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PŁYWANIA NA DESKACH TYPU TWIN TIP, KTEFOIL,
SURFING, TRENINGI FUNKCJONALNE, ZAJĘCIA
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TOMEK JANIAK
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ŻEGLARSKIE
WATERGATE
Dawno (albo nigdy) nie było takiego żeglarskiego trzęsienia ziemi jak wokół projektu Polska 100. Rejs jachtu oceanicznego dookoła świata pod dowództwem Mateusza
Kusznierewicza nie tylko wywołał burzę w przestrzeni publicznej, ale i jak nigdy podzielił środowisko żeglarskie. Nie
ma dnia bez komentarzy i opinii. W zdecydowanej większości krytycznych. Co się takiego stało, że akurat ten projekt tak mocno rozpalił ludzi? Przecież każdy chciałby, by
polski jacht z polską załogą wygrywał regaty na świecie.
No właśnie. Powodów jest kilka.
Najważniejszy z nich to jasność reguł gry. Polska 100 trafił do Polskiej Fundacji Narodowej jako jeden z projektów
żeglarskich na 100 - lecie odzyskania niepodległości. Zdaniem PFN okazał się najlepszy. Krytycy zarzucili jednak,
że wszystko odbyło się bez konkursu, czy przetargów.
Pojawił się i kontrargument: nie na wszystko można ogłosić konkurs, szczególnie w sytuacji, gdy ktoś pojawia się z
własnym, autorskim projektem. Wtedy należy premiować
inicjatywę i kreatywność. I owszem, trudno odmówić racji
takiemu wyjaśnieniu. Gdy jednak dany projekt wygrywa
z innymi i uzyskuje finansowanie w taki właśnie subiektywny sposób to wówczas jego sponsor szczególnie powinien zwrócić uwagę, by czytelnie i obszernie uzasadnić
swoją decyzję. Dodam, że sponsor dysponujący kasą z
państwowych spółek. I z tego obowiązku Polska Fundacja Narodowa się nie wywiązała. Było wręcz odwrotnie.
Przez wiele miesięcy zwodziła media (w tym nas, na
odpowiedź i to zdawkową czekaliśmy kilka miesięcy!). O
komunikacyjnym chaosie w PFN, niekompetencji, arogancji czy też ignorancji (do wyboru) można by napisać
oddzielny felieton. Zresztą do dzisiaj nie ma pełnej i jasnej
informacji od fundacji. Taki klimat będzie budził podejrzenia, uruchamiał domysły i hipotezy.
To też odpowiedź na inne stwierdzenie jakie można znaleźć w trwającej dyskusji - mianowicie, że wszyscy sportowcy na pewnym poziomie dostają państwową kasę i
nikomu to nie przeszkadza, czemu więc akurat wypomina
się to Polsce 100. Zgadzam się. Dostają. Z tą jednak uwagą, że ministerialne czy też samorządowe finansowanie
sportu odbywa się wg wcześniej ogłaszanych, powtarzalnych, jawnych zasad. W przypadku wyboru Polska
100 zabrakło nawet chęci wyjaśnienia czegokolwiek po
fakcie. Po prostu ogłoszono decyzję i już. Zabrakło też jasnej i przejrzystej informacji – tutaj już zarówno od PFN
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jak i Polska 100 – odnośnie wysokości budżetu i jego podziału. Od premiery projektu upłynęło ponad 5 miesięcy i
dopiero tekst Gazety Wyborczej spowodował, że zaczęto
niechętnie podawać jakieś dane. Korzystanie ze środków
publicznych – nieważne na jaki cel zawsze powinno wiązać się z transparentnością i przejrzystością.
Ogniskiem zapalnym jest też sam sponsor - Polska Fundacja Narodowa, jego kierownictwo, kadry, sposób działania i przede wszystkim całkowite upolitycznienie. To
oznacza stałe, gigantyczne obciążenie wizerunkowe dla
rejsu, to pytania o etykę i zasady. W realnym i niestety nieidealnym świecie używanie argumentów, że „polityka nas
interesuje” jest skazane na porażkę.
Kolejnym problemem okazały się niezręczności. Kwotę 20
mln zł i stawki za udział w rejsie zestawia się z wypowiedziami żeglarzy i trenerów, ich zarobkami, trudnościami w
zdobywaniu pieniędzy na starty i treningi. To wszystko w
kontekście funkcji jaką od blisko roku sprawuje Mateusz
Kusznierewicz, czyli wiceprezesa PZŻ ds. sportowych.
Inny niezręczny zbieg okoliczności - kadra narodowa straciła strategicznego sponsora w postaci Energi. Ta sama
Energa, razem z innymi spółkami – chcąc czy nie chcąc,
tego nie wiemy – pośrednio finansuje indywidualny projekt wiceprezesa. Zaskoczenie wywołał nawet wybór
miejsca startu rejsu, który realizuje przecież Fundacja
Navigare z Gdańska, a kieruje nią wieloletni ambasador
Gdańska ds. Morskich i prezes Fundacji Gdańskiej. I nie
chodzi o to, że Szczecin jest niewłaściwy, tylko sam Mateusz Kusznierewicz nie potrafił dostatecznie jasno wyjaśnić co zadecydowało o wyborze Szczecina dając pole do
kolejnych domysłów, że już na tym etapie wygrała polityka. Trudno się więc dziwić, że wiele osób interpretuje to
tak: środowisku PiS stojącym za finansowaniem Polska
100 zapewne trudno sobie wyobrazić fetowanie startu
rejsu razem z Pawłem Adamowiczem. Bo, sam prezydent
Gdańska pewnie nie miałby z tym kłopotu.
To tzw. komunikacyjne i polityczne czynniki, które wywołały ten gigantyczny kryzys i awanturę. Zarzutów pojawiło
się znacznie więcej. Czy kupiona jednostka jest w stanie
wygrywać regaty i jakie, czy jest najlepszym z możliwych
wyborów, czy też nietrafionym? Czy załoga jest w stanie
nawiązać walkę z najlepszymi czy też nie? Czy sam rejs
jest faktycznie realną promocją Polski czy też nie? Czy
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realne jest dotarcie do 100 portów, a w międzyczasie zaliczenie najważniejszych regat z dobrym wynikiem? Na
te pytania nie ma jednak dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi, można się spierać i dyskutować, przyznam, że sam
znajduję w nich zarówno argumenty za jak i przeciw. Na
pewno łatwiej będzie wyrobić sobie zdanie gdy (o ile) zostaną ujawnione szczegółowe detale dotyczące rejsu, a
już na 100 procent odpowiedź da nam oczywiście sam
przebieg rejsu.
Afera wokół Polska 100 pokazała też inne rzeczy. Zaskoczenie Mateusza Kusznierewicza i jego współpracowników medialną krytyką było autentyczne, a towarzyszyła
jej totalna bezradność w sferze PR. Brak siły przebicia otoczenia Polska 100 widoczny był nawet w sferach gdzie po
prostu trudno odmówić im racji. Przykładem jest zarzut
kupna amerykańskiego jachtu, zamiast polskiego. Interesujący się żeglarstwem sportowym wiedzą doskonale,
że w Polsce nie produkuje się dużych, zaawansowanych
technologicznie regatowych bolidów. Jasne, można by
taki zrobić, ale to wymagałoby odpowiedniego czasu i
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przygotowania. Tutaj go zwyczajnie nie było. Zgadzam się
więc z argumentem, że do wyścigów lepiej kupić niemieckie BMW czy też włoskie Ferrari niż polskiego poloneza.
Medialnie projekt jest w fatalnej sytuacji, nie wiadomo czy
w ogóle uda się odrobić straty, czy też każdej informacji
będzie już towarzyszyć krytyka. Pewne jest, że kontekst
polityczny nie zniknie, a wręcz odwrotnie – wraz ze zbliżającymi wyborami może się tylko nasilać. Polsce 100
może na pewno pomóc całkowita transparentność i pokora jej organizatorów. Niestety tych cech – z naszej, redakcyjnej perspektywy tak to wygląda - wciąż brakuje. No
i oczywiście wygrana. I nie chodzi o tajemniczego „żeglarskiego Wielkiego Szlema” – cokolwiek to znaczy - tylko
naprawdę prestiżowe i trudne regaty. Np. Fastnet.

Michał Stankiewicz
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KRÓL KAROL!

Karol Jabłoński po raz dwunasty w karierze
został mistrzem świata w bojerowej klasie
DN. Srebrny medal wywalczył Robert Graczyk,
a brąz zdobył Łukasz Zakrzewski. Regaty
odbyły się w dniach 26-27 lutego na jeziorze
Wielimie w okolicach Szczecinka.
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Poza dwunastoma złotymi medalami
mistrzostw świata w klasie DN, Jabłoński ma
także na koncie cztery wicemistrzostwa globu.
Poza tym osiem razy cieszył się również ze
złotego medalu mistrzostw Europy. Po raz
pierwszy na najwyższym stopniu podium
stanął w podczas mistrzostw w 1992 roku
w Arsunda w Szwecji.
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CEL NA SEZON 2018?
MISTRZOSTWA ŚWIATA W AARHUS
Sezon startowy w roku 2018 rozpoczę-

strzostwa Świata ISAF, które zostaną ro-

liśmy zawodami pucharu świata w Mia-

zegrane na początku sierpnia w Duńskim

mi, które odbyły się w styczniu. Nie była

Aarhus. Będą to mistrzostwa obejmujące

to jednak pierwsza impreza zaliczana

wszystkie żeglarskie klasy olimpijskie.

do tego roku. Federacja żeglarska World

Ponadto będą to pierwsze zawody, na któ-

Sailing tak zaplanowała cykl Pucharu

rych będzie można uzyskać kwalifikacje

Świata 2018, że pierwszymi zawodami

dla kraju na IO w Tokio, a liczba miejsc po

był rozgrywany w październiku 2017 Pu-

ostatnich zmianach jest tam mocno ogra-

char Świata w Gamagori (Japonia). Ko-

niczona. Zaraz po Aarhus trzeba będzie

lejne zawody tegorocznego PŚ to Miami

mocno zagęszczać ruchy i wracać do

(USA), które odbyły się w styczniu, Hyeres

domu, ponieważ niespełna tydzień póź-

(Francja) zaplanowane na koniec kwietnia

niej w Sopocie rozpoczną się mistrzostwa

oraz czwarta finałowa impreza w Marsylii

Europy. W Sopocie zostaniemy na szczę-

(Francja), która odbędzie się na początku

ście do końca sierpnia, bo tu odbędą się

czerwca. Przy takim układzie, dla zawod-

kolejne mistrzostwa Europy, tym razem

ników startujących w całym cyklu sezon

w windfoilu, a dokładnie w klasie RS:X

startowy praktycznie się nie kończy.

Convertable – być może przyszłej klasie
olimpijskiej. Te zawody nie są obowiązko-

Nasze najbliższe plany to start w jednych

we dla zawodników kadry, ale najprawdo-

z najstarszych zawodów żeglarskich klas

podobniej część z nich wystartuje także

olimpijskich, czyli Puchar Księżniczki Zo-

właśnie na foilu. Po tych regatach czeka

fii rozgrywany na Majorce. Nie są to jed-

nas wyjazd do Tokio na pierwsze zawo-

nak specjalnie ważne zawody w związku

dy Pucharu Świata, które będą się liczyły

z tym, że nie zaliczają się do tegorocz-

na sezon 2019. Na zakończenie tych in-

nego pucharu i traktujemy je raczej jako

tensywnych dwóch miesięcy pod koniec

start kontrolny. Na Majorce trenowaliśmy

września odbędą się mistrzostwa Polski

i startowaliśmy już wielokrotnie, więc

w RS:X, czyli w windsurfingu olimpijskim.

akwen jest nam dobrze znany. W tym roku

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

w Palmie spędzimy jednak nieco więcej

Patrząc na zawodników polskiej kadry

czasu, ponieważ w sezonie 2019 właśnie

RS:X trenerskim okiem, największe szan-

tutaj odbędą się mistrzostwa Europy, któ-

se na medale mają, najbardziej utytuło-

re będą pierwszą eliminacją krajowych

wany i doświadczony Piotrek Myszka

kwalifikacji olimpijskich. Kolejny start

oraz młody, trochę nieobliczalny i również

kadry RS:X to wspomniane już wcześniej

utytułowany Paweł Tarnowski. W czołów-

Hyeres, czyli trzecia impreza tegoroczne-

ce ostro zamieszać może również zdolny

go PŚ. Następnie zawodnicy zmierzą się

Radek Furmański, a także przy sprzyjają-

już w maju na polskich wodach w rega-

cych warunkach mogą „do czuba” mogą

tach o Puchar Polskiego Związku Żeglar-

się wbić się Marcin Urbanowicz oraz Ma-

skiego. Niespełna trzy tygodnie później,

ciej Kluszczyński.

bo na początku czerwca, pojedziemy na
finał PŚ 2018 do Marsylii. Po zawodach
we Francji, w drugiej części sezonu zaczną się już poważne starty.
Zdecydowanie najbardziej intensywnymi
miesiącami tego roku będzie sierpień oraz
wrzesień. To właśnie na ten czas zaplanowanych jest aż pięć ważnych imprez.
Zdecydowanie najważniejsze regaty tego
roku, nie tylko dla nas, ale także dla całego

Przemysław
Miarczyński

olimpijskiego świata żeglarskiego, to Mi-
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CZŁOWIEK ZA BURTĄ!
Ten okrzyk to koszmarny sen każdego żeglarza. Gorzej może być tylko wtedy, kiedy usłyszy się go na jednych z najtrudniejszych regat
na świecie. To spotkało właśnie załogę Sun
Hung Kai – Scallywag podczas morderczego
wyścigu Volvo Ocean Race, i to dwukrotnie.
Po raz pierwszy okrzyk „man overboard” zespół usłyszał podczas czwartego etapu, gdy
podczas zmiany żagla, przy wietrze wiejącym
z prędkością 15-20 węzłów, fala zmyła z pokładu australijskiego żeglarza Alexa Gough’a.
Na szczęście stało się to w ciągu dnia, bez
sztormu i na szczęście udało się go szybko
podjąć z powrotem, a do tego wygrać cały
etap w macierzystym porcie, co niewątpliwie
było sporą niespodzianką! Niestety druga
akcja ratunkowa nie zakończyła się tak jak
wszyscy byśmy tego chcieli…
Do kolejnej akcji ratunkowej zespołu Sun
Hung Kai doszło na trasie siódmego etapu
– z Auckland do brazylijskiego miasta Itajai.
John Fisher, który pełnił wówczas wartę, wypadł za burtę w poniedziałek o godz. 13.42
czasu GMT, kiedy Sun Hung Kai/Scallywag
znajdował się ok. 2,5 tys. km od przylądka
Horn. Oficjalny komunikat potwierdza, że
Brytyjczyk miał na sobie wówczas odpowiedni ekwipunek ratunkowy. Jednak prędkość
wiatru dochodziła do 68 km/h, były potężne
fale, a temperatura wody wynosiła 9 stopni
Celsjusza. Płynęli w arcytrudnych warunkach,
fale dochodziły do 10-metrów wysokości,
wtedy zaczyna się robić poważnie, włączają
się instynkty, to walka o przetrwanie. Byłem
tam i widziałem na własne oczy. Kiedyś,
podczas rejsu non-stop dookoła świata na
jachcie klasy Volvo 60 Bank BPH, też byliśmy
blisko od straty załoganta. Przed manewrem
rufy wszyscy wyszli na pokład, jacht był przechylony i znajdował się pod kątem 45 stopni,
wtedy, w wyniku jednego, głupiego, ludzkiego
błędu, jeden z załogantów się nie utrzymał.
W ostatnim momencie udało nam się go
przechwycić. Gdyby wypadł, zanim byśmy po
niego wrócili, minęłoby na pewno pół godziny, a warunki nie były najgorsze. Z kolei akcja
poszukiwawcza Johna Fishera przy wietrze
przekraczającym 35 węzłów i przy tak dużym
zafalowaniu była niemożliwa. Zauważenie
głowy wystającej z wody jest jak znalezienie
igły w stogu siana, a w tym wypadku niemal
zerowa.
Jak relacjonuje Tim Newton, manager Scallywag: „W poniedziałek, 26 marca, warunki
pogodowe wynosiły 35-45 węzłów. Około godziny 13:00 UTC w jacht uderzyła duża fala,
John Fisher był na pokładzie. Wyszedł, aby
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poprawić szoty genakera, by móc się do nich
dostać, odpiął swoją smycz. To standardowa
procedura podczas przechodzenia między
pozycjami. Niestety właśnie wtedy sternik
stracił kontrolę nad jachtem i zrobił niekontrolowany zwrot z wiatrem, grot z wielką siłą
przeleciał na drugą burtę i wyrzucił Fishera
z łodzi. Prawdopodobnie zanim wpadł do
wody był nieprzytomny. Miał na sobie kombinezon ratunkowy z kapturem, rękawiczkami
i kamizelką ratunkową. Zaraz po wypadku,
boje zostały wyrzucone z tyłu łodzi, aby
oznaczyć pozycję zaginionego. O 13:42 UTC,
zespół poinformował e-mailem, o stracie
człowieka i powrotu do pozycji „MOB” (ang.
man overboard), aby rozpocząć akcję poszukiwawczą. Po otrzymaniu informacji od
Morskiego Ratowniczego Ośrodka Koordynacji i Kontroli Wyścigów w Alicante, operacja
poszukiwawczo-ratownicza była przeprowadzana przez kilka godzin, ale niestety nie było
ani śladu Johna, ani boi. Gdy warunki pogodowe uległy pogorszeniu podjęto trudną decyzję, by porzucić poszukiwania i nie narażać
bezpieczeństwa pozostałej załogi”.

ZBIGNIEW „GUTEK”
GUTKOWSKI

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

Stacja Centrum Koordynacji Ratownictwa
Morskiego zlokalizowała jedynie statek w odległości ok. 400 mil morskich, który został zaangażowany do akcji, który na miejsce dotarłby jednak dopiero następnego dnia, co byłoby
już kompletnie pozbawione sensu. Nie chcę
wiedzieć co dzieje się teraz w głowie osamotnionych żeglarzy teamu Sun Hung Kai/Scallywag. Teraz zmierzają w kierunku wybrzeża
Chile, najbliższego lądu. Reszta floty dopływa
do Cape Horn. Jak widać Horn to nie tylko
legenda zamierzchłych czasów, gdy statki
atakowane przez gwałtowne wiatry masowo
rozbijały się o skały, a ofiary liczono w dziesiątkach. Bo chociaż technologia poszła do
przodu, to jednak ocean wciąż jest taki sam.
Horn jest marzeniem, końcem świata, widzianym od drugiej strony. John Fisher wiedział to
doskonale.
Oficjalne oświadczenie Volvo Ocean Race:
„Biorąc pod uwagę niską temperaturę wody
i czas, który minął od momentu wypadnięcia
za burtę, musimy założyć, że John zaginął
na morzu. Kierujemy nasze myśli i modlitwy
w stronę rodziny Johna i całego zespołu”.

Zbigniew "Gutek"
Gutkowski
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"DOBRE, BO POLSKIE?"
Sezon letni coraz bliżej, a co za tym idzie, coraz więcej młodych ludzi myśli jak zaplanować wakacje. Dla wielu z nich zdobycie uprawnień instruktorskich w kiteboardingu, a następnie
praca w jednej ze szkółek na półwyspie, czy gdzieś w świecie,
jest marzeniem i z pewnością może stać się sposobem na
życie. Ważne jest więc, aby na tym etapie wybrać właściwą
ścieżkę rozwoju.
Podstawowe pytanie, które zadają sobie przyszli instruktorzy brzmi: którą z dostępnych organizacji wydających
stosowne uprawnienia wybrać? No właśnie, co kryje się za
sformułowaniem stosowne uprawnienia i jakie organizacje
za tym stoją? Czy w ogóle, w świetle obowiązującego prawa,
coś takiego funkcjonuje?
W Polsce najlepiej rozpoznawalne są International Kiteboarding Organisation (IKO) oraz Polski Związek Kiteboardingu
(PZKite), spróbuję więc dokonać porównania właśnie tych
dwóch organizacji.
Zasadnicza sprawa, za poszczególnymi związkami narodowymi (takimi jak PZKite) stoją instytucje państwowe oraz
organizacje międzynarodowe, takie jak: Word Sailing (WS)
czy International Kiteboarding Association (IKA). International
Kiteboarding Organization (IKO) to z kolei prywatny biznes
z siedzibą na Dominikanie, aczkolwiek duży biznes i co istotne,
znak firmowy rozpoznawalny na całym świecie. W momencie
zaistnienia dyscypliny, i siłą rzeczy tematu szkoleń kiteboardingowych, IKO znakomicie wyczuło koniunkturę na organizowanie szkoleń i dodatkowo potrafiło dorobić do tego marketing, to był bez wątpienia klucz do sukcesu. Nie robili i nie
robią niczego złego, uczą jak uczyć i kasują za to tyle, ile chcą.
W Polsce przez wiele lat jedynymi uprawnieniami, które można było zdobyć były właśnie uprawnienia instruktorskie IKO.
Szkoły będące w systemie, czyli „łańcuchu pokarmowym”
chętnie organizowały kursy, bo była to możliwość dodatkowego zarobku i przy okazji wykształcenia sobie przyszłych kadr.
Od kilku lat również PZKite organizuje kursy instruktorskie i patrząc na frekwencję, trzeba przyznać, że z sukcesem. To, co
wyróżnia kursy proponowane przez PZKite na tle konkurencji
(IKO), to przede wszystkim znaczenie formalno-prawne licencji. PZKite wydaje oficjalny polski dokument, który uznawany
będzie za chwilę w całej Europie, a być może i na świecie. Z kolei licencja IKO nie ma żadnego przełożenia prawnego.
Następna dość istotna sprawa to cena. Kurs PZKite to 50%
ceny kursu IKO, a ważność licencji jest dożywotnia. Z kolei
IKO trzeba odnawiać co roku za 50 euro i w przypadku braku
unifikacji traci swoją ważność, co wiąże się z obowiązkiem
odbycia ponownego kursu za 500 euro. Oprócz tego PZKite
w przeciwieństwie do IKO oferuje grupowe ubezpieczenie instruktorskie, a dostępność pracy za granicą z uprawnieniami
PZKite będzie coraz większa. Sporo osób przystępując do kursu IKO, kierowało się właśnie możliwością znalezienia pracy
za granicą, bardzo często w egzotycznych destynacjach.

