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RÓWNOŚĆ
CZY PARYTETY
Parytety to nowy, coraz bardziej silniejszy trend widoczny w żeglarskim świecie.
Ma zachęcić panie do ścigania się. Na każdym szczeblu.
Przede wszystkim olimpijskim. Pierwsza była klasa Nacra 17, którą do igrzysk
wprowadzono od razu jako mixt. W Paryżu w 2024 roku zobaczymy też mixt
na kilowej jednostce offshore – póki co tyle o niej wiadomo. Nie wiadomo co
z klasą 470 – dzisiaj jeszcze oddzielne damskie i męskie załogi może zastąpić
mieszana. Kiteracing, który zadebiutuje w programie igrzysk prawdopodobnie będzie sztafetą. Wystartują w niej dwuosobowe załogi damsko – męskie.
Jednocześnie wiadomo już, że z igrzyskami żegna się finn, typowo męska, bo
bardzo fizyczna klasa.
Dyskusje trwają. Zapewne ostateczne decyzje zapadną w 2019 roku. Kiedy
dokładnie? Może w maju, ale nikt ręki sobie nie da uciąć. Ta niepewność, niestabilność i nieprzewidywalność w decyzjach to zapewne ogromne utrudnienie dla
milionów młodych żeglarzy na całym świecie. Także trenerów, klubów. Świat się
zmienia, technologia również, stąd zmiany w programie igrzysk są konieczne.
Mam jednak wrażenie, że skala niepewności i oczekiwania na kolejne igrzyska
zaczyna przypominać grę na giełdzie. „Będzie?” „Spadnie?”. Trudno przy takiej
niepewności robić długofalowe, wieloletnie programy szkoleniowe i treningowe,
czy też budować profesjonalne teamy – mając wizję walki w konkurencji olimpijskiej.
Wracając do parytetów i płci. Ten temat jest także mocno omawiany przy okazji
nowej edycji Volvo Ocean Race. I o ile w przypadku klas olimpijskich wszystko
jest względnie proste, czyli obowiązuje zasada pół na pół (pan i pani) to tutaj
pojawiają się już pomysły rewolucyjne. Na dzisiaj wiemy, że w edycji 2021- 2020
mają wystartować dwie kategorie jachtów: Imoca 60 z foilami - dla tych najbardziej bardziej wytrawnych i doświadczonych żeglarzy oraz klasa VO65, ścigająca się w ramach Youth Challenge Trophy. Obydwie będą znacznie różnić się w
zasadach doboru załóg.
można dyskryminować innej. Dzisiaj na równi z zachętami dla młodych świat
W klasie Imoca 60 dyskusja toczy się wokół liczby osób na pokładzie. Żeglarze

stara się też aktywizować seniorów.

związani z tą klasą preferują pięcioosobowy skład, ci związani z VOR - sześcioosobowy. W związku z tym pojawił się pomysł, by w tym pięcioosobowym była

Wracając zatem do pomysłów VOR - teoretycznie można sobie wyobrazić sytu-

przynajmniej jedna kobieta, a w sześcioosobowym – przynajmniej… 4 kobiety.

ację, że ich najbardziej radykalne wersje wchodzą w życie. Efekt? Z klasy VO65

To oznacza, że dla panów zostałyby 2 miejsca.

wykluczeni są doświadczeni żeglarze, a w klasie Imoca60 zostaje dla nich niewiele miejsc. Taka sytuacja byłaby nie tylko odwróconą dyskryminacją, ale też

W klasie VO65 z kolei szykują się ostre ograniczenia wiekowe. Jak podali organi-

zwykłą niesprawiedliwością. Żeglarstwo jak mało który sport uczy pokory. To

zatorzy regat na swojej stronie - 10 osób ma mieć poniżej 30 roku życia, z czego

połączenie rywalizacji sportowej nie tylko z innymi, ale i potężnym żywiołem, na-

przynajmniej trzy z nich - poniżej 26. Tak jak parytety mają przyciągnąć kobiety,

turą. Dlatego w klasach morskich i oceanicznych premiuje nie tylko sprawność

tak te zapisy mają z kolei zrobić miejsce dla młodych.

fizyczną, ale mądrość, doświadczenie, opanowanie. Wiele z tych cech idzie w
parze z wiekiem, co jest naturalnym porządkiem rzeczy. Wsłuchując się dalej w

To póki co założenia wstępne, które zapewne będą jeszcze dyskutowane. Poka-

komunikaty dotyczące VOR - pozostaje życzyć ich organizatorom rozsądnych

zują one jednak kierunek - zachęcania pań i otwierania miejsc dla młodszych.

decyzji na miarę XXI wieku.

To dobry trend. O ile nie wylejemy dziecka z kąpielą. Stosowanie zachęt jest
wskazane i potrzebne. I choć z definicji wiele osób uznaje parytety za niedemokratyczne, bo przecież systemowo premiują jakąś grupę osób kosztem innej to
jednak świat je przyjął. Także Polska. Z wielu powodów. Od dawna mamy je w
polityce (35% kobiet na listach wyborczych), pojawiają się też w biznesie. Niemniej wszędzie tą nienaruszalną granicą jest 50%, jeżeli chodzi o rozłożenie płci.
To najuczciwsza z granic. Po jej przekroczeniu promocja równości zamienia się
w jej karykaturę. To samo dotyczy wieku. Promując jedną grupę wiekową nie
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WCIĄŻ
MONOPOL
PRZEMYSŁAW
MIARCZYŃSKI
Przemysław Miarczyński, pseudonim Pont,
polski żeglarz, brązowy medalista olimpijski
z Londynu, trener polskiej kadry RS:X.
Pierwsze tytuły Mistrza Świata w klasie
w windsurfingowej klasie Mistral zdobywał
już jako junior. Przepustkę do kariery seniorskiej stanowiły dla niego dwa tytuły mistrza
świata juniorów (1995-96). Dziś doskonali
swoje umiejętności na wind-foilu.

