydowana większość zawodników 
rozpoczyna sezon dopiero wiosną. W tym roku nawet zawodowcy wracają 
na wodę nieco później, niż zazwyczaj, regenerując się po wyczerpującym 
sezonie lub - w przypadku najlepszych - po jeszcze bardziej wyczerpującej 
kampanii do Rio 2016. Dla żeglarzy zima to czas, w którym można zadbać 
o sprzęt i kondycję. To także dogodny moment do tego, aby zastanowić 
się nad tym, jakie cele warto postawić sobie w nowym sezonie (a czasa-
mi w makrocyklu olimpijskim). Dlaczego warto robić to akurat w przerwie, 
w okresie odpoczynku od treningu, wody i wiatru? 

Kiedy wyznaczać cele?
Po pierwsze dlatego, że to czas, w którym najczęściej dochodzi do kryzysu 
motywacji. Zawodników dopada posezonowe zmęczenie, „schodzą” z nich 
emocje i trudy mijającego sezonu. Na pierwszy plan wysuwa się życie poza-
sportowe. Powrót do treningu może być po takiej przerwie trudny. Zawodni-
cy często doświadczają obniżonej motywacji. Wyznaczenie nowych celów, 
znalezienie i określenie wyzwań na kolejny sezon pomaga poradzić sobie 
z ewentualnym kryzysem.

Po drugie, w okresie noworocznym często pojawiają się refleksje odnośnie 
przeszłości. Zaczynamy też konstruować plany na przyszłość w różnych 
obszarach naszej aktywności. To czas, w którym zawodnicy zastanawiają 
się nad tym, co udało im się osiągnąć i czego zabrakło do ewentualnego 
sukcesu. Nowy Rok to także czas tak zwanych postanowień, choć ja zdecy-
dowanie jestem zwolenniczką używania terminu „cel”.

Psychologowie podkreślają, że w procesie wyznaczania i realizowania ce-
lów niezmiernie istotne są dwie kwestie: specyficzny sposób formułowania 
celów oraz plan działania – czyli dzielenie celów na krótkoterminowe, które 
w efekcie mają prowadzić do osiągnięcia celu strategicznego, głównego. Im 
sportowiec ma więcej doświadczenia, im jest starszy i bardziej świadomy, 
tym łatwiej mu wyznaczać własne cele i je realizować. Zazwyczaj to zawod-
nicy z mniejszym doświadczeniem mają większe trudności. Nie zawsze są 
w stanie realnie ocenić swoje możliwości, czasami nie mają świadomości 
ograniczeń i wyzwań. 

W jaki sposób wyznaczać cele?
Wyznaczaniu celów towarzyszy kilka zasad, o  których warto pamiętać. 
Przede wszystkim cel nie może być zbyt skomplikowany i trudny w reali-
zacji. Oczywiście, powinien być wyzwaniem, ale takim, któremu jesteśmy 
w stanie sprostać. W przeciwnym razie, jak wskazują badania i praktyka, 
taki cel osiąga skutek odwrotny do zamierzonego. Zamiast dodawać moty-
wacji i napędzać do działania, powoduje pojawianie się stresu i zniechęce-
nia. Nierealistyczny i zbyt trudny cel może być postrzegany przez zawodni-
ka jako zagrożenie, a nie szansa na rozwój. Każdy z nas jest inny i to, jaki jest 
zakres celów, które sobie wyznaczamy jest kwestią indywidualną. Dlatego 
warto znać pewne sposoby, które pomagają tak skonstruować cel, że praw-
dopodobieństwo jego osiągnięcia istotnie się zwiększa. 

W swojej pracy stosuję skrót KOSMOS, który ułatwia formułowanie celów. 
W myśl tej zasady cele powinny być:
K – Konkretne – Warto określić, ile chcemy poprawić, w jakim zakresie i jak to 
zmierzyć. Wyrażenie „zrobić postęp” jest zdecydowanie zbyt mało precyzyjne.
O – Osiągalne – Ta zasada odnosi się do tego, aby nie wyznaczać celów 
zbyt odległych w  czasie, mocno przewyższających aktualne możliwości. 
Wbrew pozorom, nie działa to korzystnie na motywację.

S – Stawiające wyzwanie – Nie można zapominać o tym, że cele powinny 
pobudzać i zachęcać do pracy. Staraj się wyznaczać takie cele, które mo-
żesz kontrolować.
M – Mierzalne i zróżnicowane – Najlepiej, aby cele były mierzalne za po-
mocą jakiegoś obiektywnego testu - na przykład wyniku w zawodach. No 
i koniecznie pamiętaj o celach krótkoterminowych!
O – Osobiste i stopniowe – Musisz czuć, że cele są twoje, inaczej nie zaan-
gażujesz się w realizację. Wyznaczaj cele tak, aby twoje zaangażowanie stop-
niowo się zwiększało. To droga do poprawy poziomu umiejętności i wyników
S - Spisane - Zapisz cele sformułowane według tych zasad. Powieś kartkę 
w dobrze widocznym miejscu.

Odpowiednio wyznaczony cel pozwala utrzymać (a nawet zwiększyć) motywa-
cję i dodaje energii do działania. Tego życzę Wam w nadchodzącym sezonie.

O K I E M  P S Y C H O L O G A

DARIA  
ABRAMOWICZ

Psycholog, redaktor naczelna portalu Park Psy-
chologii. Związana z Warszawską Grupą Psy-
chologiczną, gdzie pracuje ze sportowcami, 
trenerami i rodzicami. Od dziecka uprawiała 
żeglarstwo - w klasach Optimist, Europa i La-
ser Radial. Posiada wieloletnie doświadczenie 
trenerskie w pracy z zawodnikami na różnym 
poziomie zaawansowania.

NOWY ROK 
NOWE CELE
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MACIEJ 
GRABOWSKI
MISTRZ LASERA WRACA DO GRY
TEKST: KLAUDIA KRAUSE / FOTO: KAROL KACPERSKI

-To jest właśnie ta magiczna rzecz w żeglarstwie – ja mając prawie 40 lat 
wiem, że cały czas mogę być lepszym zawodnikiem i nie zamierzam składać 
broni! – mówi Maciek Grabowski. Trzykrotny olimpijczyk (Sydney 2000, 
Ateny 2004, Pekin 2008), wielokrotny medalista i mistrz Europy, znowu 
chce powalczyć o najwyższe miejsca na świecie, a docelowo wystartować 
na igrzyskach w Tokio. W wywiadzie dla W Ślizgu! opowiada o roli 
trenerskiej, swoich planach, życiowych anegdotach i szczęściu, z którego 
trzeba korzystać i, którego nie można nadwyrężać.



3 3 W  Ś L I Z G U !   /   s t y c z e ń  2 0 1 7

M A C I E J  G R A B OWS K I  /  T E M A T  Z  O K Ł A D K I 

MACIEJ 
GRABOWSKI
MISTRZ LASERA WRACA DO GRY



3 4 s t y c z e ń  2 0 1 7   \   W  Ś L I Z G U !

T E M A T  Z  O K Ł A D K I  /  M A C I E J  G R A B OWS K I



3 5 W  Ś L I Z G U !   /   s t y c z e ń  2 0 1 7

M A C I E J  G R A B OWS K I  /  T E M A T  Z  O K Ł A D K I 

Maćku, jesteś byłym olimpijczykiem, trenerem, muszę oficjalnie roz-
wiać wątpliwości, wracasz do Lasera?
Powiem tak, mój rozbrat z tą klasą był poniekąd narzucony tym, że 
dostałem propozycję roli trenera Kacpra Ziemińskiego, który już wcze-
śniej wygrał kwalifikacje olimpijskie, także nawet jakbym żeglował 
w pełnym trybie olimpijskim na Laserze, to i tak nie miałbym szans na 
Rio, ewentualnie mógłbym zostać zawodnikiem rezerwowym jak Pa-
weł Tarnowski w klasie RS:X. Przez chwilę rozważałem takie rozwiąza-
nie, bo to był pierwotny plan na ten sezon, natomiast zaraz na początku 
roku dostałem propozycję od PZŻ, od Pawła Kowalskiego i Tomka Cha-
mery, najpierw żebym został sparing partnerem Kacpra. Musiałem od-
mówić, wiązało się to z porzuceniem swoich codziennych obowiązków, 
a to nie mogłem sobie pozwolić. Później zrodził się pomysł wspólnego 
wyjazdu na regaty do Miami, pojechaliśmy. Pierwotnie to nie miała być 
współpraca długofalowa, a jednak tam w taką się przerodziła. Kacper 
tak naprawdę postawił mnie przed faktem dokonanym, ponieważ po-
jechał z teamem i trenerem, z którymi dotychczas trenował na kolejne 
zawody i nagle poinformował mnie, że postanowił się rozstać z chor-
wackim trenerem, licząc na to, że zajmę jego miejsce. Udało się. 

Czyli zostałeś jego trenerem mniej więcej pół roku przed IO, czy to 
mogło mieć na to wpływ na wynik końcowy? Pytam, bo Kacper wcze-
śniej trenował z Chorwatami, a jak wiemy to właśnie Chorwat wywal-
czył w Rio srebro.
Tak jak mówisz, właściwie pierwszy nasz wyjazd w mojej nowej roli 
miał miejsce w kwietniu. Powiem tak, myślę, że Kacper w czasie naszej 
współpracy bardzo się rozwinął, niestety to niezaowocowało takim 
spektakularnym wynikiem olimpijskim, jakiego byśmy sobie życzyli. 
Było wiele czynników, które na to wpływały. Kacper miał strasznie wy-
sokie oczekiwania napływające z zewnątrz, to podcinało mu skrzydła... 
Prawda jest taka, że poziom w Laserze jest bardzo wyrównany. Miał 
kilka przebłysków, ale zdarzały się też głupie błędy. Każdy ma swój limit 
szczęścia w danym sezonie i wydaje mi się, że Kacper trochę to nadwy-
rężył podczas wcześniejszych startów sezonu olimpijskiego.