12

Myli się jednak ten, kto myśli, że sam dokument gwarantuje
zdobycie pracy. Musi być to poparte umiejętnościami praktycznymi, wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem. Dla
przyszłego pracodawcy jednym z ważniejszych walorów będzie na pewno umiejętność komunikacji z klientem.
Konkludując, zrzeszenie się w PZKite daje sporo więcej
bonusów. Związek jest na miejscu i ma, tak jak wcześniej
wspomniałem, państwowy certyfikat. W przypadku poważnego wypadku oraz następstw nieszczęśliwego zdarzenia,
jestem przekonany, że łatwiej będzie walczyć w sądzie z dokumentem organizacji, która ma poparcie naszych instytucji
państwowych niż z „jakimiś” uprawnieniami „jakiegoś” egzotycznego państwa. Dzisiaj ustawa o deregulacji zawodu daje
możliwość prowadzenia w szkoleń każdemu, jednak po wprowadzeniu PRK (Polska Rama Kwalifikacji), w której również
znajdzie się kiteboadring, może się to zmienić.
Nie ukrywam, że mam trochę mieszane uczucia. Z jednej
strony nie jestem zwolennikiem sztucznego ograniczania
dostępu do rynku pracy, bo to nic innego, jak budowa swego
rodzaju monopolu. W praktyce przecież, powodzenie szkółki
czy praca instruktora, prędzej czy później zweryfikuje rynek –
tak powinno być. Z drugiej strony, nie jest to jednak takie oczywiste, ponieważ jeden poważny wypadek, wynikający z braku
wiedzy czy kompetencji osoby nauczającej, może mieć realne
przełożenie na innych instruktorów, szkoły czy wręcz związek.
Brak jakiejkolwiek regulacji może w przypadku naszej dyscypliny generować poważne wypadki. Należy pamiętać, że
nauczamy sportu, który jest niebezpieczny i to nie tylko dla
naszego kursanta, ale również, a może przede wszystkim,
dla osób trzecich, postronnych. I to jest właśnie argument
za weryfikowaniem kompetencji i nadawaniem uprawnień.
Moim zdaniem, jeżeli ktoś czuje się na siłach, aby zostać instruktorem, jest pewny swoich umiejętności praktycznych
oraz wiedzy, a nie ma czasu i pieniędzy na 2 tygodniowy kurs,
powinien zweryfikować swoje umiejętności podczas egzaminu (odpłatnie oczywiście).
Czasy kiedy kiteboarding uprawiała garstka ludzi i był czymś
egzotycznym na spotach już dawno minęły. Wolny rynek to
mit. Jeżeli wydaje się komuś, że pojedzie sobie do Hiszpanii
czy Portugalii, rozłoży latawiec i zacznie szkolić komercyjnie,
to jest w dużym błędzie. Zawsze w takich przypadkach trzeba
przestrzegać lokalnych regulacji, a także dogadywać się z lokalesami, oficjalnie, a czasem nieoficjalnie. Dotyczy to nie tylko kiteboardingu, ale też innych dyscyplin, chociażby surfingu,
gdzie stosowne uprawnienia są jeszcze bardziej restrykcyjne.
Jednak mimo wszystko, jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości uprawnienia instruktorskie PZKite będą
powszechniej honorowane i rozpoznawane na świecie.
W głównej mierze o tym jak to będzie wyglądać, jak będziemy
postrzegani, będą decydować nasi instruktorzy zatrudnieni w tych szkołach. To oni będą najlepszym świadectwem.
A o tym jak zostaną wyszkoleni i z jakim rezultatem zostaną
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TOMEK JANIAK
czołowy polski kitesurfer i jeden
z pierwszych sportowców uprawiających tę dyscyplinę w naszym kraju. Zaliczany do grona
najbardziej utytułowanych zawodników globu: aktualny Mistrz
Europy Masters i Wicemistrz
Świata Masters w kategorii kiterace (najszybsza klasa żeglarska
na świecie), a także Mistrz Polski
Masters. Trener kadry Polski.

zweryfikowane ich umiejętności będą decydować egzaminatorzy
PZKite. Życzę więc kolegom z Komisji Szkolenia PZKite, aby rośli
w siłę i nie przekładali ilości nad jakość, powielając błędy organizacji
stricte komercyjnych. Od tego zależy przecież bezpieczeństwo kursantów i osób z nami obcujących na plażach i akwenach.
Ps. Polska Rama Kwalifikacji w Sporcie jest w tej chwili procedowana i do sezonu temat ma szansę być oficjalnie ogłoszony. W chwili
obecnej zatem obowiązuje ustawa deregulacyjna i każdy może zajmować się szkoleniem na kajcie. Zachęcam jednak do kształcenia
i zdobywania uprawnień, na pewno pomoże to w znalezieniu pracy
czy pozyskaniu klientów.

Tomek Janiak
W ŚLIZGU!
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TESKT: MICHAŁ STANKIEWICZ

POLSKA 100

AFERA CZY NADZIEJA?

WYDARZENIA

Żaden inny projekt żeglarski w ciągu ostatnich lat nie wzbudził tyle
zainteresowania co Polska 100. Po ujawnieniu budżetu przez Gazetę
Wyborczą w ogniu krytyki znalazł się projekt, jego kapitan Mateusz
Kusznierewicz oraz sponsor - Polska Fundacja Narodowa.

Polska 100 znalazła się na czołówkach nie tylko
głównych gazet, ale i porannych audycji radiowych, wiadomości telewizyjnych, czy też poczytnych portali. Od opinii zaroił się Twitter i Facebook,
a głos zabrali liczni komentatorzy, dziennikarze,
publicyści, politycy, wreszcie sami żeglarze. Pojawiły się tzw. memy, żarty i fotomontaże. Takiej
fali krytyki w polskim żeglarstwie dawno nie było.
Afera wybuchła po artykule w Gazecie Wyborczej, która opisała zasady finansowania projektu,
zestawiając go z tańszą alternatywą Romana
Paszke, a przede wszystkim opisując kontrowersyjnego sponsora – Polską Fundację Narodową.

dobrym rozwiązaniem dla polskiego żeglarstwa,
biorąc pod uwagę to, jaka jest proporcja aktywności prowadzonych w tym zakresie. To będzie
świetna równowaga wzdłuż polskiego wybrzeża,
a chyba na tym wszystkim nam zależy. To ważne kryterium – równowaga – wyjaśniał Mateusz
Kusznierewicz.

CICHY START

Szczegóły odnośnie załogi, budżetu, finansowania, ani kto będzie wykonawcą projektu nie były
jeszcze ujawniane. Na początku 2018 roku na
łamach W Ślizgu! swój projekt „Ambasador Niepodległości”- w pewnym stopniu konkurencyjny
wobec Polska100 opisał z kolei Roman Paszke.
Rejs miałby się odbyć na katamaranie Gemini 3.

Projekt Polska100 po raz pierwszy został ogłoszony w październiku 2017 roku. Na konferencji
prasowej na Stadionie Narodowym pojawił się
Mateusz Kusznierewicz, a wraz z nim wicepremier Piotr Gliński oraz kilku innych ważnych polityków. Wspólnie ogłosili start projektu.
- To rejs dookoła świata z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości – mówił Mateusz Kusznierewicz. - Bardzo się cieszę, że kolejnym programem Polskiej Fundacji Narodowej jest właśnie
program Polska100 – chwalił Piotr Gliński. Padły
pierwsze założenia projektu. Zgodnie z nimi w połowie 2018 roku w rejs dookoła świata wypłynie
oceaniczna jednostka. W ciągu dwóch lat zaliczy
40 krajów, 100 portów i kilka ważnych regat jak
Sydney Hobart czy Fastnet. Cel – promocja Polski na świecie. Po rejsie jednostka ma trafić do
Akademii Morskiej w Szczecinie. Sponsorem projektu została Polska Fundacja Narodowa. Wtedy
temat nie wzbudził większego zainteresowania.

- Część finansowania powinna ruszyć tej wiosny,
a reszta jest aktualnie w trakcie negocjacji. Teraz
łódka Gemini 3 stoi w Las Palmas. Na pewno wystartujemy w największych regatach słodkowodnych na świecie, tj. Mackinac w Chicago. Startuje
tam trochę polonijnych jachtów i wiem, że są to
regaty do wygrania. Dobrze byłoby tam wygrać
i wzmocnić tym samym Polonię. Potem w Toronto mamy wziąć udział w zlocie polonijnych
jachtów z Kanady i USA, następnie jest plan na
start w regatach dookoła Anglii, a później Ultime,
o którym wspominałem oraz Fastnet. Prawdopodobnie postawię Gemini też w Królewskim Jacht
Klubie w Belgii i na przełomie września/października zrobię jakieś spotkanie na pokładzie. Mówię
teraz ogólnie, bo sto portów na 100-lecie w przeciągu dwóch lat, do tego wygrywanie regat, profesjonalne przygotowanie załogi, raczej nie jest
wykonalne – opowiadał Paszke, dodając, że swój
2,5 roczny projekt wycenił na 6 mln zł.

KUSZNIEREWICZ VS PASZKE

Ta informacja podobnie jak dotyczące Polska
100 krążyła głównie w branży żeglarskiej.

Miesiąc później Mateusz Kusznierewicz w wywiadzie dla W Ślizgu! opowiedział o planowanym
kupnie jachtu, tłumaczył też dlaczego portem
macierzystym ma być Szczecin, a nie Gdańsk,
którego był ambasadorem ds. morskich.
- Nie jestem przywiązany do jednego miasta,
wiele osób kojarzy mnie z Giżyckiem, urodziłem
się w Warszawie, mieszkam w Trójmieście, patrzę na Polskę jako całość. To, że jacht będzie
związany ze Szczecinem wydaje mi się bardzo

„ZŁY DOTYK” POLSKIEJ FUNDACJ
I NARODOWEJ
„Bomba” wybuchła pod koniec marca kiedy Gazeta Wyborcza, podsumowała koszty projektu. Kupiony przez Polską Fundację Narodową jacht to
SFSII zbudowany w 2011 roku, mający na koncie
m.in. udział w Volvo Ocean Race. PFN nie zdradziła „GW” ceny kupna, ale bliźniacza jednostka
została sprzedana za 5,25 mln zł. Gazeta na
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podstawie rozmów z ekspertami wyceniła projekt Kusznierewicza na 20 mln zł. Zestawiła go
też z projektem Romana Paszke, który również
rozmawiał z Polską Fundacją Narodową oraz rejsem Daru Młodzieży. Nasz narodowy żaglowiec
płynie dookoła świata, a całego przedsięwzięcia,
czyli 23 mln zł jest rozpisana w Internecie. Dziennikarze GW bezskutecznie próbowali uzyskać
informacje z Polska100 o szczegółach, dzwonili
też do Fundacji Navigare, która została operatorem projektu. Bez efektu.
Niezwykle ważną rolę odgrywa tutaj sponsor –
Polska Fundacja Narodowa. Założona w 2016
roku, by promować i sławić Polskę fundacja
pobiera pieniądze z 16 spółek skarbu państwa.
Pierwsze 100 mln zł wpłynęło na jej konto już
w 2016 roku. W 2017 fundacja stała się sławna
po tym jak zaangażowała się w politykę rządu
i sfinansowała kampanię „Sprawiedliwe sądy”,
mającą przekonać Polaków do reformy sądownictwa przygotowanej przez PiS. Nie mający
nic wspólnego transparentnością i uczciwością
był też sposób wyboru „zewnętrznej firmy” odpowiadającej za kampanię. Dwóch urzędników
kancelarii premiera będąc jeszcze na rządowych
posadach zarejestrowało spółkę, po czym odeszło z kancelarii, uzyskało zlecenie od fundacji
na kampanię, zrealizowało ją, zamknęło spółkę
i wróciło do pracy w kancelarii. Sprawa jest w prokuraturze.
AFERA MEDIALNA
Publikacje Gazety Wyborczej wywołały lawinę.
Temat pociągnęły wszystkie najważniejsze media. Dziennik „Fakt” poświęcił żeglarstwu czołówkę i rozkładówkę. Gazeta opisała krytycznie
nie tylko sam projekt, ale zarzuciła Mateuszowi
Kusznierewiczowi zmienność polityczną, publikując zdjęcie z Bronisławem Komorowskim.
Rozkładówkę zamykał dialog z komedii „Miś”
w reżyserii Stanisława Barei na temat „żywotnych interesów społeczeństwa”. Gazeta jako
rozmówców umieściła „znanego żeglarza”
i prezesa PFN, a słowo „miś” zastąpiono słowem „jacht”. Kolejną lawinę wywołało Radio Zet
i rozmowa Konrada Piaseckiego z Mateuszem
Kusznierewiczem poświęcona w znacznym
stopniu samej PFN. Kusznierewicz mówił też
o udzielonym kiedyś poparciu dla PO. - Nie chcę
się do tego odnosić. Moim zdaniem to był błąd,
że publicznie wypowiedziałem się o swoich prywatnych preferencjach w tamtych czasach –
ocenił Kusznierewicz.
Wyznanie podchwyciły kolejne media. Opozycyjne zarzuciły porzucenie dawnych poglądów, prorządowe przedstawiły jako przyznanie się do winy.
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„Kusznierewicz o poparciu dla PO: dawne czasy, to
był błąd” – taki tytuł znalazł się na stronie TVP Info,
wraz z komentarzem Jarosława Sellina, wiceministra
kultury.
„Polityk PiS podkreślił, że dla niego ważne jest to, że
nawet ktoś, kto wypowiadał się w ten sposób, chce
się włączyć do patriotycznego celu, jakim jest promowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Jesteśmy wyrozumiali – podkreślił Sellin.''
Wyznanie Kusznierewicza spuentował w swoim stylu
AszDziennik „Mateusz Kusznierewicz o PO: Popieranie partii, która nie fundowała rejsów dookoła świata
było błędem”.
Bardzo dużo uwagi poświęcił rejsowi portal natemat.
pl, który budżet rejsu i wynagrodzenie członków załogi zestawił z zarobkami trenerów żeglarstwa w Polsce
i problemami klubów żeglarskich, wskazując jedno-

cześnie, że Kusznierewicz jest wiceprezesem PZŻ ds.
sportu. Tam też padły radykalne słowa o środowisku
żeglarskim jako „grajdołku, na którym dosłownie kilka
osób się pasie i do tego paśnika nikogo nie wpuszczą”.
Trudno dzisiaj zliczyć ile komentarzy, tekstów i opinii
doczekało się Polska100 od momentu publikacji Gazety Wyborczej. Idą już w setki. To już pewne - żaden
projekt żeglarski, żaden rejs nie doczekał się aż takiego medialnego szumu. Oprócz krytycznych i jednocześnie merytorycznych opinii pojawiło się też sporo
hejtu i wulgarnych określeń. Głos zabrali też sami
żeglarze - pojawiły się opinie zarówno tych zawiedzonych i rozczarowanych, jak i głosy pozytywne, często
z otoczenia Mateusza Kusznierewicza, czy też osób
powiązanych z nim i projektem służbowo lub biznesowo. Głos zabrała też sama Polska Fundacja Narodowa, komentując, że kwota 20 mln zł jest zawyżona,
a także przedstawiciele Polska 100 odnosząc się do
poszczególnych zarzutów.

„Polska 100” to projekt kierowany
przez Mateusza Kusznierewicza, a
którego celem jest promocja Polski
na świecie poprzez żeglarstwo. W rejs
dookoła świata wypłynie 70 stopowy
jacht klasy Volvo 70. Załogę jednostki
stanowić będzie około 20 - 25 osób,
a na samym jachcie żeglować
będzie od 14 do 18 osób. Jacht ma
zawinąć do 100 portów na całym
świecie, w których zaplanowano
m.in. spotkania z Polonią, promocję
Polski i obchodów 100 - lecia
odzyskania niepodległości. Start
zaplanowano w czerwcu 2018 roku
ze Szczecina, a powrót w 2020 roku,
kiedy obchodzona będzie 100 rocznica
zaślubin Polski z morzem. Celem
rejsu jest też udział prestiżowych
regatach na świecie,m.in. Sydney Hobart, Fastnet, Newport - Bermuda,
Middle Sea Race.
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Polska 100

Co wiemy dzisiaj?
rozmowa z Pawłem Prusem,
rzecznikiem prasowym projektu Polska 100

Jaki jest budżet całego projektu Polska 100,
a także jakie są jego składowe?
Szacunkowy budżet operacyjny projektu wynosi
ok. 3 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy zostaną pokryte wszystkie wydatki związane ze startami w
regatach i rejsem: transport ludzi i sprzętu, noclegi, wyżywienie, szkolenia, wynagrodzenie 25-osobowej załogi żeglarskiej, paliwo, odzież żeglarska,
środki bezpieczeństwa, łączności i wiele innych.
Projekt potrwa 3 lata, w tym czasie poszczególne
składowe budżetu mogą się zmieniać, liczymy na
to, że już niebawem pojawią się prywatni sponsorzy, którzy pokryją część tych wydatków. Wtedy pieniądze zaoszczędzone w jednym miejscu
będziemy mogli przeznaczyć np. na dodatkowe
żagle. Nad prawidłowym rozliczeniem projektu
nadzór sprawuje niezależna firma audytorska.
W jakiej wysokości projekt jest finansowany
przez PFN?
PFN jest naszym partnerem strategicznym. Zaangażowanie finansowe fundacji odpowiada, budżetowi wskazanemu w pytaniu pierwszym.
Kto jest wykonawcą projektu?
Operatorem projektu jest Fundacja Navigare założona w 2008 roku w celu popularyzacji żeglarstwa w Polsce.

fot. Materiały prasowe

Jaka jest rola Navigare w projekcie Polska 100?
Najprościej mówiąc: realizacja całego projektu
Polska100 od A do Z, czyli przygotowanie jachtu i
załogi, start w kilkunastu największych regatach
na całym świecie (Sydney-Hobart, Fastnet, Middle Sea Race i inne), rejs dookoła świata, udział
w wydarzeniach promujących Polskę w portach
do których jacht Polska100 zawinie, prowadzenie biura projektu.
Jaki budżet do niej trafia?
Tak jak wspomniałem na samym początku,
budżet operacyjny projektu Polska100 to ok. 3
mln zł rocznie. Fundacja Navigare nie prowadzi
w tej chwili innych projektów, wszystkie siły są
koncentrowane na tym jednym, najważniejszym
teraz projekcie.
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W jakim trybie została wyłoniona?
Pomysł na stworzenie profesjonalnej, polskiej załogi regatowej, która będzie w stanie nawiązać walkę z najlepszymi zespołami na świecie pojawił się
na przełomie 2014 i 2015 roku. Zespół kilku osób
przez kilka kolejnych lat starał się zainteresować
swoim pomysłem sponsorów prywatnych, samorządy oraz instytucje. W międzyczasie powstała
Polska Fundacja Narodowa, Navigare złożyła tam
szczegółowy wniosek i otrzymała dofinansowanie
na realizację projektu Polska100. Skądinąd wiemy,
że projektów żeglarskich było kilka, ale ten został
wybrany ze względu na potencjalnie największy
zasięg medialny i promocyjny.
Od inauguracji minęło kilka miesięcy. Dlaczego
finansowanie i budżet wciąż nie są jawne?
Są jawne, nie mamy nic do ukrycia. Proszę pamiętać, że jesteśmy na samym początku trwającego
kilka lat projektu. Jacht wypłynie z Polski najwcześniej w czerwcu, nie jesteśmy w stanie podać
państwu dokładnej wysokości wydatków np. na
wynagrodzenia załogi w kwietniu 2020 roku, bo nie
wiemy dokładnie, ile dni poszczególni członkowie
załogi Polska100 spędzą wtedy na jachcie, a proszę pamiętać, że załoga nie otrzymuje stałej, zryczałtowanej pensji, tylko wynagrodzenie za każdy
dzień pracy na jachcie. Każda firma i organizacja
planuje budżet w podobny sposób, opieramy się tu
o przyjęte ogólnie praktyki zarządzania tego typu
projektami.
Czy projekt jest sponsorowany przez innych
sponsorów oprócz PFN?
Prowadzone są rozmowy z kilkoma firmami, jak
tylko umowy zostaną podpisane, zostaną przedstawieni.
Wiadomo już kto znajdzie się w załodze jachtu?
Czołówka polskiego żeglarstwa morskiego.
Wkrótce zostanie zaprezentowany cały zespół
żeglarski Polska100.
Kiedy jacht będzie w Polsce?
Plan zakłada, że jacht pojawi się w Polsce na
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DAR MŁODZIEŻY
PO REMONCIE
NA REJS
NIEPODLEGŁOŚCI
FOT. DOROTA NELKE

Jeden z najsłynniejszych polskich żaglowców szykuje się
w Rejs Niepodległości dookoła świata. Klasowy remont
w gdyńskiej stoczni dobiegł końca. Wykonano przegląd całego układu napędowego, konserwację kadłuba,
wału śrubowego, śruby napędowej oraz trzonu steru.
Wymieniono również oleje na biodegradowalne i wszelkie uszczelnienia. Kapitalny remont przeszedł też silnik
główny SG 2. Ponadto zamontowana została instalacja
nowoczesnego systemu do oczyszczania wód balastowych, dzięki czemu żaglowiec bez przeszkód będzie
mógł wpływać na wody terytorialne państw odwiedzanych podczas podróży dookoła świata. Żaglowiec został
również częściowo wyremontowany wewnątrz. Aktualnie
Dar przechodzi swój pierwszy sprawdzian na wodzie
w ramach sezonu szkoleniowego. Statek jest w trakcie
rejsu na Maderę ze studentami Hogere ZeevaartSchool
z Antwerpii, którzy od 10 lat odbywają miesięczne praktyki
morskie na jachcie.
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MIĘDZYNARODOWE NAGRODY ŻEGLARSKIE
SZCZECINA
Organizator: Urząd Miasta Szczecin, Żegluga
Szczecińska
Miejsce: Szczecin
Data: 24 marca 2018
NAGRODY:
Nagroda im. kapitana Ludomira Mączki
Henryk Widera
Rejs Roku – Nagroda im. Wyszaka
Włodzimierz Byliński
Żeglarz Roku - Adam Lisiecki
Regatowiec Roku – Nagroda im.
kpt. Kazimierza Kuby Jaworskiego
Agnieszka Skrzypulec
i Irmina Mrózek-Gliszczynska
Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina
Piotr Owczarski
Wydarzenie Żeglarskie
Miasto Szczecin
Żeglarska Nagroda Specjalna
Izabela Jarząbek

ŚLĄSKIE NAGRODY ŻEGLARSKIE,
CARBONY 2018
Organizator: MT Partners
Miejsce: Rybnik
Data: 23 marca 2018
NAGRODY:
Trener Roku
Jacek Błaszczyk – TS Kuźnia Rybnik
Nadzieja Roku
Katarzyna Harc – TS Kuźnia Rybnik
Wydarzenie Roku
JachtFilm Festiwal Rybnik 2017
Rejs Roku
Arktyka 2017 Śladem Ginących Lodowców
Żeglarz Roku
Wiktor Kobryń - AWF Katowice
Nagroda Specjalna
Kpt. Jerzy Radomski