Listopadowe decyzje z ostatniej konferencji World Sailing jak zwykle zaskoczyły. Dla nas deskarzy, najważniejsze było oczywiście to,
na czym będą startować zawodnicy windsurfingu na igrzyskach
w Paryżu w 2024 roku.
Od dawna wiadomo, że jeden producent, monopolista w danej klasie nie jest dobrym rozwiązaniem. Tak właśnie jest w przypadku
RS:Xa. Neilpryde dyktuje ceny, a jakość produktów spada. Przez co
zawodnicy i światowe związki żeglarskie muszą kupować sprzęt,
który jest coraz mniej trwały. Od kilku lat bardzo dużym problemem
jest również sama realizacja zamówień. Fabryka zwyczajnie nie
nadąża z produkcją sprzętu. Należy zaznaczyć, że najbliższe igrzyska w Tokio będą dla RS:Xa już czwartymi z rzędu. Myślę, że to już
najwyższy czas, by spróbować czegoś nowszego, szybszego i jednocześnie bardziej widowiskowego. Większość zawodników oraz
trenerów z całego świata ma już dość obecnej współpracy z firmą
Neilpryde i ciągłej „walki z wiatrakami”, przez co nawet w środowisku samego RS:Xa mocno nasiliła się ogólna chęć zmiany klasy.
Jest to również w bardzo dużej mierze spowodowane pojawieniem
się drugiej odsłony windsurfingu, czyli wind-foila.
Niespełna dwa lata temu sam Neilpryde zaproponował nową klasę
windsurfingowo-foilową – RS:X Convertable. Było to połączenie
klasycznego pływania na windsurfingu ze statecznikiem. Do tej
samej deski przy odpowiednich warunkach wietrznych mogliśmy
zamontować również foila. Ta klasa, mimo rozegrania mistrzostw
Europy oraz świata szybko umarła, co było spowodowane szybkim
rozwojem kolejnych, szybszych i większych foili. Drugim producentem, który szybko podchwycił temat, a nawet już dużo wcześniej
myślał nad budową foila jest firma Starboard. Ich propozycją był
nieco większy sprzęt do windfoila nadający się do pływania przy
jeszcze słabszym wietrze. W ramach testów rozdali kilka kompletów sprzętu, niektórym czołowym zawodnikom z RS:Xa, aby dotrzeć do jak największej liczby osób z obecnej klasy olimpijskiej.
Kilka tygodni później okazało się jednak, że również ten sprzęt jest
już częściowo przestarzały.
Jakby nie patrzeć do listopadowej konferencji World Sailing wszystko wskazywało na to, że igrzyska w Tokio w 2020 roku będą ostatnią odsłoną RS:Xa. Tym bardziej, że problem jednego producenta
był również jednym z tematów konferencji. Niestety tak się nie stało. Mimo wszystko decyzją Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej
obecna klasa ma pozostać do 2024 roku, do igrzysk olimpijskich
w Paryżu. World Sailing zostawił sobie jednocześnie otwartą furtkę
na kolejne zmiany, swojej niby ostatecznej decyzji. Czekamy wobec tego do kolejnej, tym razem majowej konferencji World Sailing,
a póki co skupiamy się na przygotowaniach do sezonu 2019 oraz
spokojnie dalej badamy tematy wind-foilowe.

fot. Robert Hajduk - ShutterSail.com
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W KONFRONTACJI
ZE SZTORMOWĄ JESIENIĄ
Jesień to niezwykle ciekawy czas dla regat oceanicznych. To niekończąca się
walka z potęgą żywiołów, wysokimi sztormowymi falami, własnymi słabościami,
a przede wszystkim, jak ostatnio pokazały chociażby regaty Route du Rhum, problemami technicznymi i awariami. Dla mnie osobiście to czas szczególny, głównie
ze względu na rocznice wyjątkowych startów. Osiem lat temu zaczęła się przygoda z Velux 5 Oceans – wyścig solo, etapami, dookoła świata. Były to moje pierwsze
samotne regaty na otwartym oceanie, w których zająłem chyba najlepsze miejsce
w całej żeglarskiej karierze. Ostatnio, z okazji 8. rocznicy startu, na swoim kanale
na Youtube opublikowałem program „Piekielne regaty”, który kręciliśmy wówczas
dla Discovery World. Warto cofnąć się w czasie i zobaczyć jak wyglądały nasze
przeżycia, dramaty, szczęścia „od podszewki”. Z kolei sześć lat temu we Francji
byłem na początku regat Vendée Globe 2012. Teraz, za niespełna miesiąc, będę
brał udział w Sydney Hobart i nie da się ukryć, że jestem bardzo podekscytowany
powrotem na ocean!

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.

Jeżeli chodzi o światowe wydarzenia oceaniczne, to dzieje się! Zacznijmy od ex-Volvo Ocean Race - załogowych, etapowych regat dookoła świata, które odbędą
się w 2021 roku. Jak oficjalnie wiemy, w regatach popłyną dwie klasy – jachty
Imoca z hydroskrzydłami walczące o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, czyli
profesjonaliści oraz klasa monotypowa Volvo Ocean 65 walcząca o Youth Challenge Trophy - nagrodę dla najlepszych juniorów. Ważną informacją jest, że w klasie
Imoca będą mogły wystartować tylko jachty zwodowane po roku 2010, wyposażone w hydroskrzydła oraz standardowy maszt skrzydłowy, z 5- lub 6-osobową
załogą (w przypadku 5-osobowej na pokładzie musi znajdować się przynajmniej
jedna kobieta, a w przypadku 6-osobowej, kobiet musi być aż cztery). Ciekawie
wygląda też sytuacja w jachtach VO65. Tam załogi składać się będą z 10 osób,
które w chwili startu, w większości, nie będą mogli przekroczyć 30 lat! Lista zgłoszeń zostanie otwarta 11 grudnia, choć już teraz nieoficjalnie wiadomo, że jednym
z pierwszych, którzy zadeklarowali swój udział jest Alex Thomson. O nim i jego
Hugo Bossie jest ostatnio zresztą bardzo głośno. Nie dość, że ustanowił na swojej
Imoce, nowy, światowy, 24-godzinny rekord prędkości 60-stopowego monohulla
pokonując dystans 539,71 Mm, to dodatkowo, mimo wypadku był pierwszą Imocą
na mecie wyścigu Route du Rhum.
Zresztą o tych regatach trzeba napisać. Były awarie, rekordy i niespodzianki,
a wszystko w towarzystwie dwóch sztormów, które niesamowicie przetasowały
stawkę. W tym roku na starcie stanęło 123 żeglarzy. Rywalizacja odbywała się
w sześciu klasach – jednak zdecydowanie najciekawsze rozgrywki odbyły się
w klasie Ultime i Imoca. W tej pierwszej, czyli klasie multimilionowych trimaranów,
wystartowało 6 jednostek. Na pokładach same gwiazdy żeglarstwa – Armel Le
Cleac’h, Thomas Coville, Seb Josse, Francis Joyon czy Francois Gabart. Jednak
do mety dotarło zaledwie dwóch. Weteran Joyon (IDEC Sport) toczył zaciętą walkę
ze zwycięzcą Vendée Globe - Gabartem (Macif). Płynęli burta w burtę, jednak ostatecznie o 7 minut i 8 sekund lepszy okazał się doświadczony Joyon. Oglądałem
wyścig na żywo i na dystansie 3 542 Mm był to prawdziwy fotofinisz. To ogromna
niespodzianka, bo wygrał jacht o trzy tony cięższy i dwie generacje starszy! Druga niespodzianka to Alex Thomson, który mimo wjechania w skały i znacznego
uszkodzenia jednostki, wpłynął na metę jako pierwszy w klasie Imoca. Jak przyznał żeglarz, zapomniał naładować zegarka, który budzi go impulsem elektrycznym, aby wydostać się z tarapatów, musiał odpalić silnik, a tym samym złamał
przepisy i naliczono mu 24h karę. Po przeliczeniach stanął na trzecim stopniu podium, za Paulem Meilhatem i Yannem Eliesem. Jedno jest pewne, regaty Route du
Rhum wygrał medialnie.