Czyli na Igrzyskach tego szczęścia trochę zabrakło?
Wiem, że to może brzmieć nieprofesjonalnie, ale coś w tym jest. Cza-
sami jest tak, że podejmie się jakąś decyzję, popełni jakiś błąd i nie jest 
on zauważony, bo inni popełniają jeszcze większe błędy, ma się po pro-
stu szczęście. Tego szczęścia odrobinę zabrakło. Igrzyska mimo, że są 
teoretycznie łatwiejszymi regatami od pozostałych, bo jest  mniej tych 
dobrych zawodników – może być tylko jeden z danego kraju, to presja 
jest olbrzymia. Kacper już na samym początku odczuł to bardzo bole-
śnie, bo drugiego dnia jego serdeczny kolega zdyskwalifikował go, nie 
zyskując na tym absolutnie nic. Reasumując, szczęście i presja, z którą 
sobie może do końca nie poradziliśmy, bo ja też nie potrafiłem jako jego 
trener odciąć go od negatywnych wpływów z zewnątrz, mimo inten-
sywnych prób. Według mnie Kacper niesamowicie się rozwinął, pływał 
lepiej niż kiedykolwiek. Serdecznie go namawiam żeby żeglował dalej, 
bo może być coraz lepszy. To jest właśnie ta magiczna rzecz w żeglar-
stwie – ja mając prawie 40 lat wiem, że cały czas mogę być lepszym 
zawodnikiem i nie zamierzam składać broni!

No właśnie, podobno kupiłeś nową łódkę, to znaczy, że znowu chcesz 
powalczyć o najwyższe miejsca na świecie?
Zgadza się, kupiłem i szczerze, jeszcze nie miałem kiedy jej rozpako-
wać, więc to bardzo świeża sprawa. Chcę żeby nadchodzący sezon był 
dla mnie dużo intensywniejszy, podchodzę do tego poważniej. 

Powiedz, w roli trenera wystąpiłeś pierwszy raz czy już wcześniej 
miałeś takie epizody?
W tej roli występowałem już wielokrotnie, ale nigdy nie pełniłem tej roli 
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przez tak długi okres, raczej były to kilkudniowe zgrupowania w ra-
mach trenera-konsultanta. Zdarzało się, że byłem czyimś trenerem 
na danych regatach. Na pewno takim cichym sukcesem było to, że 
zawodnik, którego trenowałem został wicemistrzem świata junio-
rów. Wtedy praktycznie w ogóle nie trenowałem z Polakami, współ-
pracowałem z Norwegami, miałem zawodników z Hong-Kongu, czy 
Izraela. Wszystko to wydarzyło się na przestrzeni ostatnich 8 lat, po 
moich ostatnich igrzyskach. 

Pasuje Ci to?
Nie wiem jakbym się sprawdził w prowadzeniu zawodnika, pracy 
codziennej, od A do Z, no bo nie miałem okazji. Są różne oczekiwa-
nia od trenerów w zależności od kraju. W Polsce ten zawód nie jest 
doceniany - stawka, którą mógłbym zarobić patrząc na polskie re-
alia to 200 zł dziennie, a przecież są miesiące kiedy tych dni pracy 
może być 10-12 lub mniej, więc to nie są kwoty powalające. A będąc 
takim trenerem kadry, oprócz trenowania na wodzie, musisz być  
de facto psychologiem, kierowcą, opiekunem, kucharzem, masa-
żystą i najlepiej mamą, która wyciera nos. To jest ogrom pracy, 
trochę inaczej wygląda to zagranicą. Jeśli chodzi o polski układ, 
to sama kadra olimpijska była bardzo fajną ekipą, zżytą, chociaż 
można to było jeszcze rozwinąć. 

Kolejna kampania olimpijska jest twoja?
Oczywiście! Im jestem starszy, tym śmielej o tych rzeczach mówię. 
Natomiast w jaki sposób to będzie realizowane, tego jeszcze nie 
wiem. Oczywiście marzy mi się taka sytuacja, żebym mógł w ogó-
le nic innego nie robić, tylko żeglować, niestety to wymaga ogromu 
nakładów finansowych. Oprócz wydatków na sprzęt, trenerów, wyjaz-
dy, mam też rodzinę, którą muszę w jakiś sposób wspierać. Jednak 
będę robił wszystko, żeby się do tego jak najlepiej przygotować, no 
i powalczyć.

Czyli jest opcja, że będziesz rywalizował ze swoim podopiecznym, 
Kacprem o kwalifikację olimpijską?
Właśnie tego nie mogę się doczekać. Już to zresztą sygnalizuję także 
pozostałym zawodnikom kl. Laser, nie tylko Kacprowi (śmiech). Nie 
mam pod tym względem żadnych kompleksów, nie mam też żad-
nych obaw przed dostaniem lania od kogoś. Uwielbiam żeglarstwo 
i to sprawia mi po prostu przyjemność.

Myślisz, że teraz łatwiej będzie ci wystartować w igrzyskach niż za 
pierwszym razem?
Na pewno dużo trudniej. To jest zupełnie inna skala trudności. Jak 
startowałem po raz pierwszy to był dopiero początek dobijania się do 
światowej czołówki. Tak naprawdę w tamtym czasie miałem w sobie 
dużo więcej determinacji niż moi krajowi rywale i koledzy, więc wyjazd 
na igrzyska był dla mnie rzeczą tak normalną, jak to, że zaraz nam się 
tutaj kawa skończy. Emocje pojawiły się wtedy, gdy dostałem dresy 
reprezentacji i znalazłem się w oficjalnym transporcie polskiej ekipy, 
potem wioska olimpijska – to było fantastyczne. Jako ciekawostkę 
powiem, że jak pojechałem teraz do Rio jako trener, mimo, że nie 
brałem czynnego udziału, to przeżywałem to tak, jakbym jechał na 
igrzyska po raz pierwszy. Może dlatego, że miałem chwilę przerwy, 
byłem tym zajarany jak dzieciak, który wyciąga prezent spod choinki.

Mówisz, że byłeś zachwycony, a jednak w środowisku opinie o or-
ganizacji igrzysk w Rio nie są jakoś specjalnie pozytywne.
No właśnie. Mój odbiór był bardzo skontrastowany z uczuciami 
pozostałej ekipy, bo mam wrażenie, że oni raczej podchodzili do 
tego z dystansem, wynajdywali dużo negatywów z samego Rio 
i organizacji imprezy. A ja byłem zachwycony! Aż ciężko mi te 

emocje opisać. Patrząc z perspektywy tych poprzednich moich 
startów olimpijskich, mogę się tylko śmiać. Jak byliśmy w Sydney,  
sam dojazd do mariny wymagał najpierw 15-minutowej jaz-
dy autobusem do bazy promowej, a później godzinnego rejsu 
przez całą zatokę. W Atenach jechało się przynajmniej godzinę 
dwadzieścia autokarem – wtedy paradoksalnie tego narzeka-
nia było mniej. Może trzeba ludziom uzmysłowić, że samych 
zawodników startuje w IO między 10 a 11 tysięcy. Do tego do-
chodzą trenerzy, masażyści, psychologowie i przede wszystkim 
kibice! – razem takich wizytujących może być ponad 100 tysię-
cy, którzy gdzieś tam muszą się podziać.

Reasumując: młodość czy doświadczenie?
Oczywiście wolałbym być młody i piękny, ale to już za mną, więc sta-
wiam na doświadczenie. Gdy miałem 20 lat, patrzyłem na tych 30-
40 latków z takim pobłażaniem i zastanawiałem się co ich w ogóle 
do tego ciągnie. Wydawało mi się to niepoważne. Teraz kibicuję tym 
wszystkim, którzy tam walczą. Mój serdeczny kolega z klasy Finn 
mając 41 lat wywalczył teraz swój trzeci medal olimpijski. Kolejnym 
przykładem jest 55-letni Santiago Lange – Argentyńczyk, który wrócił 
po nowotworze i zdobył olimpijskie złoto w klasie Nacra. Ci ludzie są 
dowodem na to, że wiek nie jest przeszkodą. 

A jak to wygląda kondycyjnie?
Co różni rywalizację, gdy masz 20 lat i 40 lat – przede wszystkim 
jak masz 20 lat, to możesz przy silnym wietrze żeglować cały dzień, 
potem jeszcze pójść na imprezę i rano wstać świeży, pachnący i go-
towy do akcji. Nie jest to natomiast możliwe 20 lat później. Jednak 
przy dobrym programie, jesteśmy w stanie być konkurencyjni. Braku 
treningu nie da się oszukać, jednak żeglarstwo to nie tylko siła mięśni, 
ale też wiedza, doświadczenie i mentalne przygotowanie. PS. Prze-
mka Miarczyńskiego też będę gorąco namawiał na kolejną kampanię 
olimpijską!

Jesteś utytułowanym sportowcem, prowadzisz własny biz-
nes. Jak w tym zagęszczeniu obowiązków udało się ci znaleźć 
czas na ojcostwo?
Nie udaje (śmiech). Co do określenia biznesmena, to nie nadwyrężał-
bym tego. Mi niestety jeszcze nie udało się stworzyć czegoś własne-
go, z czego byłbym naprawdę dumny. Pracuję z ojcem - to jest koło 
napędowe, z którego tak naprawdę mogę finansować swoje działania 
sportowe. Natomiast posiadanie rodziny powoduje, że odkłada się te 
swoje ambicje na bok. Mam dwóch synów. Starszy niestety zapałał 
miłością do piłki nożnej, więc często jest tak, że to jego trening jest 
nadrzędny. Chociaż był taki okres, kiedy chodził do klubu żeglarskie-
go, nawet spotkaliśmy się kilka razy na wodzie…

Jak to mówią – „genów nie wydłubiesz”! Chcesz ich wciągnąć w to 
środowisko?
Staram się, ale nic na siłę. Jak ja zaczynałem to było zupełnie inaczej. 
Mój trener był bardzo surowy i początki wcale mi się nie podobały, 
wiele razy prosiłem rodziców, żeby mnie tam nie posyłali, jednak byli 
oni konsekwentni. Nie chciałbym przez swoje zbytnie naciski swo-
jego syna zniechęcić. Mieliśmy epizod wspólnego żeglowania na 
matchtourowych Tomach 28, bardzo mu się podobało i myślę, że to 
jest kwestia czasu. Będę powoli systematycznie pokazywał o co cho-
dzi i mam nadzieję, że podchwyci. Chciałbym na pewno pokazać, że 
żeglarstwo jest fajne i dać mu szansę spróbowania.