WYDARZENIA

GRAD
NAGRÓD

REJS ROKU I SREBRNY SEKSTANT
Organizator: Nagroda Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, miasto
Gdańsk
Miejsce: Gdańsk
Data: 2 marca 2018
NAGRODY:
I Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2017” kapitan Joanna Pajkowska wspólnie z Uwe
Rottgeringiem
II Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2017” –
Jan Pietrzak
III Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2017” –
Lech Stoch
Honorowe wyróżnienia „Rejs Roku 2017” –
Piotr Kuźniar, Michał Palczyński,
Marek Rajtar
Nagroda specjalna Polskiego Związku Żeglarskiego – Wojtek (Victor) Wejer
Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów” – Michał Korneszczuk

KRYSZTAŁOWE ŻAGLE
Organizator : Pomorski Związek Żeglarski
Miejsce: Przywidz
Data: 2 grudnia 2017
NAGRODY:
Żeglarka roku 2017 –
Irmina Mrózek-Gliszczynska
Żeglarz roku 2017 – Tymoteusz Bendyk
Trener roku 2017 – Filip Lipski
Talenty roku 2017 - Kamil Manowiecki,
Agnieszka Pawłowska, Alicja Tutkowska
Pomorscy Nauczyciele Żeglarstwa roku
2017 - Tadeusz Żurek, Piotr Kamola
Pomorski Rejs Roku 2017 - wyprawa
„Lodowe Krainy – Alaska 2016-2017”
poprowadzona przez
Macieja Sodkiewicza
Wydarzenie Roku na Pomorzu –
Mistrzostwa Świata A Class, Dr Irena Eris
European Mastership Gdańsk oraz cykl
regat III Żeglarskiego Pucharu Kaszub
Pomorskie Żeglarski Klub roku 2017
- UKS Navigo Sopot, SKŻ Ergo Hestia
Sopot, KS AZS AWFiS Gdańsk

Nagroda Grotmaszta Bractwa
Kaphornowców – Janusz Kowalski

WYDARZENIA

400 kilometrów w niesamowitym stylu. Kitesurfer
Jerri van de Kop, przemierzył ląd i wody Tanzanii – od Zanzibaru
po szczyt Kilimandżaro, wykorzystując do tego sześć środków
transportu napędzanych jedynie siłą wiatru!
Wszystko po to, by zwrócić uwagę na temat globalnego ocieplenia.
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Z W I AT R E M
OD ZANZIBARU
PO KILIMANDŻARO
JOSH SAMPIERO / TŁUM. HALINA KONOPKA
FOT. TYRONE BRADLEY

Znużony rywalizacją w zawodach Holender, Jerri van
de Kop, znalazł inny sposób na wykorzystanie swoich
umiejętności i tak powstał projekt „Follow the Wind”,
czyli misja mająca uświadomić obecne i nadchodzące
konsekwencje zmian klimatycznych. Aby zwrócić
uwagę na skalę problemu, kitesurfer Jerrie van de Kop
postanowił przemierzyć ląd i wody Tanzanii wykorzystując w tym celu jedynie siłę wiatru.
Dlaczego Tanzania? Globalne ocieplenie w szczególny
sposób dotyka właśnie rejonów wokół Kilimandżaro.
Obszary, które kiedyś były zielone, zamieniają się
w pustynie. Mało kto zdaje sobie sprawę, że zanikanie
wegetacji napędza wzrost temperatury i sprawia, że
ośnieżony szczyt najwyższej góry Afryki niedługo
będziemy podziwiać tylko na zdjęciach.
Jerrie wystartował z Zanzibaru z ramienia organizacji
ekologicznej Justdiggit, organizacji charytatywnej zajmującej się polepszeniem dostępności wody w Afryce.
Pokonując lazurową wodę dostał się do Tanzanii, by
zakończyć podróż na najwyższym afrykańskim szczycie - ośnieżonym Kilimandżaro.
Do transportu wykorzystał sześć środków transportu napędzanych siłą wiatru: deski kiteboardingowej
z latawcem, foilboarda, specjalnego wózka typu baggy
z przymocowanym żaglem windsurfingowym, kitewinga - mutacji windsurfingowego żagla, kite’a i lotni,
czy wypełnionego gorącym powietrzem balonu. Każdy
kilometr trasy pokonał wykorzystując moc natury.
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KITEBOARDING
Z FOILEM
Jerrie swoją wyprawę rozpoczął wypływając z Zanzibaru na swoim foilboardzie, czyli desce do kitesurfingu
z hydroskrzydłem ukrytym pod wodą, które wynosi
deskę i kiteboardera nad wodę, dzięki czemu może
przemieszczać się z wyższą prędkością.
„Foiling to niesamowite uczucie. To jak surfing w powietrzu” – mówi Jerri van de Kop
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BLOKART
Blokart jest czymś w rodzaju jachtu na kółkach. Ten trój kołowy pojazd zaopatrzony
jest w siedzenie, ręczny ster i żagiel. Nawet
niewielki wiatr jest w stanie go rozpędzić,
a możliwe jest nawet przemieszczanie się
z niebagatelna prędkością 90km/h. Jedynym mankamentem jest brak hamulców,
więc nie będzie niespodzianką jeżeli napiszemy, że właśnie on okazał się najmniej
bezpiecznym środkiem transportu.

KITEBOARD
Van de Kop pierwszy raz startował w zawodach mając 10 lat. Można powiedzieć,
że to nieodzowna część bytu, nic więc
dziwnego, że kiedy przybył na Zanzibar
nie obyło się bez zaliczenia konkretnego
pływania.

W ŚLIZGU!
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KITEWING
Po nietypowym blokarcie, przyszła
pora na nieskomplikowany kitewing,
czyli mutację windsurfingowego żagla,
kite’a i lotni. Kitewing okazał się doskonałym rozwiązaniem w miejscach, gdzie
nie można było jechać na landboardzie.
„Zanim zaczęliśmy wyprawę, nawet nie
wiedziałem, że coś takiego istnieje” –
powiedział Jerrie.

BALON
Jak pokazała historia, balonem można
pokonywać naprawdę duże dystanse
– czego dowiedli Richard Branson i Per
Lindstrand, którzy w 1991 roku, przelecieli 7671,9km z Japonii do Kanady. Co
prawda holenderski kitesurfer nie musiał
lecieć tak daleko, ale balon pozwolił mu
pokonać ostatnie kilka kilometrów nad
dżunglą u podnóża Kilimandżaro.
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LANDBOARD
Najprościej rzecz ujmując to lądowy odpowiednik kiteboardingu. Jak mówi Jerrie: - Moje umiejętności kite’owe
przydały się. Nigdy nie trenowałem w ten sposób, ale
nie jest to tak trudne jakby się wydawało. Jeśli umiesz
pływać i rozumiesz ideę żeglowania oraz poruszania się
z wiatrem, nie trudno się tego nauczyć. Tylko upadki są
nieco bardziej bolesne.

Kiteboarder pokonał też pewien
dystans pieszo, ponieważ ostatni
odcinek trzytygodniowej wyprawy był
wspinaczką na szczyt Kilimandżaro.
Jerri musiał się wspiąć na wysokość
prawie 6000 metrów nad poziomem
morza – tam gdzie brak tlenu zaczyna
być odczuwalny. Zdobył górę po
pokonaniu 400 km i trzech tygodniach
drogi z Zanzibaru.
Żeby dowiedzieć się więcej sprawdźcie
film „Follow The Wind”!
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WALKA KLAS
RUNDA I
W ostatnim wydaniu pisaliśmy o politycznym
wyścigu olimpijskim Paryż 2014. Na
potwierdzone deklaracje. Międzynarodowa
Federacja Żeglarska World Sailing
poinformowała, że w wyniku głosowania
pięć konkurencji żeglarskich pozostanie bez
zmian, natomiast pięć pozostałych zostanie

fot. Richard Langdon/Sailing Energy

horyzoncie pojawiły się pierwsze

poddanych dalszym rozważaniom.

W programie igrzysk we Francji
na pewno zobaczymy:

Jednoosobową łódkę męską
Jednoosobową łódkę żeńską
Męski skiff
Żeński skiff
Dwuosobową łódkę wielokadłubową par mieszanych

Zaproponowane zmiany w głównej mierze się sprawdziły. Pod znakiem zapytania stoją: męski i żeński windsurfing, dwuosobowa łódka męska i żeńska oraz, co
ciekawe, jednoosobowa łódka męska wagi ciężkiej.
- Na finie ściga się stosunkowo niewielu zawodników
w porównaniu do innych olimpijskich klas żeglarskich.
Trzeba jednak pamiętać, że jest to jedyna olimpijska
klasa, która pozwala się realizować w żeglarstwie mężczyznom powyżej 90kg wagi – podkreśla Przemysław
Miarczyński, trener kardy RS:X.
Jednak pozostanie danej konkurencji nie oznacza pewności pozostania w programie danej klasy. Zmiany
mogą być więc kolosalne, bądź też minimalne. Chociaż
biorąc pod uwagę decyzje World Sailingu z 2017 roku,
o wprowadzeniu większej liczby konkurencji mieszanych (od 2 do 4), może być ciężko utrzymać dotychczasowe w niezmienionej formie. Poza tym pozostaje
też parytet płci. Póki co pozostaje czekać. O tym czy te
pięć konkurencji zostanie zmienionych przekonamy się
za kilka miesięcy. W maju na posiedzeniu World Sailing
obędzie się dyskusja na ten temat. Ostateczna decyzja
odnośnie konkurencji i konkretnych klas zostanie natomiast podjęta dopiero w listopadzie.

fot. Richard Langdon/Sailing Energy

- Wniosek Komisji ds. Wydarzeń uzyskał aprobatę większości. Oznacza to, że 5 wydarzeń zostanie poddanych
dalszym rozważaniom, a 5 pozostałych ma bezpieczny
status pod kątem igrzysk w 2024 roku. Dyskusja i decyzje na temat pierwszych pięciu będzie miała miejsce na
posiedzeniu World Sailing w maju. Decyzje w sprawie
klas zapadną w listopadzie. Mimo wszystko uważam,
że nasz pogląd uzyskał znacznie więcej głosów niż początkowo się spodziewałem. To dopiero pierwsza runda batalii - skomentował głosowanie prezes Polskiego
Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera.
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12 SEZON
POLISH MATCH
TOUR

fot. Robert Hajduk - ShutterSail.com

Już w pierwszy weekend kwietnia rozpocznie się kolejny, dwunasty już sezon
Polish Match Tour – cyklu regat match racingowych zaliczanych do rankingu
Pucharu Świata Federacji World Sailing. Tegoroczny projekt obejmuje
organizację siedmiu regat w Szczecinie, Rybniku i Świnoujściu.

- Tegoroczna edycja cieszy się dużym zainteresowaniem. Po
okresie spadku ilości zawodników, czyli po wprowadzeniu
katamaranów do cyklu World Tour, obecnie widać wyraźny
powrót do klasycznego ścigania. Widać też nowe pokolenie,
nową falę zawodników, co bardzo cieszy, bo konkurencja się
wzmaga i rywalizacja nabiera kolorytu. Przed nami długi, ale
mocny sezon – zapowiada Maciej Cylupa, organizator regat.
Jak wygląda kalendarz na sezon 2018? Pierwsze dwa eventy odbędą się w Rybniku na jachtach Skippi650. Inauguracyjne będą połączone z Akademią Regatową i szkoleniem
meczowym dla nowych polskich załóg, a kolejne to już międzynarodowa impreza Spring Cup rangi (grade3) z załogami
z Niemiec, Portugalii, Danii i Nowej Zelandii. Kolejne imprezy
to już klasyczne regaty w Szczecinie na jachtach TOM28 –
WarmUp i Szczecin Match Race w maju oraz w Świnoujście
Match Race w czerwcu w Świnoujściu. Wszystkie zachodniopomorskie imprezy będą mocno obsadzone załogami
z całego świata plasującymi się w czołówce rankingu World
Sailing. Dodatkowo regaty w Szczecinie będą zaliczane do
światowego cyklu Match Racing Super League, a Świnoujskie do cyklu European Match Race Tour.
- Po zimowym okresie przygotowań, jesteśmy mocno wygłodniali i czekamy na początek sezonu żeglarskiego. Regaty organizowane przez PMT w Szczecinie i Świnoujściu
to stały punkt naszych meczowych planów. Cieszymy się
też, że w tym roku wszystkie imprezy PMT są bardzo dobrze
obsadzone, bo rywalizacja na najwyższym poziomie daje zawsze najwięcej frajdy. Nie możemy się już doczekać pierwszych startów! – podkreśla Patryk Zbroja, 8 sternik w rankingu World Sailing.
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Najważniejsza impreza dla krajowych zawodników, czyli Mistrzostwa Polski odbędą się we wrześniu w Szczecinie (grade 2), a zakończenie sezonu meczowego PMT już tradycyjnie odbędzie się w październiku na ciepłych wodach Zalewu
Rybnickiego podczas Rybnik Match Race (grade3).
Co ważne, powraca klasyfikacja łączna cyklu dla sterników,
na którą składać się będą punkty zależne od rangi regat. Na
zwycięzcę sezonu czekać będzie Trofeum Przechodnie PMT.

Kalendarz Polish Match Tour 2018:

07-08.04 Akademia Regatowa

Rybnik

14-15.04 Spring Cup		

Rybnik

28-29.04 WarmUp			

Szczecin

30.4-1.05 Szczecin Match Race

Szczecin

22-24.06 Świnoujście Match Race

Świnoujście

21-23.09 Open Polish Championship

Szczecin

20-21.10 Rybnik Match Race

Rybnik
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Przemysław Tarnacki i jego załoga Ocean
Challenge Yacht Club zwyciężyli w regatach
Heineken St. Maarten Regatta i Commodores
Cup, które na początku marca odbyły się na
Karaibach. Trzecie miejsce w St. Maarten Regatta
zajęła załoga Yacht Club Sopot z Mateuszem
Kusznierewiczem za sterem.

Polacy wygrali regaty Heineken St. Marten
Regatta w klasie Ocean Racing. Załoga Tarnackiego płynęła na jachcie Green Dragon (klasa
Volvo Ocean Race 70). Przez trzy dni regat
rozegrano trzy wyścigi wokół wyspy St. Maarten
na Karaibach. Załoga Ocean Challenge Yacht
Club triumfowała również w regatach Commodores Cup, wygrywając wszystkie dwa wyścigi
w swojej klasie.
- Jestem dumny z mojej załogi, bo w mijającym
tygodniu dała z siebie wszystko, pokazując
swoją dominację, wygrywając 4 na 5 wyścigów w klasyfikacji bezwzględnej i tyle samo
w klasyfikacji przelicznikowej. Wisienką na torcie
jest zwycięstwo i pierwsze miejsce na mecie we
flocie jachtów Maxi, gdzie pokonaliśmy załogę
zawodową na jachcie Opus. Sportowo jesteśmy
zadowoleni, to nasze 3 i 4 zwycięstwo w ostatnich dwóch latach po wygranych Commodores
Cup 2017 i Heineken 2016 - cieszy się Przemysław Tarnacki, skipper załogi.
Podobne cele stawia sobie Yacht Club Sopot.
Załoga w Heineken St. Marten Regatta płynęła
na jachcie tej samej klasy, co ich polscy koledzy.
Jacht klasy VO70 Monster Project to bardzo zaawansowana technicznie, regatowa jednostka
oceaniczna, która ma za sobą start w regatach
Volvo Ocean Race. Jacht posiada między
innymi uchylny kil, dwie płetwy mieczowe,
wodny balast, blisko 3 metrowy bukszpryt, 9
kabestanów i ponad 600 metrów kwadratowych
powierzchni żagli.
- Start na takim jachcie to dla załogi wyzwanie,
zwłaszcza, że w większości składa się ona
z pasjonatów żeglarstwa, a nie wyczynowych
zawodników. To dla nas już trzeci start na tej
jednostce, więc stopniowo poznajemy ją coraz
lepiej. Nie jechaliśmy na te regaty z nastawieniem na jakiś konkretny wyczyn sportowy.
Chcemy promować sport i żeglarstwo – mówi
Rafał Sawicki z Yacht Club Sopot.
Udział dwóch polskich załóg w szeregu
regat na morzach i oceanach całego świata
z pewnością korzystnie wpływa na promocję
żeglarstwa. Warto dodać, że zarówno Yacht
Club Sopot, jak i Ocean Challenge Yacht Club
zgłosiły się już do kolejnych regat Sydney
Hobart. To jeden z najbardziej prestiżowych
żeglarskich klasyków, który tradycyjnie odbywa
się w grudniu. W ostatniej edycji udział wzięła
załoga Przemysława Tarnackiego.
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LĘK
W SPORCIE
Dlaczego warto
o nim mówić
i jak sobie
z nim radzić?
DARIA ABRAMOWICZ
Psycholog, redaktor naczelna portalu
Park Psychologii. Związana z Warszawską Grupą Psychologiczną,
gdzie pracuje ze sportowcami, trenerami i rodzicami. Od dziecka uprawiała żeglarstwo - w klasach Optimist, Europa i Laser Radial. Posiada
wieloletnie doświadczenie trenerskie
w pracy z zawodnikami na różnym
poziomie zaawansowania.

Specjaliści zajmujący się psychologią sportu od jakiegoś czasu przejawiają coraz silniejsze zainteresowanie lękiem, jego obecnością w sporcie, wpływem
lęku na osiągane przez sportowców wyniki i jego
rolą w procesie szkoleniowym. Bierze się to przede
wszystkim stąd, że coraz bardziej zwracamy uwagę
na to, jak ważną rolę w życiu sportowców odgrywają emocje. Nie tylko w ramach rywalizacji, ale także
poza sportem. Zawodnicy odczuwają bardzo pozytywne, ale też trudne emocje tak samo, jak każdy
z nas i warto o tym pamiętać.
Zastanawiając się nad miejscem lęku w sporcie
i sposobami radzenia sobie z nim należy bez wątpienia wyjść z założenia istnienia dwóch rodzajów lęku.
Już dawno temu psychologowie w badaniach wyróżnili lęk jako cechę oraz lęk jako stan. I tu odrobina
poważnej psychologii i wątek akademicki. Lęk jako
stan jest rozległym obszarem schematów reagowania, które powtarzają się w podobny sposób i w podobnej postaci niezależnie od rodzaju i siły bodźca,
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który je wywołuje. Z kolei lęk jako cecha definiowany jest
jako wewnętrzne przeżywanie konfliktów niezależne od
warunków zewnętrznych związane z cechami temperamentalnymi. Co oznacza to w bardziej przystępnym języku? Jeśli zawodnik ma tendencję do wymiotowania przed
ważnymi zawodami może być to spowodowane pewnymi
cechami budzącymi lęk. Jeżeli podczas ważnego meczu
koszykarz odczuwa lęk przed wykonaniem szczególnie
ważnego rzutu wolnego, wówczas możemy rozpatrywać
lęk w kategorii stanu. Najczęściej kojarzonymi objawami
lęku są objawy somatyczne, a więc takie, które związane
są z tym, co dzieje się z ciałem zawodnika, na przykład
tzw. motyle w brzuchu, zwiększona potliwość, ciężki oddech, przyspieszone tętno itp. Objawy poznawcze wiążą
się z trudnością w koncentracji, negatywnymi myślami,
czyli tym, co dotyczy myśli i przekonań.

dechowych i psychologowie w swojej pracy stosują różne
ich warianty. Innych używamy do tego, aby pobudzać, innych do tego, aby uspokajać.

W jaki sposób można pracować nad tym, aby zmniejszyć
odczuwany przez zawodnika lęk lub nauczyć go jak sobie
z nim poradzić? Z pewnością ważne jest doświadczenie.
Zawodnik pracujący nad radzeniem sobie z lękiem rozpatruje wiele strategii. Jedne z nich będą odpowiadały mu
bardziej, inne mniej. Na skutek prób, przy wsparciu trenera, rodziców i psychologa, a czasami psychoterapeuty
możliwe jest zbudowanie własnych strategii, które okażą
się skuteczne w radzeniu sobie z objawami lęku, a także
pozwolą szukać tego, co leży u jego podstaw. Jakie podstawowe techniki mogą pomóc w radzeniu sobie z objawami lęku?

W celu zredukowania negatywnych przekonań i innych
poznawczych poleca się stosowanie dialogu wewnętrznego nastawionego na pozytywne emocje i przekonania. Ta technika pozwoli na skupienie się na zadaniu.
Warto mówić do siebie dobrze, nastawiać się pozytywnie, na działanie i poprawę wykonania. Cenne jest budowanie siebie, podkreślanie w takiej wewnętrznej rozmowy własnych zalet i mocnych stron. To dość trudne,
bo bardzo często łatwiej przychodzi nam krytykowanie
siebie i zachęcanie do działania w bardziej negatywny
sposób. Jednak nic tak dobrze na nas nie działa, jak „pozytywne nakręcanie”!

TRENING RELAKSACYJNY

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

Trening relaksacyjny to szereg technik, które pomagają
w rozluźnieniu ciała, ale jego celem jest umożliwienie osobie zlikwidowania napięcia i zrelaksowanie zarówno ciała
jak i umysłu. Pisałam już o tym na łamach „W Ślizgu”, jednak przypomnień nigdy dość, zwłaszcza, że jest to jedno
z podstawowych narzędzi stosowanych w psychologii
sportu. Trening relaksacyjny może pomóc zawodnikom
skupić się na obszarach związanych z wykonaniem zadania w optymalny sposób. Relaksacja nie musi odbywać
się w „klasycznej” formie prowadzonej przez specjalistę,
z użyciem muzyki relaksacyjnej itp. Może opierać się
zwyczajnie o zajęcia jogi, długie spacery lub ćwiczenia
oddechowe wykonywane we własnym zakresie. Czasami
korzystna jest sama zmiana otoczenia na takie, które nie
jest związane z miejscem podejmowanej aktywności.

Rozpoznawanie, interpretowanie i kontrolowanie emocji pozwala na rozróżnienie stanów, w jakich znajduje
się sportowiec podczas sytuacji, która wywołuje lęk.
Bycie „blisko siebie” i swoich emocji pozwoli zidentyfikować momenty, w których pojawia się lęk i łatwiej
odnaleźć sposoby na radzenie sobie z nim. Daje też
szansę na zrozumienie własnych reakcji i mechanizmów nimi rządzących. To jedna z trudniejszych umiejętności, jakie możemy posiąść, a jednocześnie ta, która pozwala na czerpanie satysfakcji z życia i dążenie
do równowagi. Zarządzanie emocjami jest ważne nie
tylko w sporcie, ale przede wszystkim w codziennym
życiu każdego z zawodników.