Zbigniew "Gutek"
Gutkowski
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WYDARZENIA

PIOTR CICHOCKI
MISTRZEM ŚWIATA
W dniach 14-18 października w Hiroszimie odbyły się mistrzostwa świata
żeglarzy niepełnosprawnych. Najlepszym zawodnikiem w klasie Hansa
303 został Piotr Cichocki, który po bardzo zaciętej rywalizacji wywalczył
tytuł mistrza świata. Przed ostatnim wyścigiem regat liczba punktów
Cichockiego, była identyczna jak Australijczyka Christophera Symonds.
Polak do ostatnich metrów dzielnie odpierał atak żeglarza z Antypodów
i ostatecznie minął linię mety jako pierwszy i cieszył się z końcowego
triumfu. Bardzo dobre, czwarte miejsce, zajął także Waldemar Woźniak.

ZAŁOGA KORNESZCZUKA
NA PODIUM ROLEX MIDDLE SEA RACE
27 października załoga prowadzona
przez Michała Korneszczuka zajęła
3. miejsce w klasie ORC 6 w 606
milowym wyścigu Rolex Middle
Sea Race, który w tym roku świętował swoje 50-lecie. Załoga Korneszczuka wystartowała na jachcie
Hebe V (model M37) i ze względu
na wymagające warunki jako jedyna z polskich ukończyła regaty. Na
starcie stanęły jeszcze - debiutujący
w tym roku team dowodzony przez

Macieja Świstaka Marczewskiego
„Sailing Poland” na jachcie Phoenix
(typ jachtu: JV60), utytułowany katamaran R-Six (HH66) dowodzony
przez Roberta Janeckiego i jacht
Anafetsto (TP52) ze skiperem Mariuszem Klupińskim. Również ze względu na niesprzyjającą pogodę nie padł
w tym roku rekord trasy. Pierwszy na
mecie zameldował się trimaran Maserati po 2 dniach 1h 54min 58 sek.

WORLD SAILING AWARDS 2018
W tym roku jedno z najważniejszych wyróżnień żeglarskich, czyli
nagroda Rolex World Sailor of the
Year trafiła do Carolijn Brouwer
z Holandii i Marie Riou z Francji,
które jako pierwsze kobiety w historii zwyciężyły w Volvo Ocean
Race (kategoria kobiet). Z kolei
w kategorii męskiej zwyciężył
Pavlos Kontides z Cypru za zdobycie pierwszego medalu olimpijskiego podczas Igrzyskach Olimpijskich w Londynie dla Republiki

Cypryjskiej. Warto zaznaczyć, że
w tej edycji wprowadzono trzy
nowe wyróżnienia. Corpus Christi Yacht Club otrzymał nagrodę
w kategorii World Sailing 11th
Hour Racing Sustainability, Dongfeng Race Team otrzymał nagrodę dla najlepszego zespołu
roku (Team of the Year), a Ran
VII za jacht Fast 40 (Boat of the
Year). Trofeum odebrał również
L1 z Francji, który wywalczył tytuł
mistrza świata w e-żeglarstwie.

NINA ARCISZ Z BRĄZEM
PUCHARU ŚWIATA
Zawodniczka Akademii Kite Surf Sopockiego
Klubu Żeglarskiego zdobyła brązowy medal
w kategorii Open Women w regatach Pucharu
Świata w Cagliari we Włoszech. Polska riderka
zaprezentowała doskonałą formę, przegrywając
jedynie z wielokrotnymi mistrzyniami świata Steph Bridge oraz Danielą Moroz. Na regatach
dobrze spisali się również Kuba Jurkowski oraz
Jasiu Koszowski, który zajęli kolejno pierwsze
i drugie miejsce w kategorii U16.
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KONRAD MACHURA MISTRZEM EUROPY,
ALEKSANDRA WASIEWICZ ZE SREBREM!
Konrad Machura i Aleksandra Wasiewicz stanęli na podium w zmaganiach najlepszych europejskich
zawodników windsurfingowej klasy
Techno 293. Impreza odbyła się
w Atenach, a na starcie stanęło
236 młodych żeglarzy, w tym aż
29 reprezentantów Polski. Polacy
zdecydowanie najlepiej wypadli
w kategorii wiekowej U-15. Najlepszy wśród chłopców okazał się
Konrad Machura (SKŻ ERGO Hestia
Sopot), który pewnie sięgnął po tytuł

mistrza Europy. Na 8. pozycji uplasował się Filip Dmochowski (Gdański Klub Żeglarski), a na 18. Dawid
Sykuła (SKŻ Ergo Hestia Sopot).
Wśród dziewcząt wicemistrzostwo
Europy przypadło Aleksandrze Wasiewicz (SKŻ Ergo Hestia Sopot),
która wygrała dwa wyścigi i ani razu
nie przypłynęła na miejscu gorszym
niż dziesiąte. 15. była jej klubowa koleżanka Linda Falkiewicz, a 19. Anna
Igielska (Gdański Klub Żeglarski).

NAGRODA TRANS-OCEAN-PREIS
DLA KUCZYŃSKIEGO
Trans-Ocean-Preis, nagroda niemieckiego stowarzyszenia Trans
Ocean, przyznawana jest nieprzerwanie od 1970 roku dla najwybitniejszego wyczynu żeglarskiego
ostatnich 12 miesięcy. W tym roku
przyznano ją Szymonowi Kuczyńskiemu za projekt Call of the Ocean, w ramach którego żeglarz

opłynął świat w 270 dni, non stop,
klasyczną trasą wokół trzech przylądków, na najmniejszym jachcie
w historii. Warto zaznaczyć, że
Kuczyński został drugim, po Richardzie Konkolskim, żeglarzem
spoza Niemiec, który został uhonorowany tą najbardziej prestiżową niemiecką nagrodą żeglarską.

PAJKOWSKA MINĘŁA
PRZYLĄDEK IGIELNY
Joanna Pajkowska ma już za sobą
ponad 7500 mil morskich wyprawy, w którą wyruszyła na jachcie
„Fanfan” 23 września z Plymouth. Niedawno minęła Przylądek
Igielny, który umownie uznaje się
granicę dwóch oceanów – Atlantyckiego i Indyjskiego. Jest to tym
samym pierwszy z trzech obowiązkowych punktów na trasie

samotnego rejsu wokółziemskiego bez zawijania do portów. Kolejne dwa „obowiązkowe” punkty
na trasie samotnego rejsu Pajkowskiej to Leeuwin w Australii
i Horn w Ameryce Południowej.
Przebieg rejsu można obserwować na trackingu i śledzić na
stronie internetowej projektu
Solo 360 NonStop.