Podobno z ich mamą poznałeś się już w czasach szkolnych? Pierw-
sza miłość?
Była to dosyć śmieszna historia. Z moją dziewczyną rzeczywiście 
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Dziękujemy hotelowi Haffner w Sopocie 
za udostępnienie zdjęć do sesji zdjęciowej.
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poznaliśmy się na jednej z pierwszych imprez. Jej koleżanka z pod-
stawówki chodziła ze mną do klasy w liceum, i akurat ona organizo-
wała imprezę - tam spotkałem Anię. Spotykaliśmy się, jak to w takim 
wieku bywa, chyba z 3 tygodnie, natomiast później nasze drogi wie-
lokrotnie się przecinały. Ania wspomina, że zawsze mi się udawało 
ją w jakiś sposób uwieść, nie tyle żeby dochodziło do skonsumowa-
nia naszego związku (śmiech), ale po prostu nigdy po imprezie do 
niej nie dzwoniłem. Ona wtedy zakodowała sobie po którejś takiej 
sytuacji, że w ogóle nie będzie do mnie podchodziła, na szczęście 
udało mi się tą niechęć jakoś przełamać. Na pewnym etapie Ania 
była już niemal mężatką, a ja zajmowałem się sportem, miałem 
dziewczynę, ale mimo to, nadal się przyjaźniliśmy. Los chciał, że 
później nasze drogi znowu się połączyły – mój przyjaciel z klubu 
żenił się, zaprosił mnie, ja zaprosiłem Anię i od tamtego czasu datu-
jemy nasze spotykanie.

Z drugiej strony chodzą słuchy, że przez wiele lat byłeś obiektem 
westchnień wielu żeglarek, wiesz coś o tym?
Wiesz… jakoś szczególnie tego nie odczułem (śmiech). Mimo 
wszystko jednak byłem mocno skoncentrowany na żeglarstwie. 
Kiedyś byliśmy z kolegą na pewnej dyskotece – tak się to wte-
dy nazywało. Pewna dziewczyna, z którą rozmawiałem zapytała 
dlaczego jestem singlem, na co mój kumpel rzucił szybką ripo-
stą: „bo jego dziewczyna to stoi na wózku w porcie” – i ten tekst 
znakomicie oddaje moje ówczesne priorytety. Były takie mo-
menty, kiedy rzeczywiście to żeglarstwo dominowało. Poznałem 
wiele fajnych dziewczyn na swojej drodze, ale nie udało mi się 
wchodzić w jakieś specjalne relacje, w dużej mierze przez to, że 
nie było na to czasu.

Sport wymaga wyrzeczeń…
Oj tak. Często widzimy sportowców na pierwszych stronach gazet, 
którym towarzyszą pieniądze, splendor, top – a ilu jest takich, którzy 
trenują po gównianych salach, wypruwając sobie flaki i poświęcając 
tej swojej pasji wszystko, a na końcu okazuje się, że z tego nic nie ma. 
W moim przypadku to nie była aż taka droga przez mękę, natomiast 
ogrom treningu, czasu, który się poświęca jest duży. Moje ekstremum 
to 326 dni w roku. To jest standard sportowy.

Wspomniałeś, że miałeś epizod w klasie Star, nie myślałeś może 
żeby przerzucić się na duże oceaniczne jednostki?
Nie, chyba najzwyczajniej w świecie bym się bał. Podziwiam tych 
ludzi, nie tylko jako sportowców, ale jako ludzi, którzy są w stanie 
przetrwać, którzy mają - jak to się mówi w polskich filmach – „za-
jebiście silną psychikę”. Trzeba być trochę nienormalnym w tym 
wszystkim. Znam Gutka, on zawsze miał predyspozycje do dale-
kiego szaleństwa, może dlatego, że pochodzi ze Stogów – a tam 
potrafili przetrwać tylko ci najsilniejsi. 

Gutek – człowiek, który przetrwał!
Kiedyś jak jeździliśmy na regaty okręgowe do Górek Zachodnich to 
na Stogach nigdy się nie zatrzymywano! Tam trzeba było jechać 
non stop, takie typowe państwo w państwie. Gutek tam przetrwał, 
podziwiam go za to samozaparcie i kibicuję mu serdecznie, bo na-
prawdę wiem, że walczy żeby móc robić to, co kocha. Jako cieka-
wostkę powiem, że proponowałem mu żeglowanie razem na Starze, 
bo gabarytowo pasował idealnie, niestety nie zagrało w dużej mie-
rze dlatego, że nie miałem takiego budżetu, żeby go sfinansować. 

Kiedyś w jednym z wywiadów wspomniałeś o tym, że chciałbyś ści-
gać się z Mateuszem Kusznierewiczem. Udało się?
Udało. Jednak od tego czasu nasza relacja się nieco ochłodziła. Ry-

walizacja na Starze, widmo igrzysk i sprawy finansowe spowodowały 
kilka nerwowych ruchów. Po prostu przechodząc na tą klasę stałem 
się trochę niewygodny, gdyby "Cebula" skoncentrował się tylko na 
swoim pływaniu to jego końcowy wynik na IO w Londynie pewnie za-
kończyłby się medalem, a nie ósmym miejscem.

Pytać dalej?
Zakończmy na tym.

A hasło Polska100 coś Ci mówi?
Nie chcę komentować, bo słyszałem tylko zajawki i wietrzę w tym 
ściemę. Jestem sportowcem i nie lubię tego typu akcji. Fascy-
nują mnie inne projekty, stricte sportowe. Mój kolega startuje 
na katamaranie GS32 z Extreme Sailing Series, dostałem zapro-
szenie w październiku na jedne zawody, ale niestety nie mogłem 
pojechać. Mam nadzieję, że uda się to zrobić w przyszłym sezo-
nie. Oczywiście obserwuję też Puchar Ameryki, chociażby z tego 
względu, że startuje tam dużo znajomych.

Kto, kto?
Chociażby Tom Slingsby czy Andrew Campbell z teamu Oracle, 
z którymi swego czasu rywalizowałem na Laserze. Iain Percy, 
z którym znamy się od lat i ścigaliśmy się razem w klasie Star. 
Mieliśmy nawet propozycję zostania ich (żeglował z Andrew Simp-
sonem) sparingpartnerami przed IO w Londynie. Iain i Andrew byli 
filarem teamu Artemis, niestety Andrew zginął tragicznie podczas 
wywrotki na treningu w San Francisco… Oprócz nich pływałem 
też z Freddym Loofem czy Paulem Goodisonem – także team 
Artemis. Jako ciekawostkę powiem, że moją poprzednią łódkę 
klasy Laser kupiłem właśnie od Toma Slingsby. Przez wiele lat 
miałem okazję ścigać się na Laserze z samym Benem Ainslie. To 
było przed igrzyskami w Sydney, byłem wtedy na takim poziomie, 
że nieraz udawało mi się z nim wygrać, zwłaszcza przy silnym 
wietrze. Kolejnym facetem, moim serdecznym przyjacielem jest 
Robert Scheidt – on moim zdaniem powinien być absolutnym 
liderem wśród żeglarskich statystyk. Miałem szansę żeglowania 
z ludźmi naprawdę wyjątkowymi. 

Jakie plany na najbliższy rok?
Zobaczymy jak będzie wyglądał cały system kwalifikacji. W La-
serze zaszło trochę zmian sprzętowych, wprowadzono lekką 
modyfikację żagli, weszły w końcu maszty węglowe, nie planu-
ję jakichś szczególnych eskapad zagranicznych, ale na pewno 
będę mocno „mielił wodę” w Polsce. Najprawdopodobniej zno-
wu będę trenował pod okiem Pawła Kacprowskiego, z którym 
znakomicie mi się współpracuje, uwielbiam z nim działać i wy-
daje mi się, że jest jeszcze stanowczo za mało doceniany jako 
trener.

Czego życzyć?
Zdrowia i siły! Mi na szczęście udało się żeglarski żywot przejść bez 
żadnej kontuzji, a to jest chyba taka najgorsza rzecz, która może się 
przydarzyć.
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GDYŃSKI 
MULTIMEDALISTA
MICHAŁ BURCZYŃSKI
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Przez cały rok czeka na mróz, śledzi warunki atmosferyczne, poszukuje  
lodu w różnych regionach świata. Wszystko po to, żeby być gotowym  
na złapanie wiatru w żagle i ślizganie nad taflą zamarzniętego jeziora.  
Mróz i prędkość mu nie straszne! Latem, gdy o lodzie można jedynie  
pomarzyć spełnia się w kitesurfingu. Przed Państwem najmłodszy  
w historii medalista MŚ w bojerach – Michał Burczyński, który  
w rozmowie z Klaudią Krause, opowiada o tajnikach bojerowej kuchni.
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Bojery – sport, w którym jesteśmy potęgą. Czy ktoś o tym wie ?
Polscy zawodnicy wielokrotnie stawali na najwyższym stopniu 
podium Bojerowych Mistrzostw Świata czy Europy. Ciężko z prze-
biciem się tej dyscypliny do mainstreamu. Przyczyn pewnie jest 
kilka, a na myśl jako pierwsze przychodzi mi duża sezonowość 
uprawiania dyscypliny, czy stosunkowo wysoki koszt w porówna-
niu z innymi formami zimowych aktywności sportowych jak np. 
narty. Mam nadzieję, że z czasem się to zmieni!

Nie jest trochę tak, że zawsze pozostawałeś gdzieś tam w cieniu 
utytułowanego Karola Jabłońskiego? Znalazłeś w tym wszystkim 
miejsce dla siebie?
Karol jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w bojerach 
- w ostatnim sezonie wygrał mistrzostwa świata, a ja upla-
sowałem się tuż za nim. Sytuacja odwróciła się trochę w mi-
strzostwach Europy, bo wygrał Ron Sherry (USA), drugi byłem 
ja, a trzeci był Alvikis Madars (Litwa), Karol tym razem tuż za 
podium. Nie rodzi to frustracji, a raczej dobrą okazję do zaba-
wy, ponieważ Karol jest zawodowcem i  żeglarstwo traktuje 
bardzo poważnie, a ja jestem amatorem. Cieszę się, że mimo 
wszystko mogę się ścigać z takimi ludźmi jak Karol Jabłoński, 
na najwyższym poziomie. Ostatni sezon pokazał, że wszystko 
jest możliwe, a już wcześniej dochodziło do ciekawych kon-
frontacji między nami. 

Bojery, czyli żeglarstwo na lodzie – tak myśli większość społeczeń-
stwa, czy to naprawdę taka prosta analogia?
Dla mnie prosta, dla kogoś nie znającego tematu pewnie mniej. Z mo-
ich obserwacji wynika, że bojery są nierozerwalnie związane z żeglar-
stwem, a każdy bojerowiec to żeglarz. Z kolei nie każdy żeglarz wodny 
to bojerowiec.