GŁĘBOKIE ODDYCHANIE
Często słyszy się rady, aby w sytuacjach stresujących lub
w takich, w których odczuwamy lęk głęboko oddychać.
Wbrew powszechnemu rozumowaniu technika ta nie
polega na jak najgłębszym równomiernym oddychaniu.
Warto jest docierać do głębokiego oddechu stopniowo.
Zaczynając od delikatnego wdechu na poziom gardła,
stopniowo zwiększać długość wdechu i wydechu tak, aby
poczuć podczas tego procesu swoje ciało. W ten sposób
można odczuć obszary napięcia. Wiele jest ćwiczeń od-
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WYZNACZANIE CELÓW
Wyznaczanie celów jest prostą, ale bardzo skuteczną
techniką. Pozwala zawodnikom na skupienie się na celu
i na zadaniu, jakie ich czeka, co pomaga zredukować objawy lęku związane ze sferą poznawczą. Wyznaczanie celów musi jednak wiązać z się procesem ich realizowania.
O wyznaczaniu celów pośrednich pisaliśmy w jednym
z poprzednich artykułów, związanych z motywacją.

POZYTYWNY DIALOG WEWNĘTRZNY

To tylko przykłady sposobów i strategii proponowanych
przez psychologów w radzeniu sobie z lękiem w sporcie.
To emocje trudne, które zabierają wiele energii i zasobów.
Dobrze, że coraz częściej mówimy o lęku. O radzeniu
sobie z nim opowiadają także wielcy sportowcy, którzy
często przyznają, że zmagają się z trudnościami. W tej
rozmowie dyscyplina sportu ma zdecydowanie drugorzędne znaczenie. Liczy się człowiek, jakość wsparcia,
które otrzymuje, a przede wszystkim otwartość na nie i na
współpracę z psychologiem czy psychoterapeutą. O tym
też mówimy coraz częściej. O tym, że psychologia sportu
to dziś za mało. Psychologia w sporcie to coś więcej, ale
o tym już następnym razem…

33

T E M AT Z O K Ł A D K I / V I C T O R B O R S U K , K I T E S U R F I N G W B ŁY S K U F L E S Z Y

W

34

K I T E S U R F I N G
B Ł Y S K U F L E S Z Y

marzec - kwiecień 2018

\

W ŚLIZGU!

V I C T O R B O R S U K , K I T E S U R F I N G W B ŁY S K U F L E S Z Y / T E M AT Z O K Ł A D K I

VICTOR
BORSUK
ROZMAWIALI: KLAUDIA KRAUSE, MICHAŁ STANKIEWICZ
FOT. MARTA DĘBSKA, DAREK ORLICZ

Startowanie w zawodach
od zawsze było moją
pasją, jednak w pewnym
momencie zaczęły
pojawiać się coraz
poważniejsze kontuzje,
które bardzo utrudniają
bycie w szczytowej formie.
Kocham kitesurfing
i chciałbym zostać w tym
sporcie, dlatego teraz
wolę challenge, chcę
komercjalizować ten sport
– mówi Victor Borsuk,
siedmiokrotny mistrz kraju
w kitesurfingu i najbardziej
rozpoznawalny kitesurfer
w Polsce. W wywiadzie
dla W Ślizgu! opowiada
o swoim pomyśle na
kitesurfing, o udziale
w Agencie Gwiazdy, nowych
projektach i ścieżce,
którą obrał.
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Szykujesz się teraz do bicia jakiegoś nowego rekordu?
Mam kilka niestandardowych projektów, które chciałbym wykonać, ale póki co żadnego bicia rekordu jeszcze
nie wymyśliłem. Mam pomysł, ale teraz nie chcę go
realizować, bo on niestety wiąże się z dużym ryzykiem,
a ja chciałbym jeszcze trochę pożyć (śmiech).
Czyli rekord, który pobiłeś w Rewie był ostatni?
Absolutnie nie, w moich ustach słowo „ostatni” byłoby
bluźnierstwem. To była akcja, do której naprawdę sporo
się przygotowywałem, jednak kiedy po wszystkim, już
na spokojnie pomyślałem, to faktycznie, może nie było
to do końca rozważne. Wszystko poszło idealnie, ale
jakby cokolwiek poszło nie tak to dzisiaj nie siedziałbym
tu z wami.
Powiedziałeś, że to nie było rozważne, w jakim sensie?
Byłem dobrze przygotowany do akcji, natomiast ryzyko
było ogromne. Jak spada się z 68 metrów to z człowieka
niewiele może się uratować. Wielokrotnie śniło mi się, że
spadam, że coś mi pęka, jednak ryzyko to nieodłączny
element bicia jakichkolwiek rekordów, wszystko odbywa
się na granicy odpowiedzialności.

Victor Borsuk to siedmiokrotny mistrz Polski
w kitesurfingu, trzykrotny wicemistrz Polski, jeden
z najbardziej utytułowanych zawodników freestyle'u w Polsce. Urodził się 13.01.1989 w Sztokholmie,
w Szwecji. Jego przygoda ze sportami wodnymi
zaczęła się w 1995 roku, gdy rodzice zabrali go na
Półwysep Helski i nauczyli pływać na windsurfingu.
Wtedy narodziła się jego miłość do sportów wodnych.
Osiem lat później, jako 14-latek, zaczął pływać na
kitesurfingu. W dwa lata został wicemistrzem Polski,
po 3 latach zaczął wygrywać już wszystkie najważniejsze zawody w Polsce. Victor Borsuk jest także
doświadczonym trenerem – zarówno profesjonalnych
kitesurferów, jak i amatorów. Organizuje obozy szkoleniowe Borsuk Kite Camps na półwyspie helskim
i wyjazdy kitesurfingowe po całym świecie. Pasjonat
podróży i fotografii.
PS. Mamy dobrą wiadomość dla fanek Victora, stan
cywilny: kawaler!

A może to moment na bicie rekordów świata, inni
światowi kitesurferzy polecieli bardzo wysoko, ponad
200 metrów.
Pierwszy wymyśliłem sobie, że wzbiję się na pewną wysokość za pomocą auta. Oni faktycznie śrubują coraz to
większe wysokości, zaczyna się zakładanie spadochronów, nie ma tutaj już żadnych granic.
No właśnie, jak jest z tą granicą?
Granica to chyba nic innego jak ciężar liny. Nikt o tym
nie pomyśli. Jak już chcesz wylecieć ponad kilometr do
góry to ta lina siłą rzeczy będzie ważyła dosyć sporo,
nawet jak mamy te specjalistyczne, które nie nasiąkają
wodą to ma ona swój ciężar. W pewnym momencie kite
zwyczajnie nie wyciągnie nas do góry.
Tylko lina? A atmosfera, utrata nośności wraz z wysokością?
Na jednym kilometrze w powietrzu jeszcze będziesz
oddychał, to akurat nie jest problem. Postawiłbym mimo
wszystko na ciężar liny i po prostu – wytrzymałość
sprzętu. To nie jest sprzęt do latania, są tu cztery linki,
jak jedna pęknie to człowiek spada. W spadochroniarstwie tych linek jest trochę więcej…
Czyli bardziej sprzęt niż umiejętności.
Chyba jednak sprzęt. Jeżeli ktoś zawodowo uprawia
sport to wystarczy tylko jak będzie miał odwagę to
zrobić.
No i z pewnością także budżet.
Oczywiście. W tym przypadku już nie polegasz tylko na
sobie, a na całym gronie ludzi, którzy są częścią takiej
akcji. Do tego dochodzą zabezpieczenia medyczne,
odpowiednia motorówka, dobry timing.
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Czy challenge, rekordy, to Twój sposób na kitesurfing?
Tak, bo kitesurfing to wciąż sport niszowy. Żeby skupić
uwagę ludzi wokół tego sportu i rzeczywiście go rozwinąć
trzeba robić nietuzinkowe akcje. Niestety w każdym sporcie
niszowym, jak już dawno temu pokazał Red Bull, żeby zostać zauważonym, trzeba zrobić coś z efektem „wow”, m.in.
dlatego budują skocznie dla snowboardzistów w samym
środku miasta – to jest coś co faktycznie robi wrażenie. Zrozumiałem to, kiedy podpisałem umowę z międzynarodową
agencją, która zajmowała się tylko i wyłącznie marketingiem
przez sporty ekstremalne. Oni właśnie robili tego typu akcje
i promowali się poprzez tych zawodników, których sami
tworzyli przez swoje akcje. Temat sponsoringu w Polsce,
pomimo, że wydaje się już znany, niestety jeszcze kuleje.
Czyli na challenge łatwiej dzisiaj pozyskać kasę niż na
start w zwykłych zawodach sportowych?
Jest tak jak mówisz. Łatwiej jest pozyskać pieniądze na
projekt niż na zwykły sponsoring. Jeżeli ktoś powie do sponsora – „dajcie mi pieniądze, bo będą startował w Pucharze
Świata”, to raczej nikt go nie wesprze. Jednak, gdy zrobi
ze swojego startu w zawodach projekt, to już zupełnie co
innego. Jeżeli do startu dołożymy akcję, w której kręcimy
materiał, który będzie publikowany w dziesięciu różnych
mediach, do tego livestreaming, social media, to powstaje
nam projekt, który już możemy sprzedać. To jest ta różnica
w myśleniu, jak wychodzimy z ofertą trzeba pomyśleć o tym
jaką korzyść dajemy drugiej stronie. Właśnie dlatego wspomniane challenge są fajne, bo to projekt, który przygotowujemy od A do Z.
Startujesz w zawodach? Coś dawno nie było Ciebie na
listach startowych.
W tym roku chciałem startować, jednak miałem kontuzje
barku. Dwa lata temu byłem wicemistrzem Polski, a teraz
borykam się z kolejną kontuzją, ponieważ oderwałem sobie
obojczyk od stawu. Bardzo chcę, ale teraz stan zdrowia
zwyczajnie mi na to nie pozwala.
Czyli nie tylko budżety pokierowały Tobą na ścieżkę challengową zamiast zawodniczej, ale kontuzje.
Oczywiście chciałbym startować, to była moja pasja od
zawsze, ale rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie
kontuzje cię ograniczają i wykluczają. Z drugiej jednak strony jest tak, że chciałbym zostać w tym sporcie, dlatego wolę
robić challenge i komercjalizować ten sport.
A co Cię najbardziej poci2ąga w kitesurfingu?
Lubię kitesurfing od A do Z, lubię się ścigać, poskakać, lubię
tą wolność, ewolucje i podróże z tym związane. W tym
sporcie można zrobić wszystko, nie ma tu ograniczeń
wiekowych.
A kiteracing, czyli klasyczne ściganie się?
Nie brałem jeszcze udziału w tego typu zawodach, miałem
okazję robić to amatorsko, tu chodzi o formę rywalizacji.
Połączenie sportu, który kochasz razem z taką rywalizacją,
absolutnie tak. Nie jest to mój kierunek, bo jestem z tych którzy bardzo szybko się nudzą, a ewolucje czy triki powodują,
że zawsze możesz uczyć się czegoś nowego.
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Kitesurfing to wciąż
sport niszowy. Żeby
skupić uwagę ludzi
wokół tego sportu
i rzeczywiście go
rozwinąć trzeba robić
nietuzinkowe akcje.
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W Polsce nie mamy takiego
silnego rdzenia ludzi, którzy
mają wymyślony kierunek
rozwoju kitesurfingu. Od lat
trwają przepychanki. Kilka
razy próbowałem wziąć udział
w dyskusji, ale było ciężko,
dlatego postanowiłem wspierać
ten sport na własną rękę.
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Nie masz wrażenia jak dzisiaj obserwuje się
kitesurfing i jego wszystkie odmiany, że ten
sport pęcznieje? Powstają kolejne odmiany
i podgatunki, następuje rozproszenie, a przez
to trudniej zgromadzić mocną stawkę w jednej
wiodącej konkurencji.
Jest to przede wszystkim sport indywidualny.
Jesteś zależny od siebie, tyle ile ludzi, tyle odmian
tego sportu. Oczywiście dobrze byłoby to scentralizować i narzucić jeden kierunek rozwoju, ale
w tym sporcie chyba nie do końca o to chodzi.
Tutaj każdy może robić co chce. Z drugiej strony
jest to duży problem. W Polsce nie mamy takiego
silnego rdzenia ludzi, którzy mają wymyślony
kierunek rozwoju kitesurfingu. Od lat trwają przepychanki. Kilka razy
próbowałem wziąć udział w dyskusji, ale było
ciężko, dlatego postanowiłem wspierać ten sport
na własną rękę. Sam organizuję amatorskie
zawody, które przyciągają spore grono ludzi
z zewnątrz, czy eventy coachingowe dla młodych
ludzi, by potrafili poruszać się w tym środowisku
i pozyskać sponsora.
Niewątpliwie jesteś dzisiaj najbardziej rozpoznawalnym polskim kitesurferem.
Cieszę się, to znaczy, że wykonałem jakiś ruch
poprawnie.
Czujesz presję środowiska na sobie?
Nigdy nie zastanawiałem się nad środowiskiem.
Jestem ostatnią osobą, która siedzi na forach.
Prawda jest taka, że nie mam takiego poczucia,
cały czas jestem w biegu, coś realizuję i nawet nie
mam czasu się zastanowić nad tym, co mówią
o mnie inni.
A co mówią?
Jak robiłem akcję w Rewie, to oczywiście doszły
mnie słuchy, zaczęły się jakieś kłótnie wewnątrz
środowiska. Przeczytałem jeden post, zablokowałem temat i dyskusja się skończyła. Z drugiej strony muszę na sam koniec bardzo podziękować, bo
nie ma nic lepszego w rozpoznawalności niż hejt.
Wtedy powstają dwa obozy – obóz przychylnie
nastawionych i obóz hejterów, a do tego dochodzi
cała reszta, która chciałaby objąć jakieś stanowisko. Wówczas to te dwie grupy przykuwają
uwagę do całej akcji, więc dla mnie i kitesurfingu
jest to niesamowita korzyść. W sporcie podobnie,
byłem bardzo kontrowersyjnym zawodnikiem.
Dlaczego?
Ponieważ w zawodach stawiałem bardziej na
skuteczność niż styl. To nie wynikało z tego, że nie
potrafię, tylko z tego, że wiedziałem jak startować
w zawodach. Są dwie formy wygrywania zawodów: jedna, bardzo ryzykowna, gdzie jedzie się
na granicy i stawia się wszystko na jedną kartę –
albo się uda albo nie i druga, mniej spektakularna,

W ŚLIZGU!

/

marzec - kwiecień 2018

41

T E M AT Z O K Ł A D K I / V I C T O R B O R S U K , K I T E S U R F I N G W B ŁY S K U F L E S Z Y

Nie ma nic lepszego
w rozpoznawalności
niż hejt, więc dla mnie
i kitesurfingu jest to
niesamowita korzyść.
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ale konsekwentna i skuteczna. To właśnie ta druga
grupa wbrew pozorom częściej wygrywała zawody
w trudnych warunkach i w perspektywie całego
pucharu zostawali mistrzami świata. Dlatego zastosowałem taką samą zasadę w startach w Pucharze
Polski, co przełożyło się na wyniki.
Czyli pragmatycznie. Nie tzw. „żywioł”, ale postawiłeś na taktykę.
Pragmatycznie i nie powiem - jest to nieco kontrowersyjne - ale skoro przynosi pożądany efekt to dlaczego
z tego nie skorzystać.
Teraz wygląda na to, że dalej kierujesz swoją karierą
bardzo taktycznie, ponieważ twoja działalność składa się w spójną całość, co potwierdza twój udział
w programie TVN Agent Gwiazdy. Jak tam trafiłeś?
To było bardzo ciekawe. Już rok temu dostałem
telefon z propozycją wyjazdu do Argentyny, podobnie
było z Tańcem z Gwiazdami, ale podziękowałem,
bo uważałem, że jeszcze nie jestem na to gotowy,
bo udział w takim programie powinien służyć za
trampolinę do szybszego rozwoju. Dlatego przez rok
starałem się uporządkować swój wizerunek w social
mediach, stworzyłem stronę internetową z wyspecjalizowaną ofertą, żeby ludzie, jak zobaczą mnie
w programie, znaleźli gościa, którym warto byłoby
się zainteresować. Udało się dostać do programu rok
później i to jest wielkie „wow” i tak miało być.
Sam tym wszystkim kierujesz czy ktoś Ci doradza
jak prowadzić swoją karierę?
Sam tylko i wyłącznie. Żadnej prezentacji nikt mi
nigdy nie zrobił, żadnego spotkania za mnie nie
załatwił. To jest praca, której nikt nie widzi. Jest
w tym niezły paradoks, ciężko pracuję nad tym, żeby
pokazać ludziom jak bardzo nie pracuję. Mało kto wie,
że codziennie wstaje o 6:00, potem 10 godzin pracuję,
jeżdżę na spotkania, wysyłam ofertę, przygotowuję
projekty, a potem dopiero zaczynam pokazywać
w mediach społecznościowych jaki to miałem dzisiaj
przyjemny dzień.
Wróćmy do Agenta Gwiazdy, jak tam było?
Bomba. Z punktu widzenia przygody – coś niesamowitego. Przychodzi się na lotnisko i pierwsza rzecz,
którą robią to zabierają telefony, komputery, do tego
dochodzi zakaz rozmowy z produkcją, brak jakiegokolwiek kontaktu z rodziną, ze światem, do końca
nawet nie wiedzieliśmy, gdzie lecimy. Na lotnisko
wchodziliśmy prywatnym wejściem, żeby nikt nie
mógł zrobić zdjęć i wsiedliśmy do samolotu.
Ale nie było worków na głowie? (śmiech)
Nie było (śmiech)! Jednak faktycznie nic nie wiedziałem. Codziennie wstawaliśmy o 8:00 i dostawaliśmy
wytyczne, a cała reszta była dopasowana – posiłki,
czas. Każdy ma mikrofon, swojego operatora kamery
i dźwiękowca. Na początku oczywiście każdy o tym
pamięta, ale po godzinie każdy się rozluźnia, a kamera
cały czas działa. Są też producenci merytoryczni, którzy cały czas pompują fajną atmosferę. Powiem wam
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tak, można się wkręcić! Te emocje, gdy ludzie się
wkurzają, płaczą, krzyczą są prawdziwe, bo jedynym
celem każdego uczestnika jest tylko ten program.
A z drugiej strony, jeżeli chodzi o profesjonalizm
wykonania to dla mnie jako pasjonata filmów i zdjęć
to było wielkie „wow”!
Ile trwał Twój pobyt?
No jak wiecie, odpadłem w pierwszym odcinku, ta
przygoda trwała tydzień.
W jakim programie jeszcze chętnie wziąłbyś udział?
Właśnie w tym, no i jeszcze Azja Express też byłby
super. Właśnie m.in. dlatego, że akcja Agenta odbywała się w Hongkongu zdecydowałem się na wzięcie
udziału. Kocham Azję, a ta przygoda była jak kolonie,
bo pierwszy raz od 12 lat nie ja byłem organizatorem,
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a ktoś zupełnie inny. A wracając jeszcze do Agenta
spotkało mnie coś czego nie spodziewałem się w najśmielszych snach – zostałem ziomkiem z Rychem
Peją. Okazało się, że jest przedsiębiorcą z krwi i kości,
nadajemy na tych samych falach i teraz dzwonimy
do siebie, widujemy się.
Rozumiem, że teraz, po programie, liczba spotkań,
wywiadów i wizyt w świecie medialnym zdecydowanie wzrosła?
Powiem ci, że nie. Wcześniej miałem więcej publikacji, ale teraz wspólnie z TVN zacząłem trochę
intensywniej działać. Prowadzę swojego Borsuk
vloga, którego rozkręcam na kanale youtube, i w tym
wspiera mnie teraz TVN. Świadomość ludzi, jeżeli
chodzi o kitesurfing jest nadal bardzo mała.
Wydaje mi się, że jest wręcz odwrotnie. Kitesurfing
zrobił tak ogromny postęp przez ostatnich kilka lat,
że coraz więcej ludzi go uprawia.
W Trójmieście może tak jest, ale pamiętaj o tym, że
ta grupa ludzi jest zupełnie inna niż ta znajdująca się
gdzieś na Śląsku albo w Warszawie. Nawet jak prowadzę kanały społecznościowe to na bazie własnych
doświadczeń widzę, że same zdjęcia z kitesurfingu
nie działają. Dopiero, gdy zacząłem pokazywać siebie
w różnych sytuacjach to oglądalność zdecydowanie
wzrosła. Ludzie zaczynają darzyć sport większą
sympatią, jeżeli zaczynają darzyć sympatią osobę,
która reprezentuje ten sport.
Podobnie było z Adamem Małyszem.
Dokładnie.