ROSZADY W MATCH RACINGOWYM
RANKINGU WORLD SAILING
Takiej rewolucji w rankingu dawno nie było. Dotychczasowy lider Phil Robertson zaliczył spadek aż na 11. miejsce, natomiast nowym liderem, po raz
pierwszy w karierze został Eric Monnin. Podium uzupełniają Torvar Mirsky
oraz Ettore Botticini, również notujący najwyższą pozycję w historii. Najlepszym Polakiem w rankingu jest po raz kolejny aktualny mistrz Polski - Patryk
Zbroja, który powraca do top 10 awansując z 14. pozycji. - Kończymy sezon
2018 zgodnie z planem, czyli na 10. miejscu rankingu World Sailing wśród
1177 sklasyfikowanych załóg. Warto zaznaczyć, że wyprzedzamy bezpośrednio dotychczasowy nr 1., czyli załogę Phil Robertson Racing (NZL) –
podkreśla Patryk Zbroja. Miejsca kolejnych Polaków: 21. Szymon Jabłkowski,
26. Piotr Harasimowicz, 27. Szymon Szymik, 66. Przemysław Tarnacki, 76.
Łukasz Wosiński i 78. Karol Jabłoński.
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fot. Jean Marie Liot

62-letni żeglarz Francis Joyon, skipper
trimaranu IDEC SPORT, po zaciętym finiszu
i przepięknej walce wygrał atlantyckie
regaty Route du Rhum, zapisując się na
kartach historii jako nowy rekordzista trasy
z wynikiem: 7 dni 14 godzin 21 minut i 47
sekund. Zaledwie 7 minut i 8 sekund później
na metę wpłynął Francois Gabart na Macifie.
Obaj żeglarze pobili rekord trasy z 2014 roku
należący do Loicka Peyrona. Rekord został
pobity aż o 46 minut i 45 sekund.
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Emocji nie zabrakło również w klasie Imoca.
Od początku wszystko wskazywało na wygraną
Alexa Thomsona (Hugo Boss), który przez
całe regaty żeglował z bardzo dużą przewagą.
Jednak na 70 mil przed metą jego jacht
wpłynął na skały, przez co był zmuszony do
użycia silnika i jednocześnie złamał przepisy.
Mimo usterki, Thomson przekroczył linię mety
jako pierwszy w klasie Imoca, z czasem 11
dni, 23 godzin i 10 minut, jednak przez użycie
silnika komisja regat nałożyła na niego aż 24
godziny kary. Tym samym wygrał jacht SMA
– bez hydroskrzydeł - ze sternikiem Paulem
Meilhatem, który przekroczył metę prawie 12
godzin po Thomsonie.
Route du Rhum to legendarne regaty
transatlantyckie samotnych żeglarzy, które
rozgrywane są od 1978 roku raz na cztery
lata na trasie z Saint Malo (Francja) do
Point-a-Pitre (Gwadelupa). W tym roku na
starcie stanęło aż 123 samotnych żeglarzy
w 6 klasach regatowych.
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JANEK LISEWSKI
VS MORZE ARALSKIE
Po 10 godzinach i 43 minutach walki z żywiołem i pokonaniu
prawie 205 kilometrów – Janek Lisewski jako pierwszy
kitesurfer w historii przepłynął morze Aralskie. Była to druga
próba projektu Aral Sea Kite Cross, tym razem zwycięska.

Przejechał prawie 11 000 kilometrów

i 204.6 km morze zostało zdobyte. To

przez pięć krajów: z Polski, przez Li-

moje trzecie, po Bałtyku i Adriatyku, sa-

twę, Łotwę, Rosję aż do Kazachstanu.

motnie przepłynięte morze za pomocą

Wszystko po to, by ponownie zmierzyć

deski i latawca, a jednocześnie trzeci klej-

się z wyzwaniem z 2017 roku i przepły-

not w projekcie „Kitesurfingowej Korony

nąć morze Aralskie. Tym razem proble-

Mórz”. Kto wie, być może nie ostatni –

mów technicznych nie było, udało się

mówi W Ślizgu! Janek Lisewski.

z latawcem ponad 200 kilometrów ze

Wyprawa zorganizowana przez Janka

wschodu na zachód.

Lisewskiego poza aspektem sportowym

- Na morzu Aralskim byłem już po raz

przede wszystkim zwrócić uwagę na nie-

kolejny, za pierwszym razem nie udało

dawną katastrofę ekologiczną tego regio-

mi się go pokonać, jednak stara prawda

nu. W tym celu powstał także specjalny

mówi, że wytrwałość jest miarą deter-

film dokumentalny zmontowany przez

minacji w dążeniu do celu. Po 10 h 43”

ekipę Lisewskiego.

i propagowaniem kitesurfingu, miała

17 filmów o surfingu uprawianym
w różnych rejonach świata pokazano
podczas pierwszej edycji festiwalu
Warsaw Surf Film Festival powered
by #MistrzowskaOchrona. Wiele z nich
zaprezentowanych było w Polsce po
raz pierwszy. Impreza odbyła się 16-18
listopada w Warszawie.

Szwedzka firma Awake Ravik stworzyła elektryczną deskę do surfowania,
którą można sterować zdalnie! Co ciekawe, by na niej surfować
niepotrzebne są wielkie fale, wystarczy akwen. Deska rozpędza się
aż do 56 km/h.

fot. Karolina Karwan

WARSAW
SURF FILM
FESTIVAL

fot. Materiały prasowe

ustanowić rekord i pokonać na desce

Surfing to styl życia, jednak dla każdego znaczy
trochę coś innego, o czym widzowie festiwalu
mogli się przekonać dzięki szerokiemu wyborowi
prezentowanych filmów. Był surfing na Hawajach,
w Australii, ale też za kołem podbiegunowym lub
w tak nietypowych lokalizacjach jak: Sahara Zachodnia, Mauretania, Senegal, czy Gambia.

mów surfingowych. Tzw. „gwoździem programu”

W programie znalazły się produkcje docenione na
najlepszych międzynarodowych festiwalach fil-

Seanse odbywały w kinie Amondo i klubie SPATiF,
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była polska premiera filmu „Andy Irons: Kissed By
God”. Inną ciekawą propozycją był obraz „Beyond
the noise”. Nie zabrakło też polskich produkcji:
"Freezing to Cold. Baltic - Lofoten", której towarzyszyła wystawa zdjęć Krzysztofa Jędrzejaka, „Blueness”, oraz prapremiery „Baltica Boyz Escape”.
w samym sercu Warszawy.

Organizatorzy przewidzieli też ciekawe wydarzenia
towarzyszące: opening surf party w klubie SPATiF
na którym zagrało aż 5 DJów: FLIRTINI: Jedynak
& MentXXL / Dj Dbt / Invent / Derrick, dyskusję
na temat kobiet w świecie surfingu, oraz spotkanie z Ewą Chodkiewicz z WWF, podczas którego można było zgłębić temat zanieczyszczenia
mórz i oceanów plastikiem i porozmawiać np.
o tym jak wygląda sytuacja w naszym Bałtyku.
W Ślizgu! patronowało.

listopad-grudzień

2018

\

W ŚLIZGU!