A czym jest dla Ciebie?
Dla mnie bojery to przede wszystkim pasja oraz sposób na życie. Nie wy-
obrażam sobie, żebym miał tylko pracować, jeść, spać i robić wszystko to, 
co wydaję się być częścią tej całej „normalności”. W bojerach odnalazłem 
ten brakujący element swojej życiowej układanki. Dzięki nim mogę kilka 
miesięcy w roku, wsiąść do mojego „ślizgu” i rozpędzić go do prędkości 
ponad 100 km/h, co daje mi niesamowitego kopa!

Powiedziałeś ponad 100 km/h? Na samą myśl zamieniam się w so-
pel lodu!
Temperatura bywa groźnym przeciwnikiem, regaty są wstrzymywa-
ne, gdy spada ona poniżej -15 C, ponieważ przy tych prędkościach 
może dochodzić do groźnych odmrożeń. Bywa szybko, mroźnie i eks-
tremalnie. Jednak bywa też spokojniej, wszystko zależy od panują-
cych warunków.

Bojery to sport ekstremalny?
Wbrew pozorom nie jest to ryzykowna dyscyplina sportowa, mimo 
tego, że wielu ludzi kwalifikuje ją jako  ekstremalną, ze względu na 
trudne warunki atmosferyczne i duże szybkości.

Ile potrzeba czasu na przygotowanie sprzętu do „latania”?
Sprzęt jest łatwy w transporcie i można go spokojnie przewieźć na 
dachu samochodu osobowego. Zestawienie kompletu zajmuje około 
15 minut.   

Jakie są idealne warunki? Jaką grubość musi mieć lód, żeby było 
bezpiecznie?
Idealne warunki do latania to lód o minimalnej grubosci 12 cm, gładki, 
czarny i bez śniegu. Wiatr w okolicach trzech stopni beauforta I lekki 
mróz – takie warunki to ideał!

MICHAŁ  
BURCZYŃSKI
(ur. 1981 r. w Olsztynie) – żeglarz 
lodowy, mistrz świata i Europy 
w bojerach, wielokrotny medalista 
mistrzostw Polski. Reprezentant 
AZS UWM Olsztyn. Najmłodszy 
w historii medalista mistrzostw 
świata w tej dyscyplinie.fo
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Ile zwykle trwają regaty i jakim systemem są rozgrywane?
Regaty takie jak Mistrzostwa Świata czy Europy trwają tydzień czasu, 
natomiast regaty krajowe rozgrywane są weekendowo. Zawodnicy 
pokonują w jak najszybszym czasie określoną ilość okrążeń między 
znakami. Kto pierwszy ten lepszy – ot, cała filozofia.

Bojery na pewno są sportem niszowym, a czy są sportem skazanym 
na wyginięcie?
Ilość zawodników od 20 lat utrzymuje się na podobnym poziomie. 
Jedni przychodzą, inni odchodzą. Na mistrzostwa kraju regularnie 
przyjeżdża ok. 60 seniorów, paradoksalnie mało która inna klasa 
żeglarska w kraju może cieszyć się tak liczebną flotą zawodników. 
Bojery nie wyginą. Nie wyginą, bo to dyscyplina, w której w zasadzie 
sami zawodnicy organizują struktury. Nie stoi za nami żadna organi-
zacja finansująca. Komisje regatowe, zawodnicy, producenci sprzętu 
- wszystko to organizują czynni lub byli zawodnicy, pasjonaci - a jak 
powszechnie wiadomo, pasja bywa zaraźliwa.

Gdzie tkwi tajemnica sukcesu w bojerach? Konstrukcje, umiejętno-
ści, czy jest coś jeszcze?
Początki są trudne, potrzeba dużo cierpliwości, ciężkiej pracy nad 
podstawami, poznania specyfiki zmieniających się warunków. Rów-
nież przygotowanie sprzętu odgrywa tu ogromną rolę. Staranne na-
ostrzenie płóz, dobór odpowiedniego masztu, żagli i innych elemen-
tów ustawienia wydaje się być kluczem do maksymalizacji prędkości. 

Przygotowanie kondycyjne, dobry rozbieg i start to też elementy, bez 
których trudno jeździć z przodu stawki. Jeżeli do tego wszystkiego 
popełnimy mniej błędów taktycznych na trasie niż nasi rywale, to już 
jesteśmy o krok od sukcesu. Jednak tak naprawdę każdy ma inny 
przepis i odnajduje ten złoty środek w swój własny sposób.

Po Twoich wynikach wnioskuję, że Ty już swój odnalazłeś. 
Staram się robić to, co do mnie należy najlepiej jak potrafię. Po prostu 
działam i mogę spać spokojnie, gdy mam czyste sumienie w związku 
z przygotowaniami do startu. Lubię być stabilny, staram się nie dołować 
porażkami i nie upajać sukcesami, a zarówno jednych, jak i drugich nie 
brakowało w moim życiu. W trakcie regat staram sie być maksymalnie 
skoncentrowany i ponoć jestem wtedy trochę w innym wymiarze.

Jak wyglądają twoje przygotowania do zawodów? To nietypo-
wy sport, bo sezon na bojery chyba nie jest zbyt długi?
Cały rok dbam o kondycję, biegam i trenuję na siłowni. Zawsze wy-
chodzę z założenia, że sezon trwa tyle ile trwać powinen. Bez względu 
na to, czy żeglujemy 3, czy 5 miesięcy. Pogoda to rzecz, na którą ani 
ja, ani Ty wpływu nie mamy, pozostaje akceptacja! Wchodząc w se-
zon staram się zaliczyć zgrupowanie w Finlandii czy Estonii, ponie-
waż tam zima przychodzi wcześniej. Ja po prostu uprawiam sport, 
a mistrzostwa świata i Europy to tylko takie wisienki na torcie. Na-
prawdę nie wszystko kręci się wokół tych dwóch imprez. Bojery to 
dla mnie przede wszystkim najlepsza forma odpoczynku, o który tak 
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trudno w dzisiejszym życiu. Pakuję się w piątek po pracy, docieram na 
miejsce regat, spędzam czas ze znajomymi, telefon odmawia posłu-
szeństwa, bo na mrozie żadna bateria długo nie wytrzyma, zbieram 
bloki - dobierając żagiel i specjalnie się niczym nie przejmuję. Później 
dochodzi adrenalina związana z prędkością i rywalizacją, pojawiają 
sie emocje – lubię to! Po takim weekendzie i powrocie do pracy na-
prawdę moje baterie są naładowane.

To prawda, że to sport, który uczy poznawać granice wytrzy-
małości ciała?
Bojery nie kojarzą mi się z jakimś gigantycznym wysiłkiem czy wy-
trzymałością. Musimy o siebie zadbać, musi być ciepło, przyjemnie 
i przede wszystkim bezpiecznie. Dopiero pózniej przychodzi czas na 
radość z adrenaliny, prędokości i rywalizacji. Obawiam się, że gdybym 
testował granice mojej wytrzymałości ciała to porzuciłbym boje-
ry w wieku 10 lat, gdy zaczynałem swoją przygode z tą dyscypliną. 
W każdym sporcie trzeba mierzyć siły na zamiary, taka sama zasada 
obowiązuje też tu.

Mówisz, że zacząłeś pływać jako 10-latek, podobno to rodzinna 
tradycja?
Tak, śmiało można powiedzieć, że to rodzinna tradycja. Mój tata, Piotr 
Burczyński był w 1979 roku mistrzem świata, mój starszy brat Pa-
weł także jest aktywnym bojerowcem. Żeglowali też wujkowie, kuzyn, 
więc bojery dla Burczyńskich są jak dla Polaków piłka nożna.

Jednak już wyprzedziłeś swojego ojca w ilości zdobytych medali  
w światowym czempionacie, jesteś chyba najbardziej utytułowa-
nym Burczyńskim jaki widział świat.
Moje medale są efektem ciężkiej pracy mojego taty oraz mojej. Nigdy 
nie traktowałem tej klasyfikacji medalowej jako formy wyścigu. Są to 
nasze wspólne sukcesy, a my od wielu lat współpracujemy i robimy to 
najlepiej jak możemy w danym momencie. Obaj mamy bardzo bogate 
kolekcje medalowe, z czego możemy się tylko cieszyć.

Pochodzisz z Olsztyna, teraz mieszkasz w Gdyni, co robisz jak nie 
pływasz?
Do Trójmiasta przyjechałem w 2000 roku, wówczas studiowałem 
ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim i tak już zostałem. Na co dzień 
prowadzę firmę usługowo-handlową zajmującą się sprzedażą i mon-
tażem podłóg drewnianych na terenie Trójmiasta. Drewno to obok 
bojerów moja druga pasja i muszę powiedzieć, że naprawdę pewne 
doświadczenie wynikające z uprawiania sportu przydaję się w prowa-
dzeniu firmy. Jak nie pływam... staram się zachować zdrowe propor-
cje we wszystkim co robię. Znajduję czas na pracę, rozwój osobisty 
i spotkania ze znajomymi. W Gdyni mieszkam już blisko 10 lat i nie 
chciałbym mieszkać w żadnym innym miejscu. Uwielbiam ten klimat 
i kontakt z Zatoką!

Oprócz bojerów pływasz też na czymś innym?
Uwielbiam kitesurfing, który cały czas mnie zaskakuje. Plaża, wiatr, 
słońce, podróże, to elementy, które po ciężkim sezonie bojerowym faj-
nie mnie bilansują! Mnogość trików i ewolucji jest niesamowita. Rewa 
to mój faworyt.

Jesteś aktualnym wicemistrzem świata. Lada dzień jedziesz na MŚ 
klasy DN do USA, czy tym razem celujesz w złoto?
Nigdy nie rozdaję medali przed zawodami. Każdy wyścig traktuję 
poważnie i lecę na maksa. Jak dotychczas przywiozłem 8 medali 
z mistrzostw świata - były triumfy na podium, bywały porażki poza 
pulą medalową. Jak będzie teraz? Zobaczymy. Tak jak mówię, w tym 
sporcie wszystko jest możliwe, a cierpliwość, ciężka praca i przygoto-
wania doprawione szczyptą talentu na pewno nie zaszkodzą.