To jest praca, której nikt
nie widzi. Jest w tym
niezły paradoks, ciężko
pracuję nad tym, żeby
pokazać ludziom jak
bardzo nie pracuję.
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W tym roku też będziesz prowadził szkółkę na
Helu?
Zawsze! Przeniosłem się z całą infrastrukturą do Jastarni, będę tam przez cały sezon, więc zapraszam.
Angażujesz się też społecznie. Jesteś ambasadorem kampanii „Młodość bez procentów”.
Fajna inicjatywa, w którą naprawdę wierzę. Jak byłem
nastolatkiem był taki moment, kiedy zwyczajnie
zaczyna się imprezować. Jednak nie da się połączyć
sportu z alkoholem, przez co te relacje ze środowiskiem się zacierają. Wziąłem udział w tej akcji, bo
naprawdę chcę młodym ludziom pokazać, że są jeszcze inne formy spędzania czasu. To jest kampania
edukująca, jeżeli dzieciaki widzą, że komuś się udaje
to dlaczego im nie ma się zmienić forma myślenia.
To znaczy, że nie pijesz alkoholu?
Teraz już mi się zdarzy, jednak do 21 roku życia piłem
tylko przy ważnych dla mnie sukcesach, raz, dwa
razy do roku. Dla mnie uzależnieniem był kite. To,
że skrajnie zdecydowałem się na minimalną ilość
alkoholu w swoim życiu, to ze względu na zawodowstwo. Ta akcja ma pokazać, że mimo wszystko
istnieje alternatywa.
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FILIP
JAKUBIAK
Wymyślił sobie, że jak
dorośnie zostanie nurkiem.
Potem zastanawiał się,
czy wielki błękit naprawdę
istnieje. Uparcie wstrzymując
oddech obrał jedyny słuszny
kierunek, przekonany,
że pomiędzy niebem,
a piekłem jest jego raj.
Czasem utracony, jednak
częściej obiecany, mimo,
że okrzyknięty najbardziej
ekstremalną dyscypliną
sportową na świecie.
O rekordowym nurkowaniu
na wstrzymanym oddechu,
w najbardziej samotnym
sporcie świata, którego jednak
nie uprawia się w samotności,
opowiada Filip Jakubiak,
zawodowy nurek i freediver
z Trójmiasta.
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Co było przed freedivingiem?
Deskorolka (śmiech). Nurkowanie było zawsze ze
mną. Od dziecka byłem pewny, że zostanę nurkiem.
Pierwszym krokiem miał być kurs Scuba. Niestety,
to droga sprawa, na tamten moment rodzina nie
była w stanie mi pomóc, potrzebne środki zdobyłem
dopiero po skończeniu szkoły. I wtedy nastąpiło
olśnienie - szukając kursu trafiłem na stronę Stowarzyszenia Freediving Poland. Byłem zszokowany, że
to, co widziałem na filmie „Wielki Błękit” jest w zasięgu
ręki. Jako pasja i sport jednocześnie.
Ilu na świecie jest freediverów sportowych?
W zawodach na całym świecie nurkuje pewnie ok.
1000 osób. W mistrzostwach Polski startuje około 50
nurków. O wiele więcej uprawia freediving rekreacyjnie. W Polsce wszyscy się znamy. Na zawodach
panuje przyjacielska atmosfera. Unikatowość sportu
powoduje, że przyjaźnimy się, tworząc coś na kształt
sportowej rodziny.
Co to znaczy zawodowy nurek?
Człowiek, który podejmuje się wykonania wszystkich
prac podwodnych w porcie. Przeglądy statków, pod
platformami i wyjazdowe inspekcje.
Wydobywanie ofiar katastrof też?
Nie. Tym zajmują się odpowiednio wyszkoleni strażacy i policja.
Jakiego przygotowania wymaga freediving?
Wstrzymywanie oddechu to doświadczenie, umiejętności i wiedza, jak to robić. Realnie, dyscyplinę może
bez przeszkód uprawiać każdy. Nie ma przeciwwskazań, jedynie ekstremalne choroby płuc lub układu
krążenia eliminują z tego sportu. Ogólne założenie
freedivingu powoduje, że to nie sport jedynie dla
wybranych. Prowadzę kursy i staram się podkreślać,
że zaczynając od rekreacyjnego pływania z rurką
również mamy do czynienia z freedivingiem. Rzecz
polega na tym, aby robić to bezpiecznie – czyli nigdy
samemu. Sport robi się coraz bardziej popularny,
choć instruktorów w kraju jest zaledwie 10.
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Elita?
Freediving to przede wszystkim styl życia. Przygotowanie na sucho i odpowiednia dieta. Ten sport zmienia, powodując, że zaczynamy podróż do wnętrza
siebie. Obok nas zawsze jest partner, podobnie, jak
w nurkowaniu Scuba. Jesteśmy razem, ale osobno:
zadaniem partnera jest zapewnić mi bezpieczeństwo.
Mówi się, ze freediving jest najbardziej samotnym
sportem świata, którego nigdy nie uprawia się w samotności (śmiech).
Ale też najbardziej ekstremalnym.
Najważniejszą rzeczą jest świadomość, że każdy
ruch musi być wykonany bezpiecznie. Pod wodą
nie ma miejsca na błędy, złe pomysły i własne wizje.
Mamy do czynienia z żywiołem, w którym chwila nieuwagi może kosztować nas życie. Dlatego dyscyplina
uważana jest za ekstremalną. Jej trudność to ryzyko
błędu. Woda to całkowicie obce środowisko, więc
nawet drobna pomyłka bywa niewybaczalna.
Na którym metrze Pan miał kryzys?
Nie miałem do tej pory. Na dole zazwyczaj nic
się nie dzieje. Dochodzimy do punktu, który sami
wyznaczamy. By nurkować głęboko należy najpierw
przystosować organizm. Bez adaptacji nie mamy
szans wstrzymać oddechu na kilka minut. We freedivingu wszystko przychodzi z treningiem, mozolnie
przesuwamy swoje limity. Niestety, trenując w Polsce
stajemy się sezonowymi nurkami, mimo, że nie
odbiegamy od innych talentem, pracowitością i predyspozycjami. Nam pozostaje pływać w jeziorach,
gdzie jest ciepło lub wyjazd, na który nie każdego stać
czasowo i finansowo.
Podobno pod wodą, czujecie się, jak po silnych
narkotykach?
Narkoza azotowa, utrata świadomości to ekstrema,
które niestety są chętnie opisywane. A przecież
narkoza azotowa, jest możliwa również w nurkowaniu
scuba – tylko nikt o tym nie pisze. Utrata świadomości, śpiączka, to nic innego jak blackout, gdy mamy za
mało tlenu w organizmie, aby ten mógł funkcjonować
prawidłowo. Mózg po prostu robi nam reset, oszczę-
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dzając w ten sposób resztki tlenu na utrzymanie
siebie - czyli nas - przy życiu. Nikt o zdrowych
zmysłach nie chce świadomie się do czegoś takiego doprowadzić. Regularność i precyzja treningu
pozwalają unikać blackoutów.
Przecież przekraczacie granice.
Granice typowego człowieka – tak. Ale my trenując
zbliżamy się do własnych granic i przesuwamy je.
Nurkowanie zmienia?
Zmienia. Mnie uratowało. Rezygnując na kilka lat
z nurkowania na wstrzymanym oddechu zupełnie
nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo w to wsiąkłem. Brakowało mi głębin, jak tlenu. Okazało się,
że freediving stał się moim najlepszym lekiem na
całe zło. Podnosi mnie, jako człowieka i powoduje,
że cały czas widzę cel.
Uzależnienie od adrenaliny?
Pewnie tak. Mam za sobą okres poszukiwania.
Chciałem znaleźć szczęście, taki bodziec do
działania. Po powrocie do freedivingu poczułem, że
wróciłem do domu.
Kiedy ogień zgaśnie?
Jestem na etapie, w którym poświęcam wszystko,
by się tym zajmować. Decyzje, jakie podejmuję są
związane wyłącznie z freedivingiem. W przyszłości
marzy mi się praca z wielorybami, chciałbym być
blisko tych zwierząt, realizując się w projektach
naukowych. W domu mam tony książek o wielorybach, im bardziej zgłębiam temat, tym mocniej
jestem zafascynowany.
Pod wodą odcina się strach?
Nie boję się. Raz, że nurkowanie jest moją pracą,
więc przychodzi naturalnie. Nie mam lęków, czy
oporu przed wodą. Tyle w niej spędziłem, że stała
się dla mnie naturalnie swobodnym środowiskiem.
Doświadczenie powoduje, że nawyki i zachowania,
jakie mam dają pewność, że jestem bezpieczny.
Co daje Wielki Błękit?
Niejeden próbował opisać. Ciężki temat. Dla
każdego oznacza inne odczucia. Nurkując, gdy
podchodzimy do granicy własnych możliwości, to
co dzieje się z naszą psychiką jest niesamowite.
Zbliżamy się do siebie w sposób, jaki nie jest możliwy na co dzień.
Gdzie u Pana jest ta granica?
W tym roku byłem na 40 metrach. Na zawodach
zrobiłem 35. Z uwagi, że nie trenujemy każdego
dnia, znów wszystko jest kwestią adaptacji. To nie
tak, że skoro w tym roku nurkuję na 60 metrach,
to w kolejnym zacznę od 65. Trzeba zacząć od
początku. Mamy inny start, niż nurkowie mieszkający nad Oceanem. Jest trudniej, zostaje wyłącznie
basen. Z drugiej strony mamy w dyscyplinach
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basenowych rekordzistki i rekordzistów świata.
Polacy cisną mocno. Wielki Błękit uzależnia.
Ile wytrzymał Pan bez oddychania pod wodą?
Najdłużej 5 minut i 30 sekund. Na zawodach pięć
z kawałkiem. W tym roku podczas startu ponad
cztery. To nie są rekordy w stosunku do innych
freediverów. Od tego roku dopiero wracam, więc
zadania planuję realnie. Świat nurkowania szczęśliwie dla mnie mocno się zmienił. Jest lepszy dostęp
do informacji, powstały schematy bezpieczeństwa,
na kursach można znaleźć odpowiedzi na wiele
pytań. Jako instruktor nie powinienem dawać złego
przykładu, dlatego pamiętając o tym, staram się
być mocno odpowiedzialny i nieco bardziej zachowawczy, niż kiedyś.
Wypadki są często?
Na szczęście nie. Zdarzają się chwilowe niedotlenienia, utrata kontroli motorycznej czy blackouty,
ale są to pojedyncze przypadki. Choć wpisane
we freediving, to na kursach uczymy się, jak im
zapobiec i co robić, jeśli się przydarzą komuś,
z kim nurkujemy.
Żegnał się Pan z życiem pod wodą?
Zdarzyły się niebezpieczne sytuacje w zawodowym nurkowaniu, ale nigdy na tyle mocne, że
uznałbym, że to mój koniec. Opatrzność czuwa,
udaje mi się spełniać marzenia, więc nie odpuszczam i idę dalej w tą stronę. Freediving jest dyscypliną, w której wiek nie ma znaczenia. W grudniu
wróciłem z Izraela, gdzie miałem okazję spotkać
mojego mentora. Ten 78-letni człowiek nurkował
głębiej, niż ja.
Ile stopni powinna mieć woda?
Wszystko jest kwestią przyzwyczajenia. Ważne,
żeby było nam ciepło, byśmy czuli się komfortowo.
We freedivingu ważna jest relaksacja. Jeśli jesteśmy spięci, zmarznięci, nie ma mowy o głębokim
i przyjemnym nurkowaniu. Przy takim spalaniu
tlenu trening mija się z celem.
Freediving to jednocześnie filozofia?
Są różne podejścia, które mimo wszystko łączą się
ze sobą. Jest sportowe – siłownia, treningi, a z drugiej strony ukierunkowanie w stronę jogi, medytacji,
oparcia wszystkiego na umyśle. Freediving wymusza znalezienie złotego środka, w moim przypadku
idealnie się to wpisuje w dzisiejsze czasy, w pęd
i tempo życia.
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ZACHODNIOPOMORSKI
SZLAK ŻEGLARSKI
NA SKRZYŻOWANIU
NIEMIEC I SKANDYNAWII
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

38 marin na liczącej 380 km trasie. Rzeki,
jeziora, zalew i morze. Przepiękne widoki
i doskonałe warunki do żeglowania.
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to idealny
pomysł na wakacyjny rejs.
Morze, plaża, piasek. To pierwsze skojarzenia wielu Polaków
z Zachodniopomorskiem. I słusznie. Morze jest, piękne plaże z czystym
piaskiem również. Ale to nie jedyne walory, bo dzisiaj region szczyci się
także czymś innym - szlakami wodnymi dającymi wielką szansę na
przygodę dla wszystkich miłośników żagli.
Czym jest Zachodniopomorski Szlak Żeglarski?
To sieć blisko 40 portów i przystani jachtowych - od Gryfina nad Odrą
przez Szczecin, Zalew Szczeciński i Zatokę Pomorską aż do portu
morskiego w Darłowie. Jego główne założenie to spokojna żegluga aż do
morza i wzdłuż morskiego brzegu. Trasa wiedzie m.in. przez: Szczecin,
Lubczynę, Stepnicę, Nowe Warpno, Wolin, Świnoujście, Kamień Pomorski,
Dziwnów, Kołobrzeg i Darłowo, co łącznie daje około 380 kilometrów
żeglowania. Z punktu widzenia inwestycji to jedno z największych
przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki w skali kraju.
OD ZABYTKÓW DO FESTIWALI
fot. Materiały prasowe

Niekwestionowaną atrakcją, unikalną w skali kraju, jest żegluga po
różnych wodach – rzece Odrze, jeziorach Dąbie, Zalewie Szczecińskim
czy Kamieńskim i wreszcie po morzu. To okazja do poznania
zupełnie odmiennych warunków nautycznych, począwszy od tych
spokojniejszych, małych akwenów po pełnomorską przygodę.
Żeglarze mogą zdecydować w Wolinie czy kierują się na wschód, czy na
zachód. Wschód to kurs na Kamień Pomorski, gdzie znajduje się jedna
z największych marin w Polsce, a także jedna z najlepiej wyposażonych
na szlaku, później Dziwnów, następnie Kołobrzeg i ostatnia marina, czyli
Darłowo. O walorach turystycznych tych miast nie trzeba nawet
wspominać. Na odpoczywających w nich żeglarzy czekają wspaniałe
zabytki - od gotyckich, aż po te XX wieczne, muzea i galerie, miejsca
rozrywki, smaczne kuchnie regionalne, no i dziesiątki wyjątkowych
imprez. Z kolei, jeżeli wybierzemy kurs na zachód to pierwszym
przystankiem jest marina w Wapnicy. Warto zaznaczyć, że niedaleko
znajduje się słynne Jezioro Turkusowe, które jest absolutną perełką
natury. Kolejny pit stop to Świnoujście, nasz najbardziej wysunięty na
zachód port morski, a potem już otwarte morze.

WCIĄŻ NOWE MARINY
Kilkanaście lat starań, by z miejscowości położonych na południe
od Szczecina można było spokojnie żeglować aż do morza i wzdłuż
morskiego brzegu, przyniosło efekty. Obecnie liczba marin i długość
szlaku pod kątem atrakcyjności żeglowania, stawia go na równi
z Mazurami. Szlak jednak wciąż się rozwija. Zakończyła się już wielka
inwestycja związana z modernizacją infrastruktury żeglarskiej, budową
i rozbudową marin oraz portów turystycznych m.in. w Szczecinie,
Lubczynie, Wapnicy, Wolinie, Stępnicy, Kamieniu Pomorskim, Dziwnowie,
Kołobrzegu i Darłowie czy Świnoujściu. W zeszłym roku Marszałek
Zachodniopomorski Olgierd Geblewicz podpisał też umowy na
dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury wodnej na trasie
Dąbie – Trzebież – Dziwnów. Wówczas wygospodarowano kwotę 16
mln 350 tys. zł, a już w tym roku przeznaczono 3,5 mln zł na lepszy
komfort dla wypoczywających nad wodą, więcej miejsc noclegowych
i rozwój działalności gospodarczych, za sprawą unijnego wsparcia z PO
RYBY 2014-2020.
Pomorze Zachodnie czeka na żeglarzy!

To nie wszystko. Wielkim atutem Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego jest również ogólnodostępność i stosunkowo małe
odległości pomiędzy marinami, przystaniami i portami jachtowymi, które
wahają się w granicach 20-30 mil morskich. Taki dystans to zaledwie
kilka godzin żeglugi, co sprawia, że warunki są atrakcyjne również dla
mniej wytrawnych pasjonatów żeglarstwa.
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PROMOCJA

KOSAKOWO
GMINA PATRZĄCA
W PRZYSZŁOŚĆ

Mocno zakorzeniona w swojej tradycji,
historii i kulturze spod znaku kaszubszczyzny,
jednocześnie odważnie patrząca w przyszłość
za sprawą licznych inwestycji modernizujących
dawne rolniczo-rybackie miejscowości. Gmina
Kosakowo w przeciągu kilkudziesięciu lat stała
się turystycznym magnesem dla gości z kraju
i zagranicy, a także dla żeglarzy.

fot. Materiały prasowe

wody Zatoki Puckiej od bardziej słonych oraz chłodniejszych wód
Zatoki Gdańskiej, Rewa stanowi atrakcyjne miejsce do uprawiania
sportów wodnych: m.in. żeglarstwa, windsurfingu i kitesurfingu.
U nasady rewskiego cypla znajduje się Ogólnopolska Aleja
Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
do której prowadzi urokliwa Promenada Nadmorska. Mechelinki
z kolei wyróżniają się klimatem rybackim z tradycyjnymi formami
uprawiania rybołówstwa. Nowoczesna przystań rybacka
z pomostem oraz Aleja Nadmorska z amfiteatrem idealnie łączą
tradycję z nowoczesnością, wkomponowując się dodatkowo
w atrakcyjne przyrodniczo tereny znaczone piaszczystymi
plażami, klifowym wybrzeżem i rezerwatami – duża część Gminy
wchodzi w skład Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Dogodne
połączenia drogowe Kosakowa z Trójmiastem nie wyczerpują
możliwości komunikacyjnych Gminy: w okresie sezonu letniego
tramwajem wodnym w ciągu nieco ponad godziny dostać się
można na Półwysep Helski, bez korków, ale z zapierającymi dech
w piersiach widokami.

Gmina Kosakowo położona jest w regionie Pobrzeża
Kaszubskiego nad wodami Zatoki Puckiej i Gdańskiej, w północnowschodniej części województwa pomorskiego. Od strony
południowej i zachodniej graniczy ze zurbanizowanymi i doskonale
skomunikowanymi obszarami Gdyni i Rumi. Obejmuje unikatowe
w skali kraju tereny o wartościach przyrodniczych, kulturowych
i rekreacyjnych. Atrakcyjne położenie, piękno krajobrazu, a przede
wszystkim bliskość morza – to jej główne walory turystyczne.
Co więcej, to prawdziwy raj dla żeglarzy i amatorów sportów
wodnych, zarówno na poziomie początkującym, jak i prawdziwych
wyczynowców.
Najbardziej znanymi zakątkami, a zarazem prawdziwymi
perełkami turystycznymi, są Rewa i Mechelinki. Za sprawą jednej
z najciekawszych bałtyckich form brzegowych – Mierzei zwanej
Cyplem Rewskim (Szpërkiem), ciągnącej się w głąb morza na
długość około 1 km i rozdzielającej ciepłe oraz spokojniejsze
W ŚLIZGU!
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Zarówno w Rewie, jak i w Mechelinkach, z nauką modnych
współcześnie sportów wodnych na różnym poziomie
zaawansowania oraz wypożyczeniem niezbędnego
sprzętu, nie będziemy mieli na miejscu żadnego problemu.
W miejscowościach z powodzeniem funkcjonują kluby żeglarskie
(Yacht Club Rewa oraz Stowarzyszenie Port Mechelinki) oraz
wypożyczalnie sprzętu wodnego, organizowane są regaty oraz
imprezy towarzyszące spod znaku muzyki szantowej i kultury
żeglarskiej. W Rewie uczniowie gminnych szkół uczestniczą
w kursach żeglarstwa oraz zdobywają patenty nieodpłatnie.
Bogaty kalendarz imprez kulturalno-rozrywkowych oraz
sportowych zachęca do aktywnych form spędzania wolnego
czasu. Wszystko to sprawia, że Gmina Kosakowo stanowi
znakomitą bazę turystyczną, wypoczynkową i rekreacyjną, jak
również ostoją kaszubskiej kultury ludowej. To, co nowe, nie
wypiera tu dawnego, ale w efektowny sposób eksponuje. Dzięki
temu nigdzie w Gminie Kosakowo nie poczujemy się obco,
wszędzie – jak u siebie i zarazem jak nigdzie indziej.
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WING
JACHT
TESKT: HALINA KONOPKA

zaprojektowało pierwszy super-jacht
napędzany żaglem. Evidance, bo tak
się nazywa, ma w pełni zrezygnować

fot. Materiały prasowe

Francuskie studio VPLP

z silnika spalinowego i czerpać swoją
moc wyłącznie z gigantycznego żagla.
A-Caty mają mnóstwo fanów na całym świecie,
jednak okazuje się, że duże, ekskluzywne katamarany również. Francuska firma VPLP postawiła na te
drugie, wykorzystując aerodynamiczną wydajność
katamaranu z innowacyjnym projektem żagla.
W czym tkwi jego nadzwyczajność? Skrzydło
wykorzystane w projekcie tego ekskluzywnego
katamaranu zostało użyte zamiast tradycyjnych
żagli. Ich wielką zaletą jest sztywność. Wingsails są
wykonane z kompozytu węglowego. Jak zapewniają
producenci, to rozwiązanie jest dwa razy bardziej
wydajne niż zwykłe żagle, a ponadto jest odporne na
wstrząsy i w pełni zautomatyzowane. Innymi słowy,
projekt wykorzystuje podobną technologię do tej,
która napędzała jednostki podczas dwóch ostatnich
edycji America’s Cup.
Jeżeli nieobce wam są proporcje i wymiary żagla,
będziecie zaskoczeni. Powierzchnia żagli w niespeł52

na 48-metrowym Evidance wynosi 400 m2. Biorąc
pod uwagę, że są one dwa razy silniejsze niż tradycyjne, uzyskuje się praktycznie taki sam poziom
wydajności dla połowy powierzchni.
Oprócz zupełnie innowacyjnego żagla, jednostka
uwzględnia wszystkie wygody zachowane w katamaranach. Katamaran posiada obszerny salon,
jadalnię, kabiny VIP, a nawet wannę z hydromasażem ze szklanym dnem. Na pokładzie zmieści się 12
osób oraz 10 pracowników załogi, więc o komfort
nie trzeba się martwić.
Projekt zaproponowany przez francuskich konstruktorów ma być w pełni ekologiczny, zachowując przy
tym wszelkie cechy katamaranu. W razie potrzeby
moc dodatkowa pochodziłaby z dwóch wysokoprężnych silników Caterpillar C12 o mocy 490 KM. Jak
przekonują twórcy koncepcji, takie rozwiązanie jest
nie tylko korzystne dla środowiska ze względu na obniżony poziom emisji, ale także sprawi, że pływanie
pod żaglami sprawi właścicielom więcej zabawy.
marzec - kwiecień 2018
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ISAILOR
fot. Materiały prasowe

APLIKACJA DLA
MIŁOŚNIKÓW APPLE
TESKT: KLAUDIA KRAUSE

Wyróżnia się nieprzeciętną
precyzyjnością. iSailor to
wielokrotnie nagradzany, łatwy
w użyciu morski i rzeczny system
nawigacji opracowany dla
żeglarzy-amatorów. Poznajcie
jedno z najbardziej dokładnych
źródeł informacji nawigacyjnych
z systemem iOS.

Aplikacja iSailor powstała z ramienia
firmy Transas, na co dzień znanej
głównie jako dostawca systemów nawigacji elektronicznej ECDIS. Podobnie
jak w innych przypadkach, producent
dostarcza aplikację i mapy nawigacyjne. Co ważne, Transas dostarcza
własne mapy, które są budowane na
podstawie komórek dostarczanych
właśnie dla systemów ECDIS – stąd
też bierze się ich dokładność. Sama
aplikacja jest darmowa. Istnieje również możliwość pobrania bezpłatnych

map demo lub zakupu interesujących
nas obszarów bezpośrednio w aplikacji. Cena za dany odcinek mapy
waha się w granicach od 160 do 215
zł. Dostępne wykresy obejmują wody
przybrzeżne i przybrzeżne Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej i Ameryki
Południowej, Europy, Afryki, Bliskiego
Wschodu, Dalekiego Wschodu, Azji,
Australii i Nowej Zelandii. Aplikacja
działa na iPhone'ach, iPadach oraz
AppleWatch z wbudowanym GPS lub
zewnętrznym GPS Bluetooth.