NOMINACJE
POMORSKI ŻEGLARZ ROKU 2018
Paweł Tarnowski za osiągnięcie pozycji trzeciego
zawodnika rankingu World Sailing klasy RS:X
Ryszard Wojnowski i Maciej Sodkiewicz za dowodzenie
jachtem „Lady Dana 44” w rejsie dookoła globu

fot. Materiały prasowe

POMORSKA ŻEGLARKA ROKU 2018
Maja Dziarnowska, która z powodzeniem ścigała
się w klasie RS:X, Windsurf-Foil i Slalom
Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda za czołowe
miejsca w mistrzostwach Europy i świata juniorów
w klasie 49erFX
Magdalena Kwaśna za wywalczenie kwalifikacji
olimpijskiej dla Polski na IO w Tokio

KRYSZTAŁOWY ŻAGIEL
VOL. 10
W czyje ręce w tym roku trafi Kryształowy Żagiel?
Laureatów tej najbardziej prestiżowej nagrody
Pomorskiego Związku Żeglarskiego poznamy 30
listopada, podczas X Pomorskiej Gali Żeglarstwa.
Trofeum przyznawane jest za pomorskie
osiągnięcia żeglarskie minionego sezonu.
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

Kryształowe Żagle zostaną przyznane w kategoriach: Przyjaciel Pomorskiego Żeglarstwa, Pomorskie Żeglarskie Wydarzenie Roku 2018,
Pomorski Żeglarski Rejs Roku 2018, Pomorski Żeglarski Klub Roku
2018, Pomorski Żeglarski Talent Roku 2018, Pomorski Edukator Żeglarstwa Roku 2018, Pomorski Żeglarski Trener Roku 2018 oraz Pomorska
Żeglarka Roku 2018 i Pomorski Żeglarz Roku 2018.
Przed rokiem kapituła Kryształowego Żagla uznała, że najlepszym
pomorskim żeglarzem był Tymoteusz Bendyk (UKS Navigo Sopot), który
tytuł otrzymał za m.in. drugie miejsce w mistrzostwach świata A-Class.
Pomorską Żeglarką Roku została Irmina Mrózek-Gliszczynska (Chojnicki
Klub Żeglarski), za m.in. pierwsze miejsce w MŚ w klasie 470, a Pomorskim Żeglarskim Trenerem Roku 2017 Filip Lipski (UKS Navigo Sopot).
Kogo w tym roku wyróżni Kapituła Kryształowego Żagla? Zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszeni podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej, która odbędzie się 30 listopada w Teatrze
Muzycznym w Gdyni.
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POMORSKI ŻEGLARSKI TRENER ROKU 2018
Patryk Kuczys-Lutomski (MKŻ Arka Gdynia)
Mateusz Hanke (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Maciej Dziemiańczuk (SKŻ Ergo Hestia Sopot)
POMORSKI EDUKATOR ŻEGLARSTWA ROKU 2018
Magdalena Radzka (Yacht and Fun Mechelinki)
Iwona Poźniak i Dariusz Kloskowski (program matematycznych zabaw nawigacyjnych na mapie morskiej)
Szkoła Żeglarstwa Szekla w Gdańsku
POMORSKI ŻEGLARSKI TALENT ROKU 2018
Aleksandra Wasiewicz (SKŻ Ergo Hestia Sopot)
Patryk Kosmalski (ChKŻ)
Ewa Lewandowska (KS AZS AWFiS Gdańsk)
POMORSKIE ŻEGLARSKIE WYDARZENIE ROKU 2018
Volvo Gdynia Sailing Days
Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej
Mistrzostwa Europy w klasie RS:X w Sopocie
POMORSKI ŻEGLARSKI REJS ROKU 2018
otrzymał rejs jachtu „Lady Dana 44” dookoła świata
POMORSKI ŻEGLARSKI KLUB ROKU 2018
Chojnicki Klub Żeglarski (ChKŻ)
Sopocki Klub Żeglarski (SKŻ Ergo Hestia Sopot)
Uczniowski Klub Żeglarski Lamelka Kartuzy
PRZYJACIEL POMORSKIEGO ŻEGLARSTWA 2018
Jerzy Grzegorzewski (wójt gminy Chmielno)
Krzysztof Swat (burmistrz Krynicy Morskiej)
Maciej Kowalczuk (zastępca dyrektora Departamentu
ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego)
Aleksandra Maciborska-Pytka (dyrektor Kartuskiego
Centrum Kultury)
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UCZEŃ VS MISTRZ!
Władysławowo, plaża przy porcie,
konkretny wiatr z kierunku NNW
sięgający w szkwałach prawie 60 węzłów
i potężna, ale chaotyczna fala. Hardcore.
Wichura na plaży zamiata piaskiem po
oczach, a na horyzoncie kilkudziesięciu
śmiałków rozkłada kolorowe latawce
w rozmiarach od 3 do 5metrów, by
przywitać się z październikowym
gniewnym Bałtykiem! Witamy na Baltic
Kite Wave Jam 2018.
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TEKST: : JACEK OSZCZYGIEŁ „JACA”, WWW.BALTICWAVEHOLICS.PL
ZDJĘCIA: MIKOŁAJ MILEWICZ
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Coroczne zawody na prognozę, czyli luźny jam
session w surfowaniu na fali z latawcem – rozstrzygnięty. Hardcorowe warunki i fascynujący
finał – Marian Kitedoktor vs Rafał Klona - uczeń
z mistrzem, frontsideowiec z backsideowcem.
Jednak po kolei.
24 października, mimo wyjątkowo ekstremalnych
warunków, organizatorzy postanowili rozegrać
dwa pierwsze heaty i sprawdzić czy warunki są
pływalne – były. Tego dnia na zbiórkę stawiło
się 27 z 32 zgłoszonych zawodników. Głównym
czynnikiem oceniania było wrażenie ogólne.
W rundzie 1 z każdego heatu awansowało po
dwóch najlepszych. Eliminacje wyłoniły 16
riderów, którzy przeszli do rundy 2. Obyło się bez
większych niespodzianek, jednak zasłużonym
zaskoczeniem był awans do rundy 2 Kacpra
z Unda Dasea team.
Runda 2 to ponownie heaty czteroosobowe.
Najsilniej wydawał się być obsadzony heat
9, w którym spotkali się doświadczony Rafał
Klona (triumfator BKWJ 2014), Janek zwany
Korkiem (zwycięzca BKWJ 2016) oraz drugi
w roku 2016 Michał Fedusio. Stawkę uzupełniał
nieobliczalny i zaprawiony w bałtyckich sztormach Wojtek aka Dziku. Po wyrównanej walce
wygrał Klona przed Korkiem. W tej rundzie
wyłoniono najlepszą ósemkę, która od ćwierćfinałów rywalizowała w heatch dwuosobowych.
Wśród nich znalazło się siedmiu riderów frontside i tylko jeden backside.
Przed ćwierćfinałami rozegrano heat dziewczyn.
Po raz pierwszy w historii BKWJ udział wzięły
cztery panie. Doświadczona Paulina Ziółkowska
z Alohy w Rewie nie dała szans rywalkom i zdecydowanie wygrała heat.