Już wiadomo, gdzie odbędą się mistrzostwa, na jakim akwenie? 
Jak wygląda plan startów?
Bojery to specyficzna dyscyplina sportu, bo akwen regat poznajemy 
najczęściej na kilka dni przed starem. Lecimy do Chicago, a później na 
miejsce regat udajemy się zgodnie z instrukcjami organizatora. Może 
się to wydawać trochę dziwne, jednak czarny, gładki lód, na którym 
nie ma śniegu to obiekt poszukiwań wielu organizatorów regat boje-
rowych. Bywa, że regaty są przenoszone o kilkaset kilometrów, a my 
musimy być mobilni i gotowi do pokonywania wszelkich trudności 
związanych z uprawianiem tej dyscypliny. 

Jakie plany na resztę sezonu?
Starty krajowe w weekendy i start w mistrzostwach Europy w drugiej 
połowie lutego to póki co plan na najbliższe miesiące.

Na koniec muszę zapytać jak się mają zmiany w prawie wodnym 
do bojerów?
Nie mam pojęcia, bo nie jestem specem od prawa, ale jak ma zaszko-
dzić bojerom to będę pierwszy, który je złamie! (śmiech)
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NEOHOODIE

 

UNDA NEOHOODIE to najważniejszy produkt kolekcji NEO. Ręcz-
nie wykonana z 2.5 mm neoprenu wytrzyma każdy sztorm. Jeżeli 
szukasz kurtki, bluzy lub docieplacza to idealne rozwiązanie! Po-
łączenie stylu i funkcjonalności spowoduje, że sezon nie będzie 
miał końca. 

www.daseapeople.com

NANO 

PUFF 

HOODY

 

Jeśli zmierzch zastał cię daleko od schroniska, a trzeba jeszcze 
dokończyć drogę wspinaczkową, to kurtka Nano Puff® Hoody 
okaże się nieocenioną pomocą, doskonale sprawdza się jako 
dodatkowe ocieplenie podczas nagłego spadku temperatury. 
W 100% recyklingowany poliester jest wiatroszczelny, odporny 
na wilgoć i doskonale współpracuje z innymi warstwami odzie-
ży. Wypełnienie PrimaLoft® One (60 g) jest wysoce kompresyj-
ne, hydrofobowe oraz doskonale zatrzymujące ciepło, nawet po 
przemoczeniu.

www.daseapeople.com

CORDILLO

 

Sportowa wiatro- i wodoodporna kurtka Cordillo to idealna kurtka 
na minusowe temperatury i nie tylko. Podklejane szwy, WP 5000/
MVP 3000, lekka wyściółka 3M Thinsulate, aby utrzymywać ciało 
w cieple i suchości przez cały rok. Wysoki kołnierz z ozdobnymi 
szwami, kaptur w kołnierzu. Regulowany pas dolny i mankiety 
rękawów dla optymalnego komfortu. Przednie kieszenie z zatrza-
skami, kieszeń na rękawie i piersi. Wewnątrz kieszeń na telefon 
i dodatkowa kieszeń na zamek.. 

www.dad-sportswear.com.pl

PAMPERO

 

Ta niezniszczalna torba żeglarska wykonana jest z nowej, 
specjalistycznej tkaniny dakronowej używanej do produkcji 
żagli. Każdy egzemplarz jest unikatowy. Całość uszyto w Pol-
sce z materiałów wyprodukowanych w Europie. Produkty 
Code Zero to wyjątkowa funkcjonalność, niezawodne mate-
riały i solidne polskie wykonanie. 

www.codezero.pl
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MOBILNOŚĆ 
KITESURFERA
TEKST: TOMEK JANIAK

Do niedawna największym problemem, dla nas ludzi związanych ze 
sportami wodnymi podczas podróży do egzotycznych destynacji za-
wsze był transport sprzętu. Pół biedy jeżeli jechaliśmy samochodem 
na wakacje po Europie. Jeżeli trzeba było lecieć na drugi koniec świata 
np. na regaty, to zaczynał się już poważniejszy problem i nie mam tu na 
myśli tylko kwestii finansowych.

Latawce, bary, deski wave, race, TT, wszystko to trzeba było wcześniej 
zgrabnie spakować, zgłosić, następnie dostać potwierdzenie oraz zgo-
dę na przewóz, na koniec oczywiście słono zapłacić. Czasami opłata 
za bagaż sportowy przewyższała cenę samego biletu. W miarę jak kite-
surfing stawał się popularniejszy, linie lotnicze wyczuwając koniunktu-
rę, stopniowo co roku podwyższały opłaty, ograniczając jednocześnie 
dopuszczalne gabaryty bagażu. Okazywało się, że w skali roku opłaty 
za przewóz dodatkowego bagażu, potrafiły sięgać tysięcy złotych. Sy-
tuacje powtarzały się podczas m.in. transferów z lotniska do hotelu czy 
w taksówkach.

Zwykle aby spakować się w tzw. opcji minimum, czyli mieszcząc się 
w konkretnych wymiarach i ciężarze, musieliśmy z czegoś rezygno-
wać, najczęściej z dodatkowego baru, cieplejszej pianki, etc. Przy okazji 
dawało nam to złudną nadzieję, że nie będziemy „walczyć” z panią przy 
odprawie. Jak już udało się dzięki zagrywkom socjotechnicznym od-
prawić bagaż oraz wylecieć, na miejscu okazywało się jak na złość, że 
właśnie tego dodatkowego rozmiaru latawca którego nie zabraliśmy 
nam najbardziej brakuje. 

Jak to w przyrodzie bywa, akcja rodzi reakcję, pojawiły się ciekawe roz-
wiązania ułatwiające znacznie podróżowanie, a także, a może i przede 
wszystkim, ograniczające koszty z tym związane.

Firma NOBILE z Bielska Białej wykonała krok milowy w tej materii, 
opracowała i opatentowała rewolucyjną koncepcję na połączenie po-
łówek deski o nazwie „W-Connection”, potocznie znaną jako SPLIT. 
System ten pozwala łatwo złożyć deskę a następnie na czas podróży 
rozłożyć, tak aby mieściła się do rejestrowalnego bagażu. Co najważ-
niejsze połączenie jest bardzo sztywne i stabilnie, montaż przebiega 

prosto i szybko, nie potrzeba żadnych narzędzi. W rezultacie, użytkow-
nik oszczędza pieniądze które wydałby na dodatkowy bagaż i może 
cieszyć się  kitesurfingiem w każdej części świata. Rozwiązanie to ma 
zastosowanie nie tylko w najpopularniejszych deskach typu Twin Tip, 
ale również w deskach wave. Ostatnio patent ten pojawił się w coraz 
bardziej popularnym kitefoilu. Do deski typu splitwave możemy zamon-
tować hydroskrzydło co znacznie poszerza spectrum zastosowania 
oraz zakres wiatrowy przy którym możemy pływać. 

Jak w każdej innej dziedzinie życia, 
również w kitesurfingu mamy do czynienia 
z rozwojem technologii. Co jakiś czas 
dochodzi do nazwijmy to rewolucji 
technologicznych, które uprzyjemniają 
nam życie, tym razem kilka zdań 
o podróżach ze sprzętem. 



4 9 W  Ś L I Z G U !   /   s t y c z e ń  2 0 1 7

T E C H N O L O G I A

Wszystkie produkowane modele desek w technologii „W-Connection” 
wykonane są z najlepszych dostępnych materiałów, jak również przy 
użyciu najnowszych technologii. Kluczowym elementem w deskach 
typu „splitboard” jest APS Core Technology (Technologia wcześniejsze-
go rozciągania włókien). Jest to patent Nobile, stosowany w większości 
produktów polskiego producenta, jak również przez innych producen-
tów na całym świecie. W procesie formowania płyty wewnątrz prasy, 
stosuje się innowacyjną technologię wstępnych naprężeń. Podczas 
tego procesu włókna drewnianego klina są trwale rozciągane do po-
staci falistych, co z kolei pozwala na  zatrzymanie energii w obrębie 
rdzenia deski. W rezultacie otrzymujemy wygodną oraz przyjazną dla 
użytkownika deskę o  optymalnej sztywności. Technologia ta pozwala 
na użycie mniejszej ilości materiałów, dzięki czemu deska jest  lżejsza 
w porównaniu do standardowych konstrukcji. Doświadczeni kitesurfe-

rzy, którzy zwracają wielką uwagę na funkcjonalność, twierdzą, że nie 
czują żadnej różnicy między klasyczną konstrukcją a deską typu „split”.  
Rozwiązanie W-Connection przeszło rygorystyczne testy za-
równo na wodzie, jak również podczas podróży do ulubio-
nych destynacji na całym świecie. Pozwala znacznie zreduko-
wać koszty, jednocześnie umożliwiając zabawę na wodzie od 0 
– 35 węzłów, pływanie freeride, freestyle, airstyle, wave, kitefoil, ra-
cefoil… w każdych warunkach, w zależności od potrzeb i nastroju! 
W torbie, która spełnia standardy wielkości i wagi, nawet w tanich liniach 
lotniczych, jest teraz wystarczająco dużo miejsca na wszystko co po-
trzebne na spocie: deskę, foila,  dwa latawce, piankę, trapez, bary, pomp-
kę, znajdzie się również miejsce na ulubioną koszulkę ;).

Life is better when U Kiteboarding!
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POLIMER
NOWY MATERIAŁ, NOWE MOŻLIWOŚCI

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Materiał powstał z ekstrudowanego (wyciskanego) polimeru, formują-
cego się w mnóstwo rurek o bardzo cienkich ściankach. Ma on szcze-
gólne właściwości i może mieć w przyszłości bardzo szerokie zasto-
sowanie. W zależności od procesu produkcji rdzeń może być sztywny 
i nadawać się na lekkie, a bardzo mocne usztywnienia (jak np. rdzeń 
deski, kadłubów, płetw) lub półelastyczny i być łączony z tkaniną.

Manuel Chichoro, projektant deski, stwierdził, że jest ona sztywniejsza 
i odporniejsza, niż ta wykonana z laminatu epoksydowo-szklanego, 

a ponadto może być naprawiana tymi samymi technologiami. Rdzeń 
nie wchłania wody, więc miejscowe uszkodzenia (częste w surfingu / 
windsurfingu) wymagać będą jedynie podlaminowania. Deska wyróż-
nia się też nieprzeciętnym designem – rdzeń przepuszcza światło, co 
daje niezwykłe efekty wizualne.