ROWER
PODWODNY
fot. Materiały prasowe

TESKT: HALINA KONOPKA

Tradycyjne pływanie kraulem czy
żabką, może zostać zastąpione
Seabike to najnowsze urządzenie skonstruowane
przez naszych wschodnich sąsiadów. Z pozoru
proste występuje w trzech równych wariantach:
standard, compact i sport. Ten nietypowy rower
składa się z uchwytu, umieszczonego na wysokości biodra, pedałów i śruby napędowej. Jego dużym plusem jest kompaktowość oraz neutralna
wyporność, dzięki czemu może być on używany
zarówno do snorkelingu, jak i do nurkowania.
Cena od 330 euro.
W ŚLIZGU!
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technologiczną innowacją. Rosyjska
firma Module opracowała rower
podwodny, który umożliwia szybkie
poruszanie się pod wodą lub na jej
powierzchni za pomocą korby.
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DLA SURFERÓW

TEKST: MICHAŁ STANKIEWICZ
FOT. KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

MERCEDES X

K L A S Y LU X
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Mercedes autem dla żeglarzy
i surferów? Czemu nie. Taka
właśnie ma być nowa klasa X.
Jej twarzą został
Sebastian Steudner.
Steudner to niemiecki windsurfer. I to jeden
z najlepszych na świecie. Od lat pływa w elicie surferów Big Wave. Zaczął jak miał 9 lat.
W 2010 roku - mając 24 lata - jako pierwszy
Europejczyk wygrał w Pe’ahi XXL Bigest
Wave Award. W 2014 – tym razem w Nazare
powtórzył swój sukces. Stąd, gdy w 2017
roku Mercedes wypuścił swoją nową klasę
do zadań specjalnych trudno się dziwić, że
jej ambasadorem został właśnie Steudner.
- To auto idealne dla surferów. Doskonałe
do przewożenia sprzętu. Do tego świetny
design i duży komfort. To jest auto, które na
pewno będzie zwracać uwagę na plaży –
ocenia windsurfer.
Co tak urzekło niemieckiego windsurfera
w tak nietypowej przecież jak na ten sport
marce? Najpierw podstawowe dane techniczne. Długość 5,34 m, szerokość, 1,92 m,
masa pojazdu gotowego do jazdy 2350 kg,
silnik o pojemności 2298 ccm i mocy 190
KM. Najważniejszym wyróżnikiem samochodu jest niewątpliwie typ nadwozia. To
pierwszy od 40 lat pick-up Mercedesa (w latach 70. XX wieku Mercedes produkował
odmianę pick-up na rynek argentyński). Dostęp do przestrzeni ładunkowej jest poprzez
opuszczaną tylną klapę, choć oczywiście
załadunku można z łatwością dokonywać
z każdej strony. Na przestrzeni ładunkowej
z niezwykłą łatwością można umieścić
deskę surfingową, windsurfingową, kajta,
czy też cały osprzęt. Jednak jej maksymalną
ładowność ciężko będzie wykorzystać, bo
wynosi aż 1,1 tony. Z kolei dłuższe elementy
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osprzętu można wsunąć do kabiny, dzięki
rozsuwanemu okienku w tylnej szybce znajdującej się pomiędzy skrzynią ładunkową,
a kabiną. Wnętrze samochodu jest proste,
oszczędne, ale i eleganckie. Nie ma tutaj
żadnych zbędnych urządzeń, czy błyskotek.
Autem spokojnie może podróżować pięć
osób. Są wszystkie udogodnienia i systemy
– ekran z nawigacją oraz pełna elektryka.
No i wreszcie funkcjonalność. To auto
o cechach terenowych, a raczej luksusowy
terenowy pick-up. Jak na prawdziwe auto
terenowe przystało, zmiany napędu z jednej
na dwie osi dokonujemy ręcznym przełącznikiem. Samochód pokona praktycznie każdy
teren, bezpiecznie dowiezie nas na każdy,
nawet trudno dostępny spot. Wysoki, bo
wynoszący 202 mm prześwit kół umożliwi
nam brodzenie w wodzie aż do głębokości
600 mm. Do dyspozycji mamy silniki wysokoprężne o pojemności 2,3 litra i 3 litrów. Prezentowany model to X250d 4Matic o mocy
190 KM. Bez problemu rozpędzi samochód
do 176 km/h. Cena? Wystarczy zapłacić 255
tys. zł brutto i już można pędzić na Hel.
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WODNE INNOWACJE
Z TRÓJMIASTA
TEKST: NATALIA DAWSZEWSKA

Cudze chwalicie, swego nie
znacie, sami nie wiecie co
posiadacie.” Brzmi znajomo?
Zachwycamy się tym co obce,
odległe, a nie dostrzegamy
sukcesów na własnym
podwórku. Nadmorski klimat,
bryza i rozległe plaże sprzyjają
nie tylko wspaniałym wakacjom,
ale i genialnym wynalazkom.
Sprawdźcie!

Scubaphone

Lampa olejna, komputer Commodore 64, bomba wodorowa,
piec na ropę, spinacz biurowy, pojazd kołowy poruszający
się po Księżycu, przenośny magnetofon taśmowy, język
esperanto, witaminy, szczepionka przeciw polio – te i wiele
innych przełomowych dla ludzkości wynalazków jest dziełem Polaków. Także i dzisiaj Polacy potrafią zadziwić świat
pomysłami, dzięki którym miliony ludzi mogą żyć wygodniej,
zdrowiej i bardziej ekologicznie. Wybitnych, nie brakuje też
w Trójmieście.
SCUBAPHONE
Swobodne rozmawianie pod wodą? Dlaczego nie. Łukasz
Nowak, inżynier, specjalista z zakresu bioakustyki, hydroakustyki i technologii podwodnych oraz inżynier Michał
Penkowski, specjalizujący się w elektronice i technologiach
podwodnych, zbudowali urządzenie Scubaphone. Wystarczy
przyłożyć do ust, a dźwięk osoby mówiącej przekazywany
jest za pomocą komunikatora bezpośrednio do wody, tak, że
inni nurkowie znajdujący się w pobliżu mogą usłyszeć głos
bez żadnych dodatkowych urządzeń. Istotne jest, iż jest to
jedyny system komunikacji głosowej możliwy do zastosowania z tradycyjnymi automatami oddechowymi.
Autorzy wynalazku twierdzą, że komunikacja pod wodą jest
tak samo potrzebna jak na lądzie. Przydaje się ze względu
na bezpieczeństwo i komfort. Wynalazek jest już w fazie
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zaawansowanych testów i jego komercjalizacja wydaje się
tylko kwestią czasu.
PŁETWY EXOFIN
Zostajemy w świecie podwodnym. Rewolucję w nim
wywołał... fryzjer. Wynalazek, o którym za chwilę narodził
się w Gdyni, a dokładnie w samym sercu pracowni mistrza
nożyczek, Mariusza Szymańskiego. Nie bez znaczenia
jest fakt, że fryzjer – wynalazca, jest nurkiem eksperymentalnym. Natchnieniem był przedmiot, który towarzyszy mu codzienne, a jego konstrukcję zna od pierwszej
śrubki. Nożyczki, otwierają się i zamykają. Na tej zasadzie
zostały zaprojektowane najbardziej innowacyjne płetwy
do nurkowania na świecie - płetwy Exofin, których obecnie
używają żołnierze jednostek specjalnych z wielu krajów na
świecie. Są one wykonane ze 122 wymiennych elementów,
a tym samym dużo lżejsze od popularnych, standardowych modeli. Przy ich tworzeniu wykorzystane zostały
najnowocześniejsze materiały, które nie obciążają stawów
i mają dużo większą wydajność. Ba, nawet po uszkodzeniu,
przedziurawieniu, płetwa nie traci swoich właściwości.
Wynalazek okazał się strzałem w 10. Patent na produkcję
kupiła państwowa firma IGB Mazovia, obecnie Exofin ma
kilkunastu dystrybutorów na całym świecie. Płetwy na
razie służą żołnierzom, ale Mariusz Szymański pracuje już
nad cywilną wersją.
marzec - kwiecień 2018
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HYBRYDA Z POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Wynalazków nie brakuje też w technologiach specjalistycznych. Na wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej powstała hybryda układu napędowego oparta o silnik spalinowy
i elektryczny. Jego autorami są prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG oraz
mgr inż. Wojciech Leśniewski.
- Przeprowadziliśmy już badania eksperymentalne naszego napędu w skali rzeczywistej. Projekt jest ciągle rozwijany we współpracy z firmą Marine Works, z którą nasza uczelnia podpisała umowę w grudniu
ubiegłego roku. Obecnie Marine Works zajmuje się wdrożeniem produktu – mówi prof. Wojciech Litwin.
Hybrydowe napędy z wykorzystaniem silnika elektrycznego są przyszłością przemysłu morskiego,
ponieważ towarzystwa klasyfikacyjne, które zajmują się dopuszczaniem statków śródlądowych do użytkowania, wymagają obecnie, by jednostki pasażerskie wyposażone były w przynajmniej dwa niezależne
źródła napędu. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu ma się zmniejszyć prawdopodobieństwo awarii silnika,
a co za tym idzie, również katastrofy. Co ważne, układ hybrydowy jest elastyczny i można dopasować go
do każdych wymagań.

Składane płetwy Exofin

- Jesteśmy w stanie hybrydyzować prawie każdą jednostkę pływającą z napędem konwencjonalnym.
Możemy przebudować jej układ napędowy dodając moduł napędu elektrycznego o małych rozmiarach,
nie narażając w ten sposób armatora na wysokie koszty przebudowy całego statku – podsumowuje
prof. Wojciech Litwin.
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fot. Materiały prasowe

DESKA
TOTALNIE
NIEZALEŻNA
TEKST: HALINA KONOPKA

Nie ma fal i wiatru? Nie

fot. Materiały prasowe

ma problemu! Wyobraź
sobie sytuację, gdy nie
musisz być uzależniony od
warunków atmosferycznych,
by uprawiać swój ulubiony
sport. Przed wami
elektryczna, ekologiczna
i cicha deska
Radinn G2X Jetboard.
W przypadku surfingu czekamy na odpowiednie
fale, jeśli chcemy popływać na windsurfingu
czy kajcie muszą pojawić się podmuchy wiatru,
z kolei wake wymaga posiadania łodzi. Zgodzicie
się zatem, że uprawianie sportów wodnych to nie
lada wyzwanie i w dużej mierze zależy od kaprysów natury. A co, gdyby pojawiła się alternatywa,
która jest całkowicie niezależna od warunków
atmosferycznych?

fot. Materiały prasowe
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Radinn G2X Jetboard to elektryczna deska,
wyprodukowana w Szwecji. Co ważne, jest przyjazna środowisku, ponieważ nie jest napędzana
paliwem. Jej pełne naładowanie trwa około
dwóch godzin i wystarcza na 35 minut jazdy.
Waży zaledwie 40 kilogramów, a jej maksymalna
prędkość waha się w granicach 60 km/h. Jest
dostępna w dwóch wariantach: czarnym oraz
białym. Cena zaczyna się od 9 900 euro. Brzmi
jak idealna alternatywa. Co myślicie? Albo inaczej, czym będą zapełnione akweny za kilkanaście lat? Z tym pytaniem was zostawiamy…
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MERCEDES-BENZ
AMG X CIGARETTE
RACING 515

Mercedes-AMG i Cigarette Racing stworzyli
jacht motorowy inspirowany najszybszym
i najbardziej ekstremalnym modelem niemieckiego producenta. Zaprezentowana łódź
jest już dziewiątą specjalną edycją, która
powstała w wyniku współpracy z Mercedesem i jego sportową dywizją AMG. Tym
razem za inspirację posłużył Project One,
czyli super-samochód bazujący na technologii wprost zaczerpniętej z Formuły 1. To
prawdziwa łódź wyścigowa, w której liczy
się lekkość, zwrotność i stabilność i przede
wszystkim moc. Jednostka napędzana jest
dwoma silnikami, które mogą dostarczyć
w sumie nawet 3100 KM! Prędkość maksymalna? 235 km/h! Jak zapewniają producenci, wydajność maszyny, jest aż o 30 procent
większa w stosunku do poprzedniej wersji.
Wszystko za sprawą wykorzystanych materiałów. Pokład, podobnie jak części kadłuba,
kabiny i pokrywa komory silnikowej są wykonane z włókna węglowego, dzięki czemu
jacht mimo sporych rozmiarów (ponad 15
metrów długości i blisko 3 metry szerokości)
jest stosunkowo lekki. Dyskusyjna pozostaje
jednak cena, ekskluzywny jacht motorowy
ma kosztować aż dwa miliony dolarów.
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TOP
BONUSOWYCH
POMIESZCZEŃ
NA LUKSUSOWYCH
JACHTACH
SALON
CYGAR
Kiedy stocznia ZEA Gulf Craft rozpoczęła budowę tego 47-metrowego jachtu Escape, pierwotnym
planem była główna siłownia,
która miała znajdować się tuż
przed salonem. Jednak podczas
budowy ten projekt przyciągnął
uwagę nabywcy, który miał zupełnie inny pomysł na ten obszar
– pokój do palenia cygar dla dżentelmenów. To unikalne miejsce
obejmuje parę skórzanych foteli,
duży telewizor z płaskim ekranem
i oczywiście ośmioboczny stół
do przechowywania humidorów
i cygar właściciela.
fot. Materiały prasowe
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KORT
TENISOWY
Nie powstydziłby się go sam Rafael Nadal! 98,4-metrowy flagowy
jacht Abeking&Rasmussen Aviva
przenosi sport na nowy poziom. To
tutaj znajdziemy widowiskowy kort
tenisowy na śródokręciu, który ma
20 metrów długości, 10 metrów
szerokości i 6,5 metra wysokości.
Jacht powstał w 2017 roku i zdobył
nagrodę Boat International Design
and Innovation Award za tak bezprecedensowy element stylu życia.

fot. Materiały prasowe

SIŁOWNIA
Istnieje dużo siłowni, ale ta na Cheers 46 z Benetti jest dość nietypowa dla supereachtu o długości 42 metrów. Zamiast umieszczać
główny salon na przednim głównym pokładzie, jak zwykle na
jachcie tej wielkości, w tej doskonałej lokalizacji powstała siłownia.
Powód? Najwyraźniej właściciele to tzw. fit rodzina.

fot. Materiały prasowe

GARAŻ DLA
MOTOCYKLI

W ŚLIZGU!
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Legenda muzyki pop Billy Joel oprócz
tego, że jest właścicielem kilku jachtów
jest też wielkim miłośnikiem motocykli.
Stąd też siłą rzeczy na swoim super-jachcie musiał znaleźć miejsce do ich
przechowywania. Tak było właśnie
z jachtem Miss Sarah J. z 2013 r.,
która celowo została zbudowana w taki
sposób, by przekształcić dolny pokład
z przodu w garaż dla motocykli, które
można było podnieść za pomocą dźwigu
z głównego pokładu i przetransportować
do brzegu na łodzi z desantem.
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SZKOLNA
ŁAWKA
W INNEJ
ODSŁONIE
Kto powiedział, że trzeba poczekać,
aż dzieci dorosną, aby odbyć podróż dookoła świata? Z pewnością
nie właściciele jachtów żaglowych
Vertigo. Wyposażenie jachtu w salę
lekcyjną i jednoczesne zabranie ze
sobą opiekuna sprawiło, że dzieci
mogły nadążać za programem
nauczania. Pokój wyposażony
został w ekskluzywne biurka
i interaktywną tablicę podłączoną
do komputera, który wykorzystuje
rozpoznawanie dotykowe.

fot. Materiały prasowe

KINO

fot. Materiały prasowe

Kina na luksusowych
jachtach należą do
ulubionych pomieszczeń
rozrywkowych. Nie ma się
więc co dziwić, dlaczego
są tak popularne. Szczególnie ciekawie prezentuje
się to na jachcie Lürssen
Northern Star, który jest
obecnie wystawiony na
sprzedaż i możliwy do
wyczarterowania.
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SALON
PIĘKNOŚCI
Idealny wygląd podczas rejsu?
Nie ma problemu, można
przecież wypocząć we własnym salonie piękności. Takim
dysponuje niezwykle elegancki
Benetti Diamonds Forever. Poza
siłownią i sauną, znajduje się
tu salon ze stołem do masażu,
który z pewnością obsługują
najlepsi masażyści na świecie.

fot. Materiały prasowe

KLUB NOCNY
NA STATKU
POMOCNICZYM

W ŚLIZGU!
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Mystere Shadow to coś więcej niż typowy
statek pomocniczy super-jachtu. Pewnie,
mógłby on przechowywać motocykle, samochody czy helikoptery dla statku-matki,
ale po przeprojektowaniu przez Pastrovich
Studio, stał się luksusowym klubem z basenem i strefą Spa. Nie zabrakło też
obowiązkowych dodatków jak: świateł
laserowych, maszyn do dymu i oczywiście
kuli disco! do przechowywania humidorów
i cygar właściciela.
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JAK DOBRAĆ
ODPOWIEDNIEGO
FOILA?
Rewolucja wywołana popularyzacją foilboardingu

trwa. We Francji ma już ponad 2000 amatorów,

a w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Na co

TEKST: TOMEK JANIAK

zwrócić uwagę decydując się na kupno pierwszego foila? W co warto zainwestować? Na te pytania
pionierów foilboardingu.

fot. Materiały prasowe

odpowiada Tomek Janiak, jeden z krajowych

Temat foila, czyli deski do kitesurfingu unoszące ridera nad
wodą używane w połączeniu z latawcem kitesurfingowym,
dorał też do Polski. Rynek jest dość świeży, jednak już teraz wiele firm oferuje sprzedaż hydrofilów. Zacznijmy więc
od początku.
Postanowiliście zacząć pływać na foilu, robicie więc mały
rekonesans i jesteście kompletnie zdezorientowani. To,
co kiedyś było prostym wyborem, stało się teraz bardziej
skomplikowane ze względu na szeroki wybór. Odpowiedni
dobór hydroskrzydła może sprawić, że odkryjecie nowe doznania i zakochacie się w foilowaniu. Zły wybór natomiast
spowoduje, że dołączycie do grona sceptyków. Na rynku
w tej chwili jest ponad 50 różnych hydroskrzydeł, więcej niż
kiedykolwiek wcześniej. Pytanie podstawowe jednak jest
proste: które z nich jest odpowiednie?
KONSTRUKCJA
Wszystko zależy w jakim celu zamierzacie je wykorzystać –
ścigać się, pływać po falach, czy po prostu uprawiać freeride?
Ważny jest też budżet, czyli ile zamierzacie na to przeznaczyć.
Jeżeli już odpowiecie sobie na te pytania, to przy zakupie trzeba zwrócić uwagę na samą konstrukcję skrzydła. W konstrukcji dominują dwa materiały: aluminium oraz znacznie droższe, włókno węglowe. Aluminium jest zwykle opcją tańszą,
ale też około 2-3kg cięższą niż porównywalny produkt węglowy. Z kolei foile wykonane z włókna węglowego mają lepszy
performance w racingu i znacznie lepiej tłumią niepożądane
wibracje. Generalnie są wygodniejsze i lepsze w kontroli przy
dużych prędkościach i podczas agresywnych manewrów.
Jednak są zdecydowanie droższe, bardziej delikatne i szybciej
można je uszkodzić, szczególnie na płytkich akwenach.
66

SKRZYDŁO
Drugim ważnym elementem konstrukcji hydroskrzydła
jest kształt lotek, który determinuje wskaźnik AR (aspect
ratio). Smukłe, długie skrzydła o wysokim współczynniku mają wyższą prędkość maksymalną, lepszą manewrowość, za to wolniej wchodzą w lift i są mniej stabilne
przy niskich prędkościach. Takie skrzydła są popularnym wyborem wśród osób, które mają ambicje ścigać
się w regatach i są raczej doświadczonymi kajciarzami.
Z kolei grube i szerokie, o niskim współczynniku AR, są
bardziej stabilne, jednak osiągają niższe prędkości maksymalne i są zdecydowanie trudniejsze do kontrolowania
przy dużych prędkościach. Takie skrzydła wydają się dobrym wyborem dla początkujących foilerów i osób, które
chcą uprawiać freeride, pływać po falach czy skupić się
na trikach. Na szczęście na rynku można znaleźć też wiele skrzydeł uniwersalnych, które będą odpowiednie dla
większości konsumentów, począwszy od nauki po wyścigi rekreacyjne.
LOTKI
Warto pamiętać też o lotkach, które przypominają klasyczne skrzydło samolotu. Większość ludzi uważa, że
przednie skrzydło jest najważniejsze i można pominąć tylny stabilizator – to duży błąd. Jest to zależność 50%-50%,
bardzo ważne jest znalezienie odpowiedniego balansu
między przednią a tylną lotką. W zależności od profilu stabilizatora, kształtu, kąta, rozmiaru, twoje hydroskrzydło
może reagować zupełnie inaczej na: prędkość , pompowanie, wejście w lift, manewrowość oraz stabilność
.
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Będzie również zależeć od tego odpowiedni balans. Stabilizator
ogonowy musi działać idealnie z przednim skrzydłem i redukować każdy burzliwy przepływ wody z masztu i kadłuba, aby
zminimalizować zakłócenia stabilności. Co więcej, wiele foili
ma w przednich oraz tylnych lotkach podgięte końcówki, tzw.
wingtips. Zaokrąglone skrzydełka oznaczają, że foil traci siłę
nośną i przyspiesza, ale w zamian pomaga w manewrach bez
ryzyka naruszenia powierzchni wody lub „wentylacji”, co może
się wydarzyć przy płaskiej lotce. Takie rozwiązania stosowane
są przede wszystkim w skrzydłach z włókna węglowego przeznaczonych do ścigania.
MASZT
Podobnie jak lotki, również kształt masztu będzie miał wpływ na
jakość jazdy i osiągi. Jednak w przypadku masztów ważnymi
wymiarami są: szerokość, grubość i przede wszystkim sztywność. Maszty osiągają zazwyczaj wysokość od 80 do 110 cm
i pozwalają łatwo utrzymać się nad wodą. Dostępne są również
krótsze, bardziej stabilne maszty, które są zwykle przeznaczone dla osób początkujących i podczas pływania w płytkiej wodzie. Długie, cienkie maszty są szybsze, bardziej wydajne, ale
mniej stabilne. Ponieważ znaczna część masztu znajduje się
nad wodą, wymiary masztu nie mają tak dużego znaczenia jak
skrzydła, jednak ci, którzy pływają z dużą prędkością potrzebują
zdecydowanie dłuższych i sztywniejszych masztów.
CENA
Obecnie ceny foili wahają się od 3 000 zł do 10 000 zł. Sprzętu
używanego póki co mało, jednak z pewnością stopniowo będzie
się pojawiał. Z pewnością foil to ciekawa alternatywa, która dopiero tak naprawdę się rozwija. Warto spróbować!
W ŚLIZGU!
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Platforma internetowa,
w którą zainwestował
sam François Gabart,
francuski i rekordzista
w rejsie non-stop
dookoła świata. Click
& Boat jest wodnym
odpowiednikiem
Airbnb. Dla właścicieli
oznacza to dodatkowy
zysk i amortyzację
kosztów posiadania
i magazynowania łodzi,
a dla wynajmujących
tanie oferty czarteru
jachtów.
fot. Materiały prasowe