W ŚLIZGU!
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Najbardziej zacięty ćwierćfinał to heat
14 z udziałem Bartka Kosmita i Janka
Korka. Pomimo bardzo wyrównanego
boju sędziowie nie mieli problemu
z wyłonieniem zwycięzcy i jednogłośnie
dalej przeszedł Bartek. Z silnie obsadzonych heatów ćwierćfinałowych awansowała czwórka do dwuosobowych
półfinałów. W przypadku tak wyrównanej stawki trudno mówić o niespodziankach, ale do takowych można zaliczyć
odpadnięcie w ćwierćfinałach Janka
Korka i Tomka Niebrzydkiego.
W pierwszym półfinale rutyniarz Klona zmierzył się z Bartkiem Kosmitem.
Jeżdżący płynnie i elegancko, utrzymujący się w strefie Klona pokonał
nieobliczalnego Kosmita, który po
pięknej wycince potrafił zliczyć ostrą
glebę. Spokój i opanowanie wygrało
z młodzieńczą fantazją. Drugi półfinał
był bardzo wyrównany i efektowny.
Mario, który już rozkręcił się na dobre,
robił wszystko, żeby zaprezentować
się jak najlepiej i doskonale mu to
wychodziło. Miał tylko jeden problem,
a nazywał się on Kitedoktor. Tego
dnia nie było mocnych na Mariana,
który awansował do finału, gdzie
czekał na niego Kloniacz.
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W finale spotkał się kumpel z kolegą,
uczeń z mistrzem, frontsideowiec
z backsideowcem czyli Marian i Klona.
Obaj złapali dobry flow i żaden nie
odpuszczał. Na przemian łapali falę za
falą, Kloniacz na backside, a Marian
głównie na frontside, ale ten drugi
dodatkowo dorzucił manewry również na backside. Czuć było chemię
na wodzie. Dla jednego i drugiego był
to finał marzeń, jeżeli chodzi o przeciwnika. Dawno temu stary knur ze
Szczecina – Klona, zabrał nieokrzesanego spływoholika Mariana, na
prawdziwy spot sideoff i pokazał na
czym polega kitewave. Od tamtego
czasu zaliczyli sporo wspólnych
wyjazdów, a także sesje na Bałtyku,
a w tym finale historia zatoczyła koło.
Dzięki swojej wszechstronności finał
zasłużenie wygrał Marian.
Pomimo ostrej rywalizacji na wodzie,
wszyscy zawodnicy traktowali z szacunkiem przeciwnika, w razie potrzeby
użyczali sprzętu, wspierali przy restartach, łapali dechę czy pomagali podejść
pod wiatr wzdłuż brzegu. W tym roku
stawka zawodników była bardzo wyrównana, a poziom pływania pomimo
trudnych warunków bardzo wysoki.
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CZY UDA SIĘ
JĄ ROZBROIĆ?
TEKST: KLAUDIA KRAUSE BACIA / ZDJĘCIA: MICHAŁ PROCAJŁO

Zalega na dnie Zatoki Gdańskiej od ponad 70 lat. Jeżeli jego pozostałości
przedostaną się do wód, Polskę czeka katastrofa ekologiczna i ekonomiczna
na nieznaną dotąd skalę. Mowa o tankowcu Franken, który nadal zawiera
nawet do półtora miliona litrów paliw. Naprzeciw wyszła Fundacja MARE. Cel?
Stworzenie planu oczyszczania wraku Frankena. Wśród wspierających projekt
znaleźli się m.in. Beata Pawlikowska, Aleksander Doba i Tymon Tymański.

Chociaż Franken to jeden z wielu zatopionych
statków w polskiej strefie Bałtyku to jest on bez
wątpienia jednym z największych i potencjalnie najbardziej niebezpiecznym. W czasie II
wojny światowej tankowiec dostarczał paliwo
niemieckim okrętom walczącym w rejonie
Zatoki Gdańskiej. W wyniku radzieckiego
bombardowania poszedł na dno, a wraz z nim
miliony litrów paliwa. O tym, ile mógł go pomieścić niech świadczy fakt, że po jego zatopieniu
8 kwietnia 1945 roku, wszystkie niemieckie
pancerniki i krążowniki zostały odesłane z Zatoki Gdańskiej na Zachodni Bałtyk. Powodem
była obawa dowództwa przed możliwym
brakiem paliwa na statkach. Wrażenie robi
także wielkość zatopionej jednostki. Mierzący
179 metrów statek ledwo zmieściłby się na
Długim Targu w Gdańsku. Istnieje niemal
pewność, że w momencie zatonięcia Frankena
w jego zbiornikach było około 2 700 ton paliwa,
nie licząc paliwa okrętowego jakie było mu
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potrzebne do pływania (ok. 300 ton). Wartości
te są udokumentowane. Na podstawie badań
przeprowadzonych na wraku szacuje się, że
około 40% wszystkich zbiorników jest nadal
szczelna i może zawierać nawet do 1,5 miliona
litrów różnych rodzajów paliw. A sam stan
zbiorników na skutek postępującej korozji jest
coraz gorszy – pytanie brzmi: nie czy wyciek
nastąpi, lecz kiedy?
Nie są znane wszystkie możliwe scenariusze
takiego rozlewu. Wiadomo jednak, że tankowiec znajduje się w rejonie, który jest bardzo
wrażliwy na skażenia - obszarów Natura 2000,
rezerwatów przyrody i kolonii chronionych fok
szarych, a układ tamtejszych prądów najprawdopodobniej spowoduje skierowanie rozlewu
w stronę plaż leżących w odległości od 10 do
25 km od miejsca zalegania statku. Położenie
tankowca każe sądzić, że może dojść do
bardzo intensywnego skażenia całego obszaru
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Zatoki Gdańskiej ze szczególnym uwzględnieniem
brzegu od Piasków do Portu Hel. Będzie to nie tylko
tragedia dla bałtyckiego ekosystemu, lecz także dla
całej gospodarki opartej na turystyce. Wyciek paliwa
może oznaczać także katastrofę ekonomiczną dla
tysięcy mieszkańców nadmorskich miejscowości.
EKSPEDYCJA WRAKU
By powstrzymać katastrofę ekologiczną Fundacja
MARE wraz z Instytutem Morskim w Gdańsku wdrożyły projekt mający zredukować negatywny wpływ
wycieków paliwa z wraku Frankena. W jego ramach
przeprowadzono kilkudniową ekspedycję badawczą
wraku, w której udział wziął statek badawczy Instytutu
Morskiego– r/v IMOR oraz m/y Litoral z bałtyckiej
bazy nurkowej z 5 nurkami na pokładzie.
- Była to pierwsza i jednocześnie największa operacja
badania wraku w Polsce pod kątem zebrania informacji niezbędnych do oszacowania skali zagrożenia środowiskowego i podjęcia realnych działań
zmierzających do oczyszczenia wraku i tym samym
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zapobieżenia katastrofie ekologicznej - twierdzi dr inż.
Benedykt Hac z Instytutu Morskiego w Gdańsku.
Niestety jej wyniki nie są optymistyczne. Sam stan
środowiska morskiego wokół wraku wskazuje na
duże spustoszenie w ekosystemie. Badania gruntu
w najbliższym sąsiedztwie tankowca pokazały, że
normy dla niektórych toksycznych i rakotwórczych
substancji zostały przekroczone nawet kilkaset razy.
A rozmieszczenie skażonego gruntu wskazuje, że
ostatni poważny wylew paliwa ciężkiego nastąpił
najprawdopodobniej niedługo po zatonięciu. Według
badań około 40% objętości zbiorników paliwowych
jest nadal szczelnie zamkniętych, potencjalnie mogą
one nadal zawierać około 1200 ton paliwa (z 2700
w chwili zatonięcia).
Obecnie stan wraku podlega dramatycznym zmianom,
wykryte uszkodzenia i postępująca korozja kadłuba
wskazują na niebezpieczeństwo zawalenia się wraku
pod własnym ciężarem, a rozległe pęknięcie kadłuba
wraz z niekorzystnym rozkładem ciężarów w słabo
podpartej części dziobowej mogą spowodować
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przewrócenie się dziobowej nadbudówki,
a to z kolei rozszczelnienie zbiorników.
Efekt – niekontrolowany wyciek paliwa, oleju
i innych substancji trujących.
- W Bałtyku leży kilkadziesiąt dużych wraków. Mamy to nieszczęście, że odziedziczyliśmy dwa najgorsze. Jestem przekonany,
że zagrożenie jest bardzo realne. Nie
jesteśmy gotowi na tego typu katastrofę –
podkreśla dr Hac.
ZAPOBIEC KATASTROFIE
Fundacja MARE wraz z Instytutem Morskim w Gdańsku nie ustaje w wysiłkach,
by dokładnie zbadać i oczyścić Frankena.