Materiały produkowane przez Koroyd do tej pory stosowane były głów-
nie w kaskach rowerowych i motocyklowych. Czy firma z Monaco pod-
bije rynek – przekonamy się w najbliższym czasie.

Na rynku pojawił się nowy materiał w branży 
sportów wodnych. Projektant, Manuel Chichoro, 
zaprojektował przezroczystą deskę surfingową. 

Do jej produkcji wykorzystał rdzeń wykonany 
z polimeru wyprodukowanego przez firmę Koroyd.
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MINIVAN POWRACA
TEKST: HALINA KONOPKA

Hippisowski minivan powraca w nieco zmienionej formie, z cał-
kiem niezłymi osiągami. Auto zasilane będzie dwoma silnikami, 
które w sumie zapewnią mu 369 koni mechanicznych. Przewi-
dywany zasięg auta to 434 kilometry. Pojazd zbudowany będzie 
na platformie MEB (Modular Electric Drive Kit), która pozwoli na 
stworzenie przestrzeni pasażerskiej zdolnej pomieścić 8 osób. 
Oprócz tego samochód został wyposażony w dwie komory ba-
gażowe.

Buzz w większości będzie opierał się na volkswagenowskim kon-
cepcie I.D. Auto ma być wyposażone w wyświetlacz przezierny 
(HUD) oraz kierownicę wrażliwą na dotyk. I.D. Buzz będzie też po-
jazdem w pełni autonomicznym, co spowoduje m.in. schowanie 
się kierownicy, obrót przednich siedzeń o 180 stopni i wysunięcie 
I.D. Box, czyli panelu kontrolnego. Trzeba przyznać, że perspekty-
wa wysypiania się w drodze na i ze spotu brzmi całkiem kusząco.

Nowy koncept Volkswagena to auto, które w zamierzeniu ma być 
nie tylko pojazdem, lecz przede wszystkim, pomysłem na usługę 
tzw. ridesharing – wspólnych przejazdów. Jednym słowem, no-
woczesny Volkswagen z duszą hipisa.

I.D. VW Buzz – tak nazywa się prototyp nowej wersji kultowego 
"bulika". Volkswagen przedstawił legendę w wersji autonomicznej 
i elektrycznej. Auto zostało ujawnione oficjalnie na North American 
International Auto Show w Detroit.
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NOWE FIGARO 
POLECI 

NA FOILACH

TEKST: PAWEŁ GÓRSKI

Foil po zawietrznej, uchylny kil oraz mniejsza masa jachtu – 
stocznia Beneteau przygotowuje trzecią generację sławnego 

modelu Figaro. Ten nowy wyczynowiec dla samotników ma 
być szybszy o 15% od swojego poprzednika. Pierwsze 50 sztuk 

zostanie wyprodukowane pod koniec 2018 roku. 

Jednokadłubowy Figaro 3 to najnowszy projekt ze stoczni Beneteau. 
To mocny sygnał, że czeka nas nowa era żeglowania na jednostkach 
wyposażonych w uchylny kil oraz coraz bardziej dopracowane foile. Dla 
osób, które mają jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, czy foil uczyni 
z żeglarstwa to, co zrobiło dodanie turbo sprężarek do silników samo-
chodowych, to spieszę z odpowiedzią – TAK!

W grudniu podczas targów żeglarskich w Paryżu pokazano pierwsze 
renderingi nowego jachtu Figaro 3, zaprojektowanego przez najlepsze 
na świecie biuro projektowe – VPLP Design. Charakterystycznie wygię-

te skrzydła foili wystające z boków jak „nogi pająka", wywołały prawdzi-
we poruszenie w świecie żeglarskim. To zupełnie nowe spojrzenie na 
koncepcję zastosowania foili. Asymetryczne foile, które pracują wysu-
nięte na zawietrzną stronę, tworząc siłę boczną, uzupełniają działanie 
smukłej mającej stawiać jak najmniejszy opór budowie kilu. Jest to po-
niekąd zastąpienie tradycyjnych zbiorników balastowych używanych 
w poprzednich modelach Figaro. Ważnym czynnikiem tej konstrukcji 
fakt, że jest ona w stanie schować skrzydła prawie na równo z kadłu-
bem, co ma duże znaczenie przy manewrowaniu jachtem w porcie 
oraz przy cumowaniu. 
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Figaro 3 to klasa one design, która została zaprojek-
towana jako jednostka dla samotników oraz jako 
klasa przygotowawcza. Mówi się, że klasa Figaro 
jest przedsionkiem do królowej oceanicznych wy-
ścigów jaką jest kasa IMOCA. Mimo to, najnowsze 
Figaro ma zastąpić swojego poprzednika podczas 
etapowych regat Solitaire. Ponadto posiada kate-
gorię A, co daje mu możliwość żeglugi po otwar-
tych wodach morskich i oceanie. 

- Jestem przekonany, że nowa koncepcja Figaro 3 
ma szansę przyciągnąć nabywców spoza floty Fi-
garo. Ten projekt może stać się międzynarodowym 
sukcesem, a myśl o potencjale klasy one design 
w morskich wyścigach short-handed na całym 
świecie z udziałem floty Figaro 3 napawa nas opty-
mizmem – komentuje Guinguido Girotti, dyrektor 
marketingu odpowiedzialny za projekt Figaro.

Proces produkcji jachtu jest na etapie przygotowaw-
czym. Kluczem do powodzenia całego projektu, 
jaką postawili sobie projektanci, jest niezawodność 
działania całej konstrukcji. Skuteczność żeglowa-
nia na foilu jest bardzo mocno uzależniona m.in. od 
masy jachtu. Docelowa masa Figaro 3 to 2900 kilo-
gramów - 200 kg niższa niż Figaro 2. Polary pręd-
kości wykazują, że jacht jest ewidentnie szybszy 
od poprzedniej konstrukcji o 10-15% w praktycznie 
całym zakresie krzywych. Figaro 3 wyróżnia się też 
umiejscowieniem foili, które po schowaniu znajdują 
się maksymalnie blisko kadłuba. Otwór przez który 
foil jest połączony z kadłubem mieści się powyżej 
linii wodnej, aby utrzymać integralność strukturalną 
i wodoszczelność w przypadku uderzenia i złama-
nia końcówki skrzydła. Projektant z VPLP Design 
– Vincent Lauriot-Prévost potwierdza, że jeśli skrzy-
dło uległoby złamaniu w kolizji z innym jachtem lub 
z podwodnym obiektem, to nie uszkodzi on powłoki 
kadłuba i konstrukcji jachtu. Nowy projekt posiada 
nowoczesnym „sail plan” dostosowany do najnow-
szych podwodnych rozwiązań oraz stały bukszpryt, 
na którym można postawić największe rolowane 
asymetryczne żagle.

Rozwiązanie, jakim są foile kończy niebawem dłu-
godystansowy test podczas wokółziemskich regat 
Vendee Globe. Wypadek na jachcie Hugo Boss Ale-
xa Thomsona, który złamał prawe skrzydło już kilka 
dni po starcie pokazało, że można sprawnie żeglo-
wać ze złamanym foilem przez cały czas bez dużej 
straty na prędkości jednostki. Foile potwierdzają 
swoją największą skuteczność podczas najwyż-
szych rejestrów prędkości, ale zastanawiam się, 
jaka będzie praktyczna strona ich zastosowania. 
Wyścigi, w których startuje klasa Figaro, odbywają 
się podczas zmiennych wiatrów, silnych pływów 
u skalistych wybrzeży Normandii, Bretanii i na połu-
dniowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii – zobaczymy 
po pierwszych testach prototypu, latem 2017.

V3.01 08.11.16
+ 33 (0)6 09 40 90 37

design@jbepron.com
www.jbepron.com
Copyright 2016 - Tous droits réservés

Długość całkowita 10.85m 
Długość linii wodnej 9.00m 
Szerokość 3.40m 
Masa 2,900kg 
Ballast 1,100kg
Powierzcznia grota 39.5m²
Powierzchnia spinakera 105m²
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HYBRYDOWE TRIMARANY
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Holenderskie trimarany zostały wyprodukowane głównie 
do transportu. 33-metrowe łodzie zostaną wyposażo-
ne w pięć dysz wodnych. Trzy z nich będą uruchamiane 
bezpośrednio przez silniki diesla, a pozostałe dwie będą 
napędzane przez magnetyczne generatory. Na pokładzie 
zainstalowane zostaną również ładowane przez generator 
baterie, które będą mogły uruchamiać zewnętrzne dysze, 
co w teorii ma wystarczy na około godzinny rejs.

Trimarany to łodzie wielokadłubowe – trzeci dziób jed-
nostki ma zapewnić komfort i dodatkową stabilność pod-
czas rejsu. Stabilizatory zostaną również wmontowane 
w kadłub. Oba trimarany będą mogły przewozić do 24 pa-
sażerów oraz 20 ton ładunków na pokładzie dziobowym. 
Dla załogi zaprojektowano sześć kabin. Jednostki mają 
umożliwić żeglugę przez całą dobę. Ich dostawa planowa-
na jest na III kwartał 2017 roku.

Pierwsze na świecie hybrydowe 
trimarany powstają na zamówienie 
duńskiej firmy World Marine Offshore 
(WMO). Statki będą wykorzystywane 
specjalnie do przewozu personelu 
oraz ładunków na morskie farmy 
energetyki wiatrowej. Producentem jest 
holenderska stocznia Veka Group.
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NIEZAWODNY 
OGRZEWACZ

TEKST: HALINA KONOPKA

Do tej pory jako dodatkowe ogrzewacze stosowano 
wkładki żelowe, ogrzewacze na węgielki lub benzynę. Każ-
dy z nich miał liczne wady – zastygały, dawały dziwne za-
pachy, nie można było ich przewozić na lotniskach. 

Postęp w dziedzinie baterii pozwolił stworzyć rozwiązanie 
poręczne, lekkie i wystarczające na 2 do 5 godzin, w zależ-
ności od regulowanej intensywności. Torch jest ogrzewa-
czem elektrycznym. Urządzenie jest wykonane z cienkiej, 
lekkiej masy i wytrzymałego materiału siatkowego, który 
maksymalizuje ciepło przenoszone do ciała. Składa się 
z pasków grzewczych mocowanych na rzepy (oraz sa-
mych rzepów do wklejenia w kurtkę) i baterii. Urządzenie  
zwiększa temperaturę o ponad 30% i wytrzymuje około 
500 cykli ładowania. Torch Coat Heater jest dostępny na 
Amazonie za niecałe 100 dolarów.