AIRBNB DLA ŁODZI
CLICK & BOAT
JUŻ W POLSCE
TEKST: HALINA KONOPKA

Wszystko zaczęło się od spotkania dwóch
przedsiębiorców i ich prostej obserwacji:
średnio, na milion łodzi we Francji, bardzo mało
jest tych, które są używane częściej niż 10 dni
w roku. Utrzymanie, ubezpieczenie, cumowanie - to wszystko kosztuje. To właśnie podczas
licznych wizyt we francuskich portach Edouard
Gorioux and Jérémy Bismuth wpadli na pomysł
stworzenia Click & Boat - platformy opierającej
się na współpracy i zaufaniu, która pozwala
właścicielom nie tylko na zwrot z inwestycji,
jaką był zakup łodzi, ale również daje możliwość
wynajmującym na czarter łodzi w bardziej
atrakcyjnych cenach.
SHARING ECONOMY
Zasada jest prosta. Właściciele mogą bezpłatnie stworzyć ogłoszenie dodając zdjęcie i opis,
podając cenę i dzieląc się wskazówkami dotyczącymi okolicy. Czarter opiera się na sharing
economy i pozwala osobom indywidualnym
wynająć łódź motorową, jacht żaglowy, katamaran, houseboat, łódź RIB lub rower wodny
bezpośrednio od właściciela. Dla właścicieli
oznacza to dodatkowy zysk i amortyzację kosztów posiadania i magazynowania łodzi, a dla
wynajmujących tanie oferty czarteru jachtów.
Co ważne, wynajmujący mogą się bezpośred68

nio skontaktować z właścicielami i zadać im
dowolne pytania, a właściciele mają dostęp do
żeglarskich CV wynajmujących i mogą spokojnie wybrać odpowiednich żeglarzy do wynajęcia
swoich łodzi. Firma posiada ponad 22 tysiące
łodzi w 20 krajach. Co ciekawe, wynajmujący
mogą wybrać spomiędzy kilkuset łodzi w danej
okolicy, korzystając z opinii poprzednich użytkowników.
CLICK & BOAT W POLSCE
Po udanym debiucie i sukcesie na europejskich rynkach - Francji, Włoszech, Hiszpanii,
Niemczech i Wielkiej Brytanii, firma postanowiła rozszerzyć swoją działalność również na
rynku polskim. Dzięki czemu polscy żeglarze
mają dostęp do jeszcze większej liczby ofert
łodzi w atrakcyjnych cenach i w najbardziej
lubianych miejscach na całym świecie.
- Ze społecznością ponad 4,3 mln żeglarzy
z patentem, Polska posiada bardzo duży
potencjał. Dzięki możliwościom, które Click &
Boat proponuje na swojej platformie, jesteśmy
pewni, że Polacy będą usatysfakcjonowani
różnorodnością i dopasowaniem ofert do ich
potrzeb – potwierdza Jeremy Bismuth, współzałożyciel Click & Boat.
marzec - kwiecień 2018
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Jeden z najbardziej oczekiwanych
superjachtów, a zarazem największy
jacht żaglowy został przekazany
armatorowi. Jest nim Oleg Burlakov,
figurujący na liście najbogatszych
Rosjan według Forbesa. To nie
wszystko! Black Pearl ma w swojej
historii również polski akcent.

CZARNA PERŁA
Z POLSKIM
AKCENTEM
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Jedna z najbardziej wyczekiwanych jednostek na całym świecie
stała się faktem. Za jej budowę odpowiedzialna jest holenderska
stocznia Oceanco, światowej klasy producent superjachtów na
zamówienie. Budowa statku przebiegała w kooperacji kilku podmiotów: Zwijnenburg BV, Krimpen a/d IJssel, gdzie powstał kadłub
stalowy, Oceanco Ablasserdam, w którym jednostka była wykańczana oraz polskiej firmy Aluship Technology! Zanim jednostka trafiła
do Oceanco, dostarczono i zainstalowano aluminiową nadbudówkę,
zbudowaną w Gdańsku. Oprócz tego firma Aluship Technology odpowiedzialna jest też za projekt techniczny i wykonawczy konstrukcji nadbudówki.
Black Pearl został zwodowany w 2016 roku, jednak zaledwie kilkadziesiąt dni temu została przekazana armatorowi. To trójmasztowy
jacht żaglowy, na którym zakwaterowanie w 6 kabinach znajdzie 12
osób. Każdy z masztów został wykonany z włókien węglowych. Całkowita długość jachtu wynosi 106,70 metrów, a łączna powierzchnia żagli niespełna 3000 m²! Jacht jest zasilany dwoma silnikami
wysokoprężnymi MTU 12V2000M72 o maksymalnej prędkości
17,5 węzłów. Jego pomocniczy napęd mechaniczny to spalinowo-elektryczny system napędowy, z możliwością odzysku energii, co
oznacza, że wiatr jest wystarczająco silny - śruba napędowa może
służyć jako wirnik napędzający prądnicę. Jednostka powstała
w oparciu o standardy rejestru Lloyd's Register. Black Pearl została
zarejestrowana na Kajmanach i jest w trakcie swojego dziewiczego
rejsu. Według oficjalnych informacji, jego wykonanie kosztowało aż
200 milionów dolarów.

fot. Materiały prasowe

fot. Materiały prasowe
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EDYTORIAL

TRENDY
KURTKA
W AEGIR RACE
www.hellyhansen.com

PLECAK DAMSKI
NINE TRAILS BACKPACK
26L - GEOP
www.daseapeople.com

BLUZA
WAY TERRACOTA
www.femistories.com

SOFTSHELL
GRIZZLY TULSA
www.dad-sportswear.com.pl

BUTY ICONIC 574
www.nbsklep.pl
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EDYTORIAL

PATAGONIA/ SHOP
STICKER PATCH
TRUCKER HAT, CRGN
www.daseapeople.com

MAGIC SPODENKI
INDYGO
www.ramatuelle.pl

PULLOVER MĘSKI
STRETCH RAINSHADOW - LEK
www.daseapeople.com

BLUZA
CUISSE DE GRENOUILLE
www.dryft.pl

DUŻA TORBA ŻEGLARSKA
- MISTRAL ORANGE
www.codezero.pl

W ŚLIZGU!
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Mówią, że to największa niespodzianka kontynentalnej Grecji, a zarazem
jej najbardziej zapomniany zakątek. Blisko 500 km pofałdowanej linii
brzegowej, piękne, piaszczyste plaże, lasy piniowe, zatoki z turkusową
wodą, tajemnicze klasztory i zachwycające, majestatyczne klify. Koniecznie
sprawdźcie błękitne wody Chalkidiki, rozczarowania nie będzie!

ZAPOMNIANY
ZAKĄTEK GRECJI
TEKST: AGNIESZKA OLSZEWSKA / BLUE SAILS

GDZIE TO CHALKIDIKI?
Patrząc na mapę Grecji na północnym-wschodzie znajdziemy charakterystyczny półwysep Chalcydycki z trzema
mniejszymi długimi półwyspami: Kassandra, Sithonia i Athos.
Półwyspy wyglądają na mapie jak trzy palce, albo bardziej po
żeglarsku jak trójząb Neptuna. Czarter na Chalkidiki zaskakuje
różnorodnością – na zachodzie krajobraz jest raczej płaski,
na południu górzysty. Poza bajecznym położeniem półwyspu
jego dużym atutem jest także bliskość archipelagu Sporad,
które od Chalkidiki dzieli raptem 35 mil morskich.
Czarter na Chalkidiki rozpoczynamy w porcie Nikiti, czyli
w miejscu, gdzie pierwszy i drugi półwysep łączą się ze sobą.
Liczba dostępnych jachtów jest znacznie mniejsza niż w Atenach, jednak znajduje się tu kilka jednostek, które świetnie
sprawdzają się podczas żeglugi, jest m.in. katamaran Lagoon
400, Lagoon 450 oraz kilka monohulli 3, 4 i 5 kabinowych.
Marina w Nikiti znajduje się w nowszej części miasta i jest to
zwyczajny porcik osłonięty od morza falochronem. Jachtów
czarterowych kilkanaście i … to wszystko. Dla załóg oczekujących, aż skipper dopełni formalności, najlepszym wyjściem
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jest pójść na plażę, która jest zaraz obok, albo zadekowanie
się, w którymś z licznych barów przy wijącej się wzdłuż
morza promenadzie. Na żeglowanie mieliśmy mało czasu,
a dużo chęci, więc najszybciej jak się dało czmychnęliśmy
z mariny i ruszyliśmy na południe.
GRECKIE KARAIBY
Na samym południu środkowego półwyspu Sithonia, czyli
„greckich Karaibów”, znajduje się zatoka w kształcie litery T.
Strzegą jej wzniesienia pełniące funkcję naturalnej bramy,
a wewnątrz zatoki znajduje się uroczy porcik - Porto Koufo.
Miejsce turystyczne, sądząc chociażby po liczbie barów
przy brzegu. Sama zatoka prze-pię-kna! Wpływa się do niej
korytarzem pomiędzy wzniesieniami, po czym zatoka rozlewa
się prostopadle do wejścia. Popłynęliśmy do widocznego
z daleka betonowego pomostu, przy którym stały kutry
i jakiś jacht. Gdy spojrzało się za siebie, krajobraz zachwycał.
Spokojna woda i wznoszące się góry, zza których świeciło zachodzące już słońce - aż trudno sobie wyobrazić, że w czasie
II Wojny Światowej było to schronienie dla niemieckich łodzi
podwodnych.
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fot. Materiały prasowe

PODRÓŻE

Diaporos oraz mniejsze Peristeri i Aimpelitsi. Wyspy są
niezamieszkane. Można na nich wynająć dom letniskowy,
a że nie ma ich dużo, to rzeczywiście można się poczuć
jak na bezludnej wyspie. Mimo, że wybrzeże jest skaliste,
to w samych zatokach mnóstwo jest piaszczystych plaż
i bajkowej, płytkiej, turkusowej wody. Niestety w sezonie
plaże okupowane są przez turystów lądowych, o czym
świadczą nadmorskie hotele, ale żeglarzy dociera tu
naprawdę niewielu.
PÓŁNOC DLA LUDZI, POŁUDNIE DLA MNICHÓW

fot. Materiały prasowe

Kurs na wschodnie wybrzeże to półwysep Athos. Dla turystów dostępna jest wyłącznie północna część, ponieważ
półwysep w większej części jest zajęty przez Republikę
Mnichów istniejącą tam od 1000 lat! Właśnie tam znajduje
się Święta Góra Athos – najbardziej tajemnicze miejsce
Grecji. Kobiety nie mają tam wstępu, a do Republiki Mnichów dziennie może wejść tylko 10 obcokrajowców i to po
szczegółowej weryfikacji. Ciekawostką jest fakt, że jedynymi zwierzętami płci żeńskiej są tu kotki i kury. Na zboczach
znajduje się aż 20 klasztorów. Dobra wiadomość jest taka,
że żeglując, można opłynąć górę dookoła.

WEHIKUŁ CZASU
Kolejnym przystankiem była miejscowość o wdzięcznej
nazwie Neos Marmaras. Miasteczko posiada marinę, jak na
greckie warunki całkiem niezłą. Za tym stwierdzeniem kryje
się ilość pomostów większa niż jeden oraz słupki z wodą
i prądem, z których działał co trzeci. Jak na Grecję - rewelacja. Klimat jak sprzed 30 lat, czas się tu zatrzymał, ale
przecież właśnie za to Grecję kochamy. Po zacumowaniu
poszliśmy „w miasto”. Nieco wyżej znajduje się zabytkowe
miasteczko Parthenonas, znane z pieczołowicie odrestaurowanych, starożytnych macedońskich domów. Takie muzeum pod chmurką, które zabiera nas kilkadziesiąt wieków
wstecz. Co ciekawe, to miejsce kiedyś służyło za schronienie
ludności z Neos Marmaras przed piratami. Warto przespacerować się na szczyt (wjechać do miasta nie można) i tam
na tarasie tawerny zachwycać się widokiem na zatokę. Kicz
maksymalny, ale nie mogliśmy opanować wzdychania.
Napawaliśmy się zachodzącym słońcem i wspaniałym
jedzeniem. Warto zapamiętać, że w lipcu odbywa się tu festiwal filmowy Parthenon. Wszystko na świeżym powietrzu,
wstęp wolny.

Z kolei najdalszym miejscem jakie da się odwiedzić na
półwyspie Athos jest przeurocze miasteczko Ouranopolis z częścią zabudowy jeszcze z czasów bizantyjskich,
inaczej zwane „Miastem Nieba”. Naprzeciwko miasta leży
duża wyspa Amuliani, jedyna zamieszkana wyspa na
Chalkidiki i mniejsza Drenia.
W DRUGIM KIERUNKU
Alternatywą, jeszcze mniej znaną żeglarzom, jest rejon
położony na wschód od półwyspu Athos. Część wysp
w tym regionie należy do Wysp Egejskich Północnych
(Limnos i Efstratios), a część do Macedonii i Tracji (Thasos,
Samotraka). Jest w czym wybierać. Limnos nazywana
jest wyspą Hefajstosa, który ponoć spadł właśnie na nią
strącony z Olimpu przez zagniewanego Zeusa. Thasos,
to wspaniała zielona wyspa, która ponoć zainspirowała
wielu ludzi do zmian w swoim życiu. Jakie magiczne moce
zadziałały? Chyba trzeba sprawdzić to samemu. Samotraka,
znana jest głównie dzięki pomnikowi Nike (Nike z Samotraki
aktualnie znajduje się w Luwrze). Co ciekawe, pomnik stał się
inspiracją dla Rolls-Royce’a dla stworzenia charakterystycznej postaci umieszczonej na maskach tych luksusowych
samochodów oraz dla sportowej firmy Nike.
CZARTER NA CHALKIDIKI – JAK DOLECIEĆ?
Na Chalkidiki najlepiej dostać się samolotem, a dokładniej
do Salonik. Następnie busem armatora jedziemy do portu
ok. 1h po drodze robiąc zakupy na jacht. Bilety do Salonik
oferują m.in. tanie linie lotnicze Ryanair. Sezon na Chalkidiki
zaczyna się na przełomie kwietnia i maja. To dobry moment
dla osób, które chcą uniknąć wysokich temperatur.

JAK ROBINSON CRUSOE
Po drugiej stronie półwyspu Sithonia, dokładnie na wysokości Nikiti, wybrzeże jest bardzo urozmaicone. Linia brzegowa
jest poszarpana i znajdują się tam trzy wyspy, duża wyspa

W ŚLIZGU!
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Z jednej strony żal, że tak mało osób wie o Chalkidiki, a z drugiej dzięki temu ma swój niepowtarzalny klimat. Jeśli lubicie
żeglugę bez tłoku w portach, to właściwy kierunek.

73

WŚLIZGU!
PATRONUJE

PAT R O N U J E W Ś L I Z G U !

Pod koniec maja, na
wodach Zatoki Gdańskiej,
do regat otwierających
sezon żeglarski stanie
prawie 80 jachtów i 500
żeglarzy. Tak duża liczba
uczestników jest możliwa
dzięki wyjątkowej oprawie
imprezy, trasie, która daje
możliwość odwiedzenia
Gdyni, Sopotu i Gdańska,
oraz integracji środowisk
żeglarskich, gdzie każdy
znajdzie coś dla siebie.
fot. Sebastian Kucharz

ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA

ŻEGLARSKA PRZYGODA
NA ZATOCE GDAŃSKIEJ

Zobaczyć horyzont pełen żagli na Zatoce Gdańskiej
to bezcenny widok i na dobre zapowiedź lata oraz
sezonu żeglarskiego. Tradycyjnie w ostatni weekend
maja odbędzie się Żeglarski Puchar Trójmiasta
– w tym roku będzie to już szósta edycja regat.
Atrakcyjna formuła imprezy świetnie wpisała się
w oczekiwania żeglarzy zarówno regatowych jak
i tych, którzy w cenią sobie nie tylko rywalizację, ale
integrację i wspólną aktywną zabawę.
Tegoroczna edycja rozpocznie cykl regat wchodzący w skład Pucharu Południowego Bałtyku, oraz
Morskiego Pucharu Polski. W regatach przewidziano
dwa dni techniczne – 24 i 25 maja na pomiary klasowe, które odbędą się w marinie w Gdyni. W piątek
25 maja o godzinie 15:00 zostanie rozegrany wyścig
próbny, który sprawdzi nie tylko zawodników i gotowość ich jachtów do trudów sezonu, ale również obsługę techniczną wydarzenia i sędziów. - Żeglarski
Puchar Trójmiasta od początku wyznacza standardy
organizacji regat pod względem sportowym, organizacyjnymi i medialnym. Ten rok będzie kolejnym, gdy
na zawodników czekać będzie sporo niespodzianek
i atrakcji – mówi Kasper Orkisz z Premium Yachting,
koordynator imprezy.
Sobota 26 maja to pierwszy dzień rywalizacji na
wodzie. Zaplanowano trzy wyścigi z metą ostatniego biegu zlokalizowaną w pobliżu mariny w Sopocie.
W ŚLIZGU!
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To właśnie tutaj odbędzie się wieczorna część integracyjna. Tegoroczne spotkanie ugości restauracja
Czarna Perła. Wieczór będzie miał piracki charakter,
a dla najlepiej przebranych załóg przewidziane są
niespodzianki oraz kultowa beczka.
W niedzielę 27 maja, pierwsi zawodnicy rozpoczną
zmagania na wodach Zatoki Gdańskiej o godzinie
10:00. Komisja sędziowska zaplanowała dwa
wyścigi. Pierwszy bardzo widowiskowy w pobliżu
sopockiego molo, będący idealną okazją dla mieszkańców i turystów do kibicowania załogom w trakcie
porannego spaceru. Bieg drugi to wyścig o Puchar
Portu Gdańsk, wyścig z metą w Gdańsku. Wyjątkowy, ponieważ ostatnie znaki zwrotne zlokalizowane
będą na terenie, przyszłego Portu Centralnego,
strefie, która już w niedalekiej przyszłości przestanie
być wodą, a będzie lądem w ramach rozwoju portu.
Uroczyste zakończenie regat odbędzie się w Gdańsku bezpośrednio po wyścigu.
Maj to już czas pełnej mobilizacji - treningu na
wodzie, pracy nad zgraniem załóg i wytrymowaniem
jachtów oraz ostatnia prosta w przygotowaniu jednostek do sezonu startowego. Liczymy na aktywny
udział żeglarzy, bez względu na to czy będzie to dla
kogoś pierwszy czy kolejny start.
Szczegóły na: www.zeglarskipuchartrojmaista.pl.
75

W Ś L I Z G U ! PAT R O N U J E

MUZEUM
SCHODZI
NA WODĘ!
Słyszeliście o wyścigach smoczych łodzi? To efektowna
konkurencja smukłych łodzi, szybko sunących po wodach
Motławy. Co roku, reprezentacje trójmiejskich instytucji
kultury ścigają się na o puchar najszybszego muzeum.
Tegoroczny, Dziesiąty Wyścig Smoczych Łodzi Instytucji
Kultury odbędzie się 25 maja.
Tradycyjnie, pod koniec maja, z okazji Dnia Muzealnika, reprezentacje trój-

fot. Materiały prasowe

- Smocze łodzie to sport wytrzymałościowo-siłowy - mówi Marek Jankowski

miejskich instytucji kultury ścigają się na o puchar najszybszego muzeum.

z NMM. - Łódka jest tak skonstruowana, że nie rozcina wody, lecz tłoczy

Organizatorem widowiskowego eventu na Motławie jest Narodowe Muzeum

ją pod sobą. Przez to trzeba użyć sporo siły, aby ją rozruszać. Oczywiście

Morskie w Gdańsku. Na regatach z metą przy Sołdku zwykle meldują się osa-

nie tylko siła jest tu ważna: na treningach ćwiczona jest przede wszystkim

dy z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Muzeum Archeologicznego

technika, a bez idealnej synchronizacji osady nie bylibyśmy w stanie płynąć

w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej, Europejskiego Centrum Solidar-

w tempie 60 pociągnięć wiosłem na minutę. I wygrywać! – podkreśla Jan-

ności, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Muzeum

kowski. - Jednak to nie rywalizacja, lecz atmosfera wyścigów, jest najważniej-

Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej oraz Okrętu-muzeum „Błyskawi-

sza: świetnie się razem bawimy i to jest najważniejsze!

ca”. Jednak tym razem NMM planuje, aby w tegorocznych, jubileuszowych
regatach wystartowało dziesięć ekip z dziesięciu różnych instytucji.

W Polsce smocze łodzie wystartowały pierwszy raz w 1997. W Gdańsku zor-

Niepisaną tradycją Wyścigów Smoczych Łodzi Instytucji Kultury jest złoto

z Polski, która popłynęła w pożyczonej niemieckiej łodzi. Rok później powstał

dla organizatora regat, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które

pierwszy polski klub Smoczych Łodzi- „Wiking”.

ganizowano pierwsze polskie zawody z udziałem 7 osad z Niemiec i jednej

od sześciu lat jest niepokonane.

PŁYNIEMY POLSKO!
Rajd na skuterach wodnych wokół Polski połączony z działalnością
charytatywną – to inicjatywa członków Yacht Clubu Rybnik. Cel?
Popularyzacja sportów motorowodnych oraz zebranie środków
finansowych na specjalistyczny sprzęt do nurkowania dla dzieci
z porażeniem mózgowym i autyzmem. W Ślizgu! dumnie patronuje.
Projekt ,,Płyniemy Polsko” powstał

krok dalej i w lipcu w ramach projektu planuje

z inicjatywy członków Yacht Clubu Rybnik.

wystartować z północnej części Islandii

Tegoroczna edycja rozpocznie się 28 kwietnia

w kierunku Grenlandii do jednego z najdłuż-

prologiem w Ustroniu. W rajdzie udział we-

szych i najgłębszych fiordów na świecie

zmą dwuosobowe teamy, które będą musiały

– Kangertittivaq. Celem jest dopłynięcie do

pokonać następujące etapy: Kraków-Warszawa, Warszawa-Włocławek, Włocławek-Gdynia, Gdynia-Darłowo, Darłowo-Szczecin,
Szczecin-Wrocław. Finał odbędzie się 5 maja
na Zalewie Rybnickim. W wyścigu udział
zadeklarowały teamy z Polski, jak i zagranicy.

będą kapitanowie Robert Przybysławski oraz
Krzysztof Popek. Wyprawa uzyskała również
patronat Ambasady Królestwa Danii w Polsce. A wszystko po to, by zebrać pieniądze dla
dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem

wszystko. Projekt wciąż się rozwija. W ubie-

na sprzęt i zajęcia nurkowania.