Celem głównym projektu Fundacji MARE
jest pozyskanie finansowania na oczyszczenie wraku i wypompowanie zalegającego paliwa. Cały proces wymaga dużych
nakładów finansowych. Z raportu dr Haca
wynika, że wysokość kosztów zależeć będzie od tego, jaką metodę zabezpieczenia
wraku wybierzemy. Kwota może sięgać
nawet 20 milionów euro, dlatego tak ważne jest zainteresowanie problemem władz
i zyskanie zainteresowania i poparcia
opinii publicznej. Fundacja zbiera podpisy
pod apelem o sfinansowanie oczyszczania wraku na stronie internetowej www.
fundacjamare.pl.
Ratuj Bałtyk. Podpisz apel na stronie
fundacjamare.pl

- W wyniku przeprowadzonej ekspedycji
badawczej powstał wstępny plan oczyszczenia dla Frankena - mówi Olga Sarna
z Fundacji Mare. - Dodatkowo projekt ma
też charakter pilotażowy – stworzona zostanie także ogólna metodologia oczyszczania wraków do zastosowania na innych
wrakach Bałtyku. Następnie metodologia
zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym stronom, w szczególności
instytucjom rządowym odpowiedzialnym
za obszary morskie – dodaje.
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Po blisko 70 latach, jedna z najstarszych i najbardziej
klasycznych klas żeglarskich – Finn - odchodzi z rodziny
olimpijskiej. Taką decyzję podjęła federacja World Sailing na konferencji w Sarasocie w USA. Na igrzyskach
w Paryżu w 2024 roku zastąpi ją dwuosobowy offshorowy
jacht balastowy z załogą damsko-męską (mikst).
TEKST: KLAUDIA KRAUSE BACIA / ZDJĘCIA: ROBERT HAJDUK
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4 listopada zapadły przełomowe decyzje odnośnie przyszłości żeglarstwa

chęć zachowania konkurencji na jednoosobowym jachcie – w kategorii

olimpijskiego. Walne zgromadzenie World Sailing przyjęło zmiany w kla-

kobiet i mężczyzn (One Person Dinghy Mix). Decyzję przełożono na jesień

sach, które będą uczestniczyły w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024

tego roku.

roku. Jedną z ważniejszych było wykluczenie z igrzysk klasy Finn.
Mało kto spodziewał się zupełnej zmiany konkurencji. Teraz zamiast Finna,
- Czujemy, że klasa Finn jest ofiarą pogoni za równością płciową i zyskami

zobaczymy wyścig dwuosobowego offshorowego jachtu balastowego

z olimpijskich praw telewizyjnych dla World Sailing. To wielka niesprawie-

w formule mikst, czyli załogą damsko-męską, którego długość będzie

dliwość, że wielu spośród najlepszych zawodników sportu żeglarskiego

wynosiła od 6 do 10 metrów (Two Persons Offshore Mix).

nie ma już drogi na igrzyska olimpijskie i szczerze czujemy, że będą one
uboższe przez wykluczenie Finna – napisał w oświadczeniu Balazs Hajdu,

- Jest to zła informacja dla całej rzeszy zawodników, którzy mają ponad

prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia klasy Finn.

190cm wzrostu i wagę ponad 95kg, ponieważ pomimo wielu lat przygotowań i treningów z dużym prawdopodobieństwem nie znajdą dla siebie

Po majowych decyzjach World Sailing wiele wskazywało na to, że klasa

żadnej szansy na start w igrzyskach – podkreśla Rafał Szukiel, trener kadry

Finn pozostanie w programie igrzysk, choć motywacją była wtedy jedynie

narodowej Finn, reprezentant Polski na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. -
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W trakcie konferencji argumentowano, iż finniści mogą z powodze-

wej łódki mieczowej, która miała być wykorzystana na igrzyskach

niem żeglować w nowej konkurencji offshore. Okazuje się jednak,

w Helsinkach w 1952 roku. Niecały rok później niejaki Richard

że program jachtu morskiego będzie bardzo drogi i niewiele państw

Sarby, szwedzki żeglarz, stworzył pierwsze projekty Finna oparte

będzie w stanie go sfinansować. Nie wspominam o zawodnikach,

na skandynawskim canoe z żaglem i tak samo zakończonym

którzy do tej pory sami finansowali swoje kampanie olimpijskie.

kadłubem na dziobie i rufie. W 1949 roku powstało aż 25 identycz-

Dodatkowo żeglarstwo morskie ma trochę inną specyfikę i wymaga

nych modeli tej jednostki, a jej symbolem została podwójna fala.

innego przygotowania, którego obecnie żeglujący na Finnie zawodni-

Najważniejszy egzamin, a jednocześnie jej ogromny sukces miał

cy nie posiadają – dodaje.

miejsce jednak dopiero trzy lata później w Finlandii, gdzie została
okrzyknięta nową klasą igrzysk olimpijskich. Ta jednoosobowa
łódka mieczowa od igrzysk w Helsinkach w 1952 roku aż do dziś,

66 LAT OLIMPIJSKIEJ
HISTORII

przez ponad pół wieku była stałym elementem każdych letnich
zmagań olimpijskich.
„Na początku swojego istnienia Finn był łodzią bardzo sztywną. Nie istniały wózki szotowe czy pasy balastowe, przez co