Torch Coat Heater wystartował jako projekt crowdfun-
dingowy - czyli pomysł, który został sfinansowany przez 
internatów.

Na rynek trafił pierwszy ogrzewacz 
elektryczny – Torch Coat Heater. Teraz 

każdy może się ogrzać w zimne dni  
i trenować znacznie dłużej.
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TRIUMF 
HYDROSKRZYDEŁ
VENDEE GLOBE

TEKST: MILKA JUNG

Regaty Vendée Globe, najtrudniejszy wyścig samotnych żeglarzy non-stop 
dookoła świata, właśnie się zakończyły. 19 stycznia o godzinie 1637 na 
metę wpłynął zwycięzca, Francuz Armel Le Cleac’h (Banque Populaire 
VIII), a następnego dnia, 20 stycznia o 0837 rano, Anglik Alex Thomson. 
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Obaj poprawili wyraźnie rekord poprzedniej 
edycji (78 dni 2h 16min): czas pierwszego to 
74 dni, 3h 35 minut, drugiego – 74 dni, 19h 
35 minut.  Oba pierwsze jachty na podium 
(a prawdopodobnie pierwsze trzy lub czte-
ry, choć w chwili oddawania tego wydania 
do druku nie było to jeszcze pewne) to jed-
nostki najnowszej generacji, wyposażone 
w hydroskrzydła, zdolne do osiągania dużo 
większych prędkości niż starsze konstrukcje. 
To pierwsze zamknięte okrążenia globu tych 
nowatorskich jednostek, a hydroskrzydła tym 
samym niewątpliwie staną się elementem 
„wyposażenia” coraz częściej spotykanym, 
również poza klasą IMOCA. 

Żeglarze „przywieźli” worek rekordów (dwaj 
liderzy pobili wszystkie rekordy trasy), a koń-
cówka, jaką zafundowali kibicom, na pewno 
przejdzie do historii regat oceanicznych. Pa-
radoksalnie, to nie zwycięzca regat, który pro-
wadził stawkę przez 56 z 74 dni na morzu jest 
multirekordzistą tej edycji. 

To Thomson zanotował najszybszy przelot 
od startu do równika (9d 7h 2min), poprawia-
jąc poprzedni rekord Jeana Le Cama (10d 
11h). Niedługo potem, najprawdopodobniej 
na skutek uderzenia w coś,  stracił jedno 
z dwóch hydroskrzydeł, które obłamało się 
przy samym kadłubie. Od tej pory tylko na jed-
nym halsie czarny Hugo Boss mógł nawiązać 
walkę z biało-niebieskim Banque Populaire. 
Ale następny rekord trasy też był Thomsona 
– do przylądka Dobrej Nadziei Anglik dotarł 
przed Francuzem (17d, 22h 58 min) popra-
wiając rekord poprzedniej edycji (należący do 
Le Cleac’h’a zresztą i wynoszący 22 dni 23h). 
Pomimo uszkodzenia, Thomsonowi udawało 
się utrzymać prowadzenie do 3 grudnia. Przy 
przylądku Leeuwin już Francuz prowadził i to 
on pobił rekord trasy w tym punkcie odniesie-
nia, poprawiając czas Gabarta z poprzedniej 
edycji o 5 dni i 13h. Do Hornu Armel odjechał 
od Alexa na 819 Mm, czyli zyskał przewagę 
około dwóch dób. Anglik, znany z tego, że ni-fo
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gdy nie odpuszcza, rozpoczął szaleńczy po-
ścig i na równiku był już 50 mil za rywalem, 
z kolejnym rekordem (Horn – równik, 13 dni 
5h 30 min, o 14 godzin lepiej niż François 
Gabart w poprzedniej edycji). Na 4 dni przed 
metą padł ostatni rekord – tym razem rekord 
prędkości dobowej. Alex Thomson w 24 go-
dziny przepłynął 536,81 Mm, poprawiając 
oficjalny światowy rekord Gabarta (w kate-
gorii solo na jednokadłubowcu) o dwie mile 
i zwiększając jeszcze presję na rywala. Nie-
długo potem był już tylko 35 mil za nim. 

„Ja się nie bałem” – mówił Thomson na me-
cie. „Bo to ja goniłem, a on był goniony!”. „To 
nie były tak naprawdę rekordowe warunki, ale 
żeglowałem bardzo szybko. Te jachty to su-
per zabawki dla dużych chłopców. Gdyby nie 
złamane skrzydło, byłoby pewnie inaczej. Nie 
było łatwo, choć może tak wyglądało. Więcej 
przyjemności było poprzednim razem. Teraz 
było trudniej, to głównie ćwiczenie psycho-
logiczne z walki z frustracją. Bitwa ze sobą, 
żeby zachować optymistyczne myślenie. 
Mówiłem sobie, że to tylko gra. Gra, a ja mam 
wielki przywilej w nią grać. Mam piękną żonę 
i wspaniałe dzieci, co jest najważniejsze (…) 
Armel w pełni zasłużył na zwycięstwo, nie po-
pełniał błędów.”

Na dobę przed metą było już wiadomo, kto 
wygra, choć Vendée Globe to regaty, gdzie 
niespodzianki zdarzają się nawet tuż przed 
metą. (W roku 2005 Mike Golding stracił kil 
50 Mm przed finiszem, a w poprzedniej edy-
cji problemy na końcówce miał Jean-Pierre 
Dick, który bez kila przepłynął ostatnie 2500 
mil do mety.) Obaj żeglarze dotarli do granic 
swoich możliwości, zarówno fizycznych jak 
i psychicznych. Im bliżej lądu tym intensyw-
niejszy ruch na wodzie – statki, rybacy, sieci. 
Nie da się spać, tym bardziej kiedy słabo wieje 
i trzeba pilnować rywala bez przerwy. „Przez 
ostatnie 3 doby spałem 5 godzin” – przyznał 
Alex na mecie.

39-letni Armel Le Cleac’h jest bohaterem 
narodowym Francji. Alex – żeglarzem, któ-
ry w tym zdominowanym przez Francuzów 
wyścigu zaszedł najwyżej w historii. Obaj byli 
gorąco witani w Les Sables d’Olonne przez ki-
biców, którzy pomimo ujemnych temperatur, 
mało charakterystycznych dla tego portu, po-
jawili się bardzo licznie.
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KTO WZNIESIE SIĘ 
NAJWYŻEJ?
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Wystartował Red Bull King of the Air – największe i najbardziej 
ekstremalne zawody kitesurfingowe ostatnich lat! 18 
zawodników będzie walczyć o tytuł króla przestworzy. Ich 
wyzwanie – opanować żywioł i wnieść się jak najwyżej. 
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Przez niemal 15 lat (z przerwą), Red Bull 
King of the Air było jedną z najważniejszych 
imprez kitesurfingowych w branży… i tak zo-
stało po dzień dzisiejszy. Zawody zostaną 
rozegrane w Cape Town na słynnej plaży Big 
Bay w najbardziej wietrzny dzień. Okno cza-
sowe na rozegranie zawodów rozpoczęło się 
21 stycznia 2017 i potrwa do 5 lutego. Do ro-
zegrania zawodów potrzebne są odpowied-
nie warunki – stabilny południowo-wschodni 
wiatr o sile ponad 30 węzłów i mocniejszych 
podmuchów, które spotęgują powietrzne 
akrobacje. Kryteria oceny zawodów KOTA 
ustalane są w porozumieniu z riderami i cały 
czas ewoluują. W tym roku oceniane będą: 
wysokość, extremity, w skład którego wcho-
dzą: poziom ryzyka, prędkość i moc podczas 
wykonywanych manewrów, styl i wykonanie 
oraz wszechstronność.
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O tytuł króla przestworzy walczyć 
będzie 18 najlepszych zawodni-
ków. W tym roku obowiązuje nowy, 
„kompaktowy” format zawodów. 
W tegorocznym Red Bull King of 
the Air będzie można zobaczyć 
dwunastu zawodników zajmują-
cych najwyższe pozycje w rankin-
gu z poprzednich zawodów wraz 
z czterema najlepszymi uczest-
nikami konkursu wideo, a także 
dwóch szczęśliwców, którzy otrzy-
mali dzikie karty. Być może najlep-
szą wiadomością dla kibiców jest 
powrót ulubionego przez publicz-
ność „Maestro Big-Air” - Rubena 
Lentena (dzika karta). Zawodnicy, 
na których na pewno warto zwró-
cić uwagę to znany showman 
Nick Jacobsen oraz legendarny 
już Aaron Hadlow, który w zeszłym 
roku obronił tytuł króla przestworzy 
i tym samym stał się pierwszym 
zawodnikiem, któremu dwukrotnie 
udało się zwyciężyć w zawodach 
Red Bull King of the Air.
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Pierwszy Red Bull King of The Air odbył się 
w 2000 roku na legendarnej plaży Ho’kipa na 
hawajskiej wyspie Maui. Robby Naish wraz 
z kilkoma kumplami, chcieli sprawdzić, który 
z nich poleci najwyżej na kajcie. Przez pięć 
kolejnych lat impreza była organizowana nie-
przerwanie, po czym nastąpiła aż ośmioletnia 
absencja w kalendarzu. Powróciła w 2013 
roku, tym razem na plażę w Cape Town (RPA) 
i trwa do dziś.

Pełna lista uczestników:
Aaron Hadlow (UK); Jesse Richman (USA); 
Kevin Langeree (NL); Reno Romeu (BRA); 
Lasse Walker (NL); Andries Fourie (RSA); 
Marc Jacobs (NZ); Lewis Crathern (UK); Jer-
rie van de Kop (NL); Tom Hebert (FRA); Wil-
liem van der Meij (NL); Gijs Wassenaar (NL); 
Ruben Lenten (NL); Nick Jacobsen (DK); Ste-
ven Akkersdiik (NL); Oswald Smith (RSA); Pe-
treau Aurelien (FRA); Ryan Siegelberg (RSA)

Szczegóły na: redbullkingoftheair.com
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ŻEGLARSKIE EURO
KULISY
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

W końcu Gdańsk!
Gdańsk jako miasto jest bardzo znane, jednak niekoniecznie pod kątem 
żeglarskim. Prawdą jest, że w ostatnich czasach większość dużych im-
prez odbywała się w sąsiedzkiej Gdyni i staramy się to zmieniać. Sam 
jestem organizatorem regat Nord Cup, które odbywają się w Gdańsku, 
w 2014 roku zorganizowaliśmy Mistrzostwa Europy klasy Korsarz, od 
kilku lat odbywają się Mistrzostwa Polski klas olimpijskich, także idzie-
my w dobrym kierunku. Będzie to na pewno świetny rok dla morskiego 
żeglarstwa. Abstrahując jak spojrzymy na wszystko przekrojowo, to 
właśnie w Gdańsku odbywa się najwięcej imprez morskich, z sześciu 
imprez z cyklu Zatoki Gdańskiej, chyba tylko jedna jest w Gdyni. Gdańsk 
w Zatoce Gdańskiej jest centrum żeglarstwa morskiego, to pewne. 