Moto H2O Rybnik ustanowili rekord Polski
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na całej wyspie. Nad całością rejsu czuwać

Jednak rejs po polskich wodach to nie
głym roku uczestnicy z sekcji motorowodnej

fot. Materiały prasowe

wioski Innuitów, jednej z najmniej dostępnych

Współorganizatorem projektu jest Fun-

opływając kraj na skuterach wodnych, a w ko-

dacja PGE Energia Ciepła, Śląski Związek

lejnym etapie członkowie sekcji żeglarstwa

Motorowodny i Narciarstwa Wodnego oraz

wyprawowego Yacht Club Rybnik opłynęła

Olimpiady Specjalne. Wszelkie informacje na

mroźny Spitsbergen, nie zwyczajnie, lecz pod

temat wydarzenia można znaleźć na fanpage

prąd! W tym roku ekipa postanowiła pójść

„Płyniemy Polsko”.
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SURF TO FLY
KITEFOIL CUP 2018
Już w kwietniu nad Zalewem
Szczecińskim zostaną rozegrane
zawody otwierające sezon
kitesurfingowy w Polsce. Zawody
Surf to Fly Kitefoil Cup 2018 będą
jednocześnie trzecim przystankiem
cyklu Surf to Fly International
Kiteboarding Cup 2018.

fot. Materiały prasowe

Twin Tip Racing, Kitefoil oraz Hang Time,
czyli bardzo widowiskowa konkurencja,
w której pod uwagę brana jest długość

W ostatnim wydaniu magazynu W Ślizgu!

lotu. Ostateczne potwierdzenie terminu

prezes Polskiego Związku Żeglarskiego,

rozegrania zawodów nastąpi najpóźniej

Tomasz Chamera, powiedział, że stwo-

5 kwietnia.

rzenie elementu widowiskowości i sposób

Zawody nad Zalewem Szczecińskim będą

prezentacji to główny problem żeglar-

stanowiły jednocześnie trzeci przystanek

stwa. Wychodząc naprzeciw organizatorzy cyklu Surf to Fly postanowili, po raz

International Kiteboarding Cup 2018.

pierwszy w historii, zorganizować zawody

Organizatorem jest szkoła kitesurfingu

na kitefoilu. Surf to Fly Kitefoil Cup mają

Surf to Fly we współpracy z International

zostać rozegrane 07-08 kwietnia nad

Snowkiting Federation, a gospodarzem

Zalewem Szczecińskim. Zawodnicy ry-

imprezy i współorganizatorem Klub Spor-

walizować będą w trzech konkurencjach:

towy Dobra Marina.
fot. Materiały prasowe

OFFSHORE
SHORTHANDED
RACING

Jedyny na Bałtyku cykl regat offshorowych powraca z podwójną siłą. Po sukcesie
pierwszych regat Gdynia Doublehanded Yachtrace 2016 na dystansie 400 Mm non-stop
oraz trzech ubiegłorocznych wyścigów spod znaku Doublehanded, w nadchodzącym
sezonie przygotowano aż cztery imprezy oraz rozgrywki pucharowe.
Rozpoczęte w 2016 roku przedsięwzięcie zmierzające do spopularyzowania w Polsce regat morskich
w formule dwuosobowej wchodzi w kolejną fazę
rozwoju. W tym roku organizatorzy przygotowali
cały cykl rozgrywek. Offshore Shorthanded Racing
(OS Racing) będzie się składał z 6 imprez morskich,
których charakterystyczną cechą jest ich długość
oraz żegluga nocą.

fot. Spigarski Cezary

Przewidziano klasyfikację żeglarzy uczestniczących
w przynajmniej dwóch imprezach cyklu. Co ważne,
nowatorski sposób punktacji uniezależnia wyniki żeglarzy od liczby jachtów startujących w poszczególnych regatach, co czyni go bardziej transparentnym
niż system tzw. “małych punktów”.

W ŚLIZGU!
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Wszystkie regaty będzie można na żywo obserwować w internecie na udostępnionym przez organizatora systemie śledzenia jachtów, pokazującym
również warunki pogodowe aktualnie panujące na
trasie. Start do wszystkich imprez będzie ustawiony
bardzo blisko brzegu, a tuż przed startem wszystkie
jachty będzie można zobaczyć w akcji na akwenie
startowym podczas charakterystycznej dla tych
regat prezentacji jachtów na wodzie.
Podsumowanie sezonu i wręczenie nagród za całość
rozgrywek OS Racing 2018 zaplanowano w Gdyni 9
listopada.

marzec - kwiecień 2018

MISTRZOSTWA POLSKI
W ramach lipcowych regat SummerHeat
DOUBLE zorganizowane zostaną Mistrzostwa
Polski w klasie ORC - Offshore Doublehanded
Polish Championships. Na ok. 300-milowej
trasie o medale walczyć będą najlepsze załogi
dwuosobowe. Wraz z możliwością obserwacji
walki na trasie za pomocą systemu trackingu,
zapowiada się ciekawe widowisko.

12-13 maja
WarmUp Double		

ok. 100 Mm

2-8 czerwca Gdynia
400 Double			

ok. 400 Mm

29-30 czerwca
B-8 Nord Cup		

ok. 140 Mm

28-29 lipca
SummerHeat Double		

ok. 300 Mm

8-9 września
Gdynia-Władysławowo-Gdynia

ok. 60 Mm

29-30 września
CoolDown Double		

ok. 100 Mm
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BOJEROWA
POTĘGA!
WOREK MEDALI JUNIORÓW
Zuzanna Rybicka zdobyła
złoty medal mistrzostw
świata juniorów w bojerowej
klasie DN w kategorii kobiet,
które odbyły się 6-7 lutego
na Litwie. Wicemistrzynią
została Sara Piasecka, a brąz
wywalczyła Magdalena
Anielska. Z kolei w klasie
Ice-Optimist drugie oraz
trzecie miejsce zajęli kolejno:
Jakub Kamiński i Stanisław
Konarzewski, a wśród
dziewczyn trzecia była Maria
Konarzewska.

Chwilę po tym, gdy Polacy zajęli całe podium na
mistrzostwach świata w bojerowej klasie DN, Michał
Burczyński został wicemistrzem Europy, a Karol
Jabłoński zdobył brązowy medal. Nie wspominając
już o Międzynarodowych Mistrzostwach Polski, gdzie
również całe podium należało do Polaków.

W Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski wzięło udział siedemdziesięciu trzech
zawodników z sześciu krajów. Zawody rozegrano na zamarzniętym jeziorze Niegocin
w Giżycku. Do samego końca trwała zacięta
walka między Michałem Burczyńskim
a Karolem Jabłońskim, legendą polskiego
żeglarstwa i najlepszym zawodnikiem na
świecie w historii bojerów. Ostatecznie to
gdynianin wyszedł z tej potyczki zwycięsko.
Trzecie miejsce natomiast zajął Łukasz
Zakrzewski.
Okazja do rewanżu nadarzyła się dwa tygodnie później. Na zamarzniętej tafli jeziora
Wielimie w okolicach Szczecinka odbyły
się mistrzostwa Europy w bojerowej klasie
DN. Złoty medal wywalczył reprezentant
Stanów Zjednoczonych Ron Sherry, chociaż
do końca ścigał go Michał Burczyński. Polak uległ Amerykaninowi zaledwie jednym
punktem i został po raz czwarty z rzędu,
a ósmy w ogóle wicemistrzem Europy. Na
trzecim miejscu regaty ukończył Jabłoński.
- Dla mnie bojery to przede wszystkim pasja
oraz sposób na życie. Nie wyobrażam
sobie, żebym miał tylko pracować, jeść,

fot. Robert Hajduk - ShutterSail.com
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spać i robić wszystko to, co wydaje 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 –
mówi Michał Burczyński.
Dla Burczyńskiego jest to już czternasty
medal mistrzostw Starego Kontynentu.
Wcześniej polski bojerowiec zdobył cztery
złote (2004, 2005, 2006 i 2008), siedem
srebrnych (2001, 2002, 2007, 2010, 2015,
2016 i 2017) i dwa brązowe medale (2003
i 2009). Pierwszy z nich wywalczył w 2001
roku w Czechach i również było to srebro.
Z kolei Jabłoński już po raz piętnasty
zawiesi na szyi medal mistrzostw Europy.
Wcześniej siedem razy cieszył się ze złotego krążka (2001, 2002, 2011, 2013, 2014,
2015 i 2017), cztery razy wywalczył srebro
(1985, 1996, 1997 i 1999), i trzy razy zdobył
brąz (1998, 2000 i 2004). Doświadczony
zawodnik po raz pierwszy stanął na podium
tej imprezy w 1985 roku w Szwecji.

fot. Robert Hajduk - ShutterSail.com
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MISTRZOSTWA
EUROPY TT:R
BEZ ELIMINACJI
W lutym w Maroko, odbyły się mistrzostwa
Europy juniorów TT:R, będące jednocześnie
pierwszą eliminacją do Młodzieżowych Igrzysk
Olimpijskich w Buenos Aires 2018. Polakom
niestety nie udało się wywalczyć kwalifikacji.
- Nasze Orły pływały na miarę swoich możliwości, nie udało się jednak
obronić dobrych pozycji z pierwszego dnia, lepiej radził sobie Kuba

fot. Ludovic Franco

Wyniki naszych reprezentantów:

Wątorowski, który awansował na 14 pozycję w końcowej klasyfikacji.
Kończymy zawody na miejscach dokładnie takich na jakie zasługujemy w tej silnej stawce, nie było żadnych przypadków. Start w imprezie

Chłopcy:

Dziewczyny:

9. Tomek Glazik

9. Oliwia Hłobuczek

14. Kuba Wątorowski

18. Paula Grzenkowska

tej rangi miał niewątpliwie duży walor edukacyjny oraz szkoleniowy.
Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłości
– komentuje Tomek Janiak, trener kadry.
Wśród chłopców awans do Buenos Aires wywalczyła Słowenia, natomiast wśród dziewcząt Włochy. Kolejna szansa na zdobycie awansu
do #YOG2018 w maju na mistrzostwach świata w Chinach.

20. Mateusz Włodarczyk
21. Filip Nawój

LANGEREE
KRÓLEM PRZESTWORZY!
Zawody Red Bull King of the Air 2018 przeszły do historii. Na Kite
Beach w Blouberg nie zabrakło spektakularnych lotów i upadków,
pokręconych ewolucji, nerwów i rywalizacji do ostatnich sekund
w heat'cie. Tegorocznym królem przestworzy został Kevin
Langeree.

Nie ma bardziej widowiskowych zawodów w środowisku kitesurfingowym niż Red Bull King of the Air. Kitesurferzy zgotowali show, które ściągnęło na plażę około 10-tysięczną
publiczność. Oczy miłośników deski z latawcem ponownie
wpatrzone były w zacięte pojedynki w formacie jeden na jeden i loty na ponad 20 metrów nad ziemią. Cel? Opanować
żywioł i wnieść się jak najwyżej. Faworyci nie zawiedli. Jesse Richman, Aaron Hadlow i Kevin Langeree wygrali swoje
heaty. Dołączył do nich debiutant tego eventu, mistrz świata Liam Whaley, który dzięki swojej doskonałej dyspozycji
dostał się do finału. Jednak show całkowicie skradł Kevin
Langeree, który w drugiej części zawodów nie popełnił ani
jednego błędu i tym samym zapewnił sobie tytuł króla przestworzy.

fot. Kolesky/Nikon/RedBullContentPool

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 nieprzerwanie, po czym nastąpiła
aż ośmioletnia absencja w kalendarzu. Powróciła w 2013
roku, tym razem na plażę w Cape Town (RPA) i trwa do dziś.

Wyniki Red Bull King of the Air 2018
1

Kevin Langeree

2 Liam Whaley
3 Lewis Crathern
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fot. Materiały prasowe

Snowkiting to rewolucja w sportach zimowych, bo jak inaczej i trafniej określić połączenie żeglarstwa z paralotniarstwem wraz
ze snowboardingiem lub narciarstwem?
Surf to Fly Snowkite Tour 2018 został zaadresowany do wszystkich amatorów snowkitingu, czyli miłośników śniegu i wiatru. Organizatorzy pucharu stanęli na wysokości
zadania, dostosowali się do zmieniających
warunków pogodowych i zrealizowali z sukcesem wszystkie wchodzące w skład pucharu zawody: weekend na lodzie w Krynicy
Morskiej na Zalewie Wiślanym (17 lutego),
Surf to Fly Giżycko Cup 2018 w Giżycku na
jeziorze Niegocin (24 lutego), Surf to Fly Moldava Cup w Kątach Rybackich na Zalewie
Wiślanym (3 marca) – zawody przeniesione
z Czech ze względu na niesprzyjające warunki wiatrowe. Zawody Surf to Fly Moldava
Cup 2018 zakończyły Surf to Fly Snowkite
Tour 2018, który przeszedł do historii jako
pierwszy puchar Polski snowkite w wyścigach, czyli w konkurencji racing.
Trasa jednego wyścigu zawierała dwa okrążenia pod wiatr i z wiatrem, podczas której
snowkiterzy wielokrotnie zmieniali się na pozycjach, walcząc do końca o jak najwyższe
miejsca. Zwycięzcą pierwszego w historii
Amatorskiego Pucharu Polski Surf to Fly
Snowkite Tour 2018 w konkurencji racing ski
został Jan Milarski ze Sztutowa, drugie miejsce zajął Andrzej Kaźmierczak ze Szczecina,
a trzecie Piotr Ranoszek ze Sztutowa. W konkurencji racing snowboard wygrał Mateusz
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AMATORSKI PUCHAR
POLSKI SNOWKITE
SURF TO FLY SNOWKITE
TOUR 2018
Trzy eventy,
kilkudziesięciu zawodników,
Baczyński z Wołomina, na drugiej pozycji
znalazł się Jakub Wątorowski z Brodnicy,
a trzecie miejsce na podium wywalczyli
ex-aequo Dominik Mytkowski z Warszawy
i Adam Lewandowski z Kętrzyna.

kilkunastostopniowe mrozy

- Frekwencja na każdym z trzech przystanków Pucharu sięgała około 20 zawodników, co jak na pierwszą edycję projektu,
w nowej rozwijającej się odmianie żeglarstwa śnieżno-lodowego, stanowi bardzo
dobry wynik – podkreśla Grzegorz Kucieński, organizator zawodów.

w historii cykl trzech

i zacięta rywalizacja – tak
w skrócie wyglądał pierwszy

zawodów w snowkitingu
realizowany w Polsce.

Zawody w Kątach Rybackich stanowiły
jednocześnie drugi przystanek International Kiteboarding Cup 2018. Następne zawody cyklu odbędą się 07-08.04.2018 nad
Zalewem Szczecińskim. Organizatorem
jest szkoła kitesurfingu Surf to Fly (surftofly.com) przy współpracy z International
Snowkiting Federation.
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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; Urząd 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; La Vita, ul. Antoniego Abrahama 80/86; The Dockers Inn, J.
Waszyngtona 21; 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; 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, ul. Wielkopolska 241; Costa Coffee,
Centrum Riviera; Dom Czekolady, Gdynia, Centrum Riviera; Mount Blanc,
Centrum Riviera; Starbucks, Centrum Riviera; Tako, ul. Świętojańska 21;
Klub tenisowy Arka, ul. Eismonda 3; Marinero, al. Jana Pawła II 11a; Green
Dream Boats, al. Zwycięstwa 235/17; Dryft, ul. Kilińskiego 5/1; Sailovnia ul.
Chwaszczyńska 151E; Yacht Company, ul. Niska 6l
SOPOT

Marina Sopot, Molo; SKŻ Ergo Hestia, ul. Hestii 3; Klub żeglarski UKS
Navigo, Bitwy pod Płowcami 67a; Mesa Restaurant, ul. Hestii 3; White
Marlin, al. Wojska Polskiego 1; CodeZero, ul. Artura Gottgera 15/3; Urząd
Miasta Sopotu, Biuro Promocjii Komunikacji Społecznej; Urząd Miasta
Sopotu, Wydział Sportu; Urząd Miasta Sopotu, Rzecznik Prasowy; Urząd
Miasta Sopotu, Gabinet Prezydenta; 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, ul. 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; 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; Calypso Fitness, al.
Niepodległości 697-701; Benepol, ul. Kasztanowa 4; Godding, ul. Smolna 21;
Hotel Marriott, ul. Bitwy pod Płowcami 59; Hotel Rezydent, pl. Konstytucji
3 Maja; Boto, ul. Boh. Monte Cassino 54B; Helly Hansen, ul. Powstańców
Warszawy 6
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
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Mito Sushi, ul. Tandeta 1; Restauracja Goldwasser, Długie Pobrzeże 22;
Restauracja Kokieteria, ul. Tokarska 6; Kawiarnia Segafredo, Targ Rybny
11; Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19; Hotel Hilton, Targ Rybny 1; Hotel
Hevelius, ul. Heveliusza 22; Mercado Tapas Bar, ul. Partyzantów 8/4; Tiger
Gym, C.H. Manhattan; Starbucks, CH Manhattan; My Gym, Galeria Bałtycka;
Mount Blanc, Galeria Bałtycka; Starbucks, Galeria Bałtycka; Coffeeheaven,
Galeria Bałtycka; Intersport, Galeria Bałtycka; KMJ Kaszubowscy, Gdańsk,
ul. Grunwaldzka 295; Fit Stacja, Grunwaldzka 411; Witman Mercedes,
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 493; Hotel Golden Tulip, Gdańsk, ul. Piastowska 160;
Restauracja Nautilus, ul. Bałtycka 5; Dwór Oliwski, ul. Bytowska 4; Starbucks,
Olivia Business Centre; Subaru Zdanowicz, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 256 A;
Toyota Carter, ul. Grunwaldzka 260; JLR Jaguar, ul. Abrahama 5; Bawaria
Motors Gdańsk, al. Grunwaldzka 195; Salon firmowy DENON, Galeria
Bałtycka, ul. Grunwadzka 141; CityFit, ul. Grunwaldzka 472; Novotel, ul.
Jelitkowska 20; ABC Surf, ul. Kielnieńska 111; Apollo Sails, ul. Miałki Szlak 52;
Marine Works, ul. Aterny 10; Algro Yachting, ul. Śnieżna 1; Sailpro, ul. Stogi
20; Narodowe Muzeum Morskie, ul. Ołowianka 9-13; Rehasport Clinic, Plac
Dwóch Miast 1; Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Ołowianka 9-13;
Rehasport Clinic , Plac Dwóch Miast 1
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; Hom Puck, ul. Żeglarzy 1; Boardrockerz Jastarnia, ul. Stelmaszczyka;
Kite.pl, Chałupy 6; Aloha, Rewa, ul. Sztormowa 3; Kite Park, Chałupy 4;
Board&Kite, Małe morze; Od-dech, kemping Kaper; Kite Offer, Chałupy 3;
Checz rybacka, Solar, Chałupy 4; Mega surf, Polaris; Restauracja Łóżko,
Jastarnia, ul. Sychty 95; Trąba, Jastarnia, ul. Sychty 136; U Bąbli, Jastarnia,
ul. Sychty 84; Sphinx, Jastarnia, ul. Nad Zatoką 2; Urwis House, ul. Sychty
64; Maszoperia, Hel, ul. Wiejska 110; Hotel Meridian, Chałupy, ul. Kaperska 2;
Dziewczyna Surfera, Chałupy, Ekolaguna
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; m 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; Sklep Mazuria,
Bartoszyce, ul. Galiny 2; Ekomarina Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14
POZNAŃ

Henri Lloyd, Stary Browar, ul. Półwiejska 42; HKŻ Navigare, ul. Wilków
Morskich 10/11; JKW, ul. Wilków Morskich 17/19; ŻMKS, ul. Wilków Morskich
37/39; Rzemieślniczy JK Poznański, ul. Wilków Morskich 45; Easy Surf Shop,
ul. Olsztyńska 2; KŻ UAM, ul. Nad Jeziorem 101; AZS Poznań, ul. Nad Jeziorem
103; Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny Kiekrz, ul. Nad Jeziorem 105; PKM
LOK, ul. Nad Jeziorem 120; Sklep Hobby, ul. Węglowa 1/3; Sklep Kada, ul.
Dąbrowskiego; 158; Hi-Wind, ul. Korwetowa 6a; S'portofino, ul. Półwiejska 42;
Rehasport Clinic, ul. Górecka 30
WARSZAWA

Henri Lloyd, Al. Łopuszańska 22; Akademia Kusznierewicza, ul. Merliniego
9; AZS Środowisko Warszawa, ul. Szpitalna 5/19; Centrum Jachtingu, ul.
Wybrzeże Gdyńskie 2; Sklep Żeglarski Szekla, Wał Miedzeszyński 377; YKP
Warszawa, Wał Miedzeszyński 377; Żaglownia Wawer Sails, ul. Mydlarska 17;
Sklep Żeglarz, ul. L. Waryńskiego 3; Academia Nautica, ul. Krzywickiego 34;
Tawerna Gniazdo Piratów, ul. Ogólna 5; Sztorm Grupa, ul. Okaryny 13; Bo Sport
Travel, Wał Miedzeszyński 377; Garmin Polska, Al. Jerozolimskie 181; Princess
Yachts Poland, ul. Marszałkowska 111; Suzuki Motor Poland, ul. Połczyńska
10; Premium Yachting, ul. Smulikowskiego 4; S'portofino, ul. Okopowa 58/72;
Hugo Boss International Markets AG, al. Jerozolimskie 63; Rehasport Clinic,
al. Rzeczypospolitej 5
ŁÓDŹ

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

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

25 MAJA 2018
NAJWIĘKSZY PROJEKT ŁĄCZĄCY ŻEGLARSTWO
I BIZNES NA POLSKIM WYBRZEŻU.

SEZON WITAMY W
PRZY NOWYM SOPOCKIM DEPTAKU.

CLS 350 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,7 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 152 g/km.

Nowy Mercedes CLS.
Gotowy na romans.
Odświeżona kultowa sylwetka sprawi, że wstrzymasz oddech
z zachwytu. Najnowocześniejsze technologie pozwolą lepiej
cieszyć się z każdego kilometra podróży. Odkryj funkcję
sterowania nastrojem wnętrza i przekonaj się, ile emocji
może towarzyszyć jeździe nowym Mercedesem CLS.