Czy ME ORC to największa impreza żeglarska w Euro-
pie w nadchodzącym roku?
Prawda jest taka, że każdy znajdzie sobie zawsze jakąś kategorię „naj”, 
ale jeśli chodzi o żeglarstwo morskie w tej części Europy, a na pewno 
na Bałtyku, będzie to najważniejsze wydarzenie.

Międzynarodowa impreza jachtów morskich wróciła do 
Polski po 20 latach, kawał czasu.
Długo nie było imprezy rangi mistrzowskiej na dużych jachtach w Pol-
sce. Przeróżne imprezy na mniejszych, większych łódkach czy deskach 
odbywają się w naszym kraju regularnie, ale jeśli chodzi o żeglarstwo 
morskie to faktycznie niewiele działo się w tym temacie.

No to pytanie skąd żeglarstwo morskie w Polsce? Zy-
skuje na popularności?
Można zauważyć wzrost zainteresowania na przestrzeni kilku lat - 
przybywają nowe załogi, pojawiają się w Polsce nowe jachty. Żeglar-
stwo morskie przeżywa „boom”– nowe życie tchnięte w Volvo Ocean 
Race, teraz odbywa się Vendee Globe – to są imprezy, które poruszają 
wyobraźnie milionów ludzi na świecie. Jest rzesza ludzi, która pragnie 
czegoś podobnego również w Polsce. Skąd wziął się pomysł? To dosyć 
prosta odpowiedź: po latach kiedy polskie jachty niespecjalnie uczest-
niczyły w morskich imprezach, w 2012 jeden polski jacht wystartował 
w MŚ w Helsinkach, w 2014 siedem polskich jachtów wystartowało 
w MŚ w Kilonii i faktycznie powstała grupa, która zaczęła ścigać się 
w imprezach rangi międzynarodowej. W 2015 odbyły ME w Estonii i po 
powrocie, kiedy ta impreza faktycznie fajnie wyszła, była udana, dobrze 
zorganizowana, stwierdziłem: dlaczego coś takiego nie ma się udać 

u nas? Zwłaszcza, że ludzie mają ochotę na tego typu żeglarstwo. Spo-
tkałem się z prezesem PoZŻ, Bogusławem Witkowskim opowiadając 
mu o tym wszystkim, podchwycił pomysł i tak się zaczęło.

Pozostało pytanie gdzie?
Dla mnie to było naturalne – Gdańsk, ponieważ jestem gdańszczani-
nem, ale oczywiście decyzja ta nie zapadła od razu. Rozmawialiśmy 
również z przedstawicielami ZOZŻ, ale nie znaleźli odpowiedniego miej-
sca. Jeśli chodzi o Gdynię to cały czas obawiałem się o przedłużającą 
się sytuację z mariną. Czy ta marina będzie burzona czy nie? Brak decy-
zji w tej sprawie na pewno nie jest pozytywny zarówno dla środowiska 

- Żeglarstwo morskie przeżywa „boom". Jest rzesza ludzi, która pragnie czegoś 
podobnego również w Polsce – mówi Michał Korneszczuk. Za rok Pomorski Związek 
Żeglarski i Gdańsk zorganizują dziesiąte, jubileuszowe Żeglarskie Mistrzostwa 
Europy ORC. Dla sympatyków żeglarstwa, European Championship ORC jest 
tym, czym Euro dla kibiców piłki nożnej. O planach, załogach, formule ORC, 
Gdańsku i uczestnikach rozmawiamy z Michałem Korneszczukiem, regatowcem 
i współorganizatorem mistrzostw.

fo
t. 

Ba
rto

sz
 M

od
els

ki



6 5 W  Ś L I Z G U !   /   s t y c z e ń  2 0 1 7

I M P R E Z Y

żeglarskiego, jak i pozostałych. Z kolei mari-
na w Sopocie jest zbyt mała, by pomieścić 
tą imprezę oraz trochę za bardzo logistycz-
nie skomplikowana. Natomiast w mieście 
Gdańsku udało się dojść do porozumienia. 
Mając tą pewność, że mamy wsparcie 
w postaci miasta mogliśmy złożyć wniosek 
o przyznanie nam tej imprezy i co jest do-
syć zabawne, musiałem się udać do Chin, 
żeby tą imprezę pozyskać.

Do Chin?
Akurat w tym roku Offshore Racing Con-
gress - kongres organizacji, która dysponu-
je tytułem Mistrzostw Europy, paradoksal-
nie obradował w Chinach. 

Z kim rywalizował Gdańsk?
Finalnie rywalizowaliśmy ze szwedzkim 
miastem Marstrand – portem znanym 
z organizacji chociażby etapów takich 
klasyków jak: America’s Cup, Volvo Ocean 
Race, oraz regat z cyklu RC44. Jest to miej-
scowość znana żeglarzom na całym świe-
cie. Jednak kongres postawił na Gdańsk 
z czego jesteśmy niezwykle dumni. 

Muszę zapytać o samą formu-
łę ORC, tam niekoniecznie wy-
grywa jacht, który przypływa na 
metę jako pierwszy…
Zgadza się, wygrywa jacht, który płynie 
najszybciej według swoich możliwości. 
Całą koncepcją tego systemu rywalizacji 
jest to, że każdy może płynąć de facto na 
łódce której chce. Nie ma tu z góry nałożo-
nych kryteriów. Można pływać na większej, 
mniejszej, starszej, młodszej – każdą prze-
licza się według określonych przez system 
parametrów. Czasami taki pomiar może 
trwać nawet 2 dni. Skanuje się kadłub, wiel-
kość żagla, stabilność łódki… mierzy kształt, 
ale nie materiał. W sercu tego systemu jest 
tzw. VPP (Velocity Prediction Program), 
który na podstawie wszystkich danych, jest 
w stanie przewidzieć jak szybko ona pływa. 
Co roku tak naprawdę są badane nowe 
aspekty. W 2017 roku jeden z elementów, 
który ulegnie zmianie będzie nowe podej-
ście do oporów powietrza kadłuba. 

W ORC liczy się bardziej umiejęt-
ność żeglarza czy technologia?
Tutaj wygrywają ludzie, którzy najlepiej zna-
ją swoją łódkę. Oprócz tego, że ścigamy się 
na wodzie to staramy się płynąć na łódce 
jak najszybciej to możliwe, więc musimy 
ją znać, musimy wiedzieć jak nią sterować 
w każdych warunkach i to jest clou ścigania 
się w formule ORC. Dzięki precyzyjnie obli-
czonym przelicznikom faktycznie nie tech-
nologia jest najważniejsza. Dla przykładu: 

w MŚ w tym roku w grupie B wygrał Claus 
Landmark, który płynął na łódce zaprojek-
towanej przez siebie, a drugi w tej samej 
grupie był fiński team, który pływa w tym 
samym składzie od 8 lat. Doświadczenie 
i wiedza na temat swojego sprzętu jest sza-
lenie istotna. Co ciekawe i fajne w ORC to 
fakt, że niekoniecznie wygrywają te najnow-
sze maszyny. W Gdańsku na pewno zoba-
czymy przekrój różnych łódek, konstrukcji.

Wiemy ile załóg wystąpi w Gdań-
sku?
Dzisiaj, na kilka miesięcy przed imprezą 
zarejestrowało się 37 jachtów. Nasz cel – 
70-80 jachtów. W obecnej sytuacji, mamy 
już ok. połowę, więc spokojnie mogę powie-
dzieć, że będzie to bliżej 80 jachtów. Wśród 
nich znalazła się m.in. norweska łódka TP 
52 – jedna z najbardziej zaawansowanych 
technologicznie jednokadłubowców. Zapi-
sał się też do regat Norweg z łódką, która 
jeszcze fizycznie nie istnieje, ma być goto-
wa w czerwcu. Proszę sobie wyobrazić…  

A ile załóg polskich?
Około 15-20 załóg, w tych granicach, także 
jak widać będziemy mieli przekrój napraw-
dę z przeróżnych krajów, de facto wszyst-
kich bałtyckich – Szwecja, Finlandia, Esto-
nia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Dania, Norwegia, 
spodziewamy się też kilku łódek z Holandii 
(tam odbędą się MŚ w 2018 roku). Samych 
zawodników będzie około 700. W gdań-
skiej marinie powstanie miasteczko, gdzie 
będzie można śledzić trakingi, wyniki on-
-line. Nawiązaliśmy też współpracę z Mu-
zeum Morskim oraz Filharmonią Bałtycką, 
także nie mówimy tylko o ul. Szafarni, ale 
całym rejonie, aż po Ołowiankę i Wyspę 
Spichrzów. Zapowiada się wielka uczta dla 
fanów żeglarstwa.

Na jakim etapie jest projekt? Plan 
zawodów jest znany?
Tak naprawdę mówimy o dwóch impre-
zach w jednej. Bezpośrednio przed ME 
odbędą się MP jako regaty przygotowaw-
cze. Część z załóg wystąpi w obu tych 
imprezach. Od 21-23 lipca mamy MP, a od 
24-29 lipca ME. Najpierw dzień pomiarowy, 
25 lipca wyścig próbny, treningowy, a na 26 
lipca zaplanowano 12- godzinny wyścig 
morski – w zależności od warunków pogo-
dowych, trasa będzie dostosowywana. Wy-
ścig prawdopodobnie będzie odbywał się 
po całej zatoce, od Gdańska, Gdyni, po Hel. 
Potem przez kolejne 3 dni, będziemy chcieli 
rozegrać 6 wyścigów krótkich w okolicach 
mola w Brzeźnie. 29 lipca wieczorem po-
znamy Mistrzów Europy w trzech różnych 
kategoriach: A, B i C. 
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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 Promocji  
i 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 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

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