Tradycyjna, z zasadami, ale równie zaskakująca – klasa Finn. Mało

jednostki były bardzo wymagające. Jednak z czasem zaczęto

kto wie, że w latach 60. i 70. w Polsce ścigały się na niej również

wymieniać i unowocześniać poszczególne elementy łodzi. Jedną

kobiety. Na niej pływały też największe sławy światowego jachtingu

z pierwszych ważnych zmian było wprowadzenie przez Duńczyka

jak John Bertrand, Russel Coutts czy Paul Elvstrom, a wisienką na

Paula Elvstroma giętkich masztów z pełniejszymi żaglami. Żagle

torcie jest jedyne złoto olimpijskie w historii polskiego żeglarstwa.

były wypłaszczane w kursach na wiatr poprzez ugięcie masztu,
podczas gdy na kursach z wiatrem zachowywały swój pełny

Ewolucja Finna jest niezwykle barwna - z drewnianego kadłuba

kształt. Wprowadził on również klasyczną pozycję „W” w czasie

i prowizorycznego masztu, na którym wisiał ciężki, bawełniany

balastowania, która jest powszechnie stosowana do dzisiaj. Inną

żagiel – przeobraził się w piękną maszynę regatową. Maszty

zmianą na początku lat 70., było zastąpienie drewnianych, cięż-

z włókna węglowego, kevlarowe żagle, wózki szotowe, pasy bala-

kich masztów aluminiowym tworzywem. Razem z wprowadze-

stowe i osprzęt, wytrzymujący obciążenia tysięcy kilogramów – tak

niem nowoczesnych masztów aluminiowych, a obecnie masztów

wygląda współczesny Finn.

z włókna węglowego, Finn stał się bardziej dostępny dla szerokiego zakresu sterników ważących od 76 kg w górę. To wszystko,
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Cofnijmy się jednak kilkadziesiąt lat wstecz. Historia klasy Finn

razem ze zmianami przepisów i nowoczesnym wyposażeniem

sięga 1948 roku kiedy to Fiński Związek Żeglarski poszukiwał no-

takim jak: wózek szotów, pracujący w pełnym zakresie długości,
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ułożyskowane bloczki lin kontrolnych, poduszki balastowe
na burtach lub bloczki z zapadką, sprawiło, że klasa Finn
stała się bardziej zależna od umiejętności niż tężyzny
fizycznej. Z kolei w późnych latach 70. żeglarską scenę
międzynarodową zdominowały kadłuby amerykańskiego
Vanquarda. Ich zwężony kształt, cienki dziób wspomagający osiągi na wiatr i szeroka poprzecznica ułatwiająca
wchodzenie w ślizg, okazały się standardem na wiele lat.
Dopiero w połowie lat 90. trend zmienił się w kierunku
nowoczesnych, teraźniejszych kadłubów” – czytamy na
stronie Polskiego Stowarzyszenia Regatowego klasy Finn.

POLSKI FINN
PRZESZŁOŚĆ
VS PRZYSZŁOŚĆ
Polskie związki z klasą Finn są szczególne. Chociażfot. Grahm Gustav, SJÖHISTORISKA MUSEET

by z tego względu, że jedyny złoty medal olimpijski
w historii polskiego żeglarstwa zdobyto właśnie w tej
klasie. Dokonał tego Mateusz Kusznierewicz, który
w 1996 roku stanął na najwyższym stopniu podium
igrzysk w Atlancie, a osiem lat później wywalczył brąz
w Atenach. Mimo, że w kraju poza kadrą narodową
nie ścigało się wielu, nie miało to większego wpływu
na wyniki polskich sterników za granicą. Na igrzyska
w Pekinie zakwalifikował się Rafał Szukiel, w Londynie
reprezentantem był Piotr Kula, który od lat wiedzie prym

FINN
JEDNOOSOBOWA ŁÓDŹ MIECZOWA
KONSTRUKTOR: RICKARD SARBY
KLASA OLIMPIJSKA OD 1952 ROKU
DŁUGOŚĆ: 4.5 M
POWIERZCHNIA ŻAGLA: 10M2
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OSIĄGNIĘCIA POLAKÓW
NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH
W KLASIE FINN:
1968, Meksyk – 12. Andrzej Zawieja
1972, Monachium – Niemcy Zachodnie, 24. Błażej Wyszkowski
1976, Montreal – Kanada, 16. Ryszard Blaszka
1980, Moskwa – Związek Radziecki, 7. Ryszard Skarbiński
1988, Seul – Korea Południowa, 20. Henryk Blaszka

w krajowych rozgrywkach. W międzyczasie pojawiały się również
juniorskie medale mistrzostw świata i Europy. Pytanie, co dalej?
Czy z powodu odejścia z rodziny olimpijskiej klasa Finn odejdzie
w zapomnienie?
- Obecnie polscy zawodnicy przygotowują się do eliminacji do
Igrzysk w Tokio, juniorzy przygotowują się do startu w mistrzostwach Europy i świata, które odbędą się w sierpniu 2020 roku
w Gdyni, wspiera nas w tym Polski Związek Żeglarski – mówi
Rafał Szukiel. - Po tym czasie, jeśli nie uda się wprowadzić Finna
do programu igrzysk w Paryżu, Finn stanie się klasą międzynarodową, nadal będą rozgrywane imprezy mistrzowskie, a zawodnicy

1996, Atlanta – Stany Zjednoczone, 1. Mateusz Kusznierewicz

będą szlifować swoje umiejętności żeglarskie, które w przyszłości

2000, Sydney – Australia, 4. Mateusz Kusznierewicz

wykorzystają w zawodowych teamach startujących w największych

2004, Ateny – Grecja, 3. Mateusz Kusznierewicz
2008, Pekin – Chiny, 10. Rafał Szukiel
2012, Londyn – Wielka Brytania, 16. Piotr Kula
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regatach na świecie. Niestety nie będą mogli zdobyć najwyższego
lauru, czyli medalu olimpijskiego, ponieważ World Sailing nie chce
zauważyć faktu, że świetnie przygotowani fizycznie, wysocy zawodnicy także powinni mieć szansę na start w igrzyskach.
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PIOTR KULA
KOŃCZĘ NA TOKIO 2020

Co jako najlepszy Finnista w kraju myślisz

Mówi się, że zmiana jest jedyną stałą

o takiej decyzji?

w przyrodzie. Natomiast Finn szedł z duchem

Myślę, że to - lekko mówiąc - niemądra decyzja.

czasu od zawsze. Choć oryginalny projekt jest

Po igrzyskach w Tokio, rośli mężczyźni nie

z 1949 roku, materiały jakich dziś używamy do

będą mogli startować w żeglarstwie olim-

konstrukcji tej łodzi są zupełnie nowoczesne.

pijskim. W ostatnich latach poznałem kilku

Na przestrzeni tych lat kadłub był sukcesyw-

wyjątkowych nastolatków, którzy wsiedli na

nie odchudzany. Zaczęło się od drewna, a dziś

Finna i zasypiając widzą w wyobraźni siebie

pływamy na laminowanych kadłubach. Maszt

żeglujących po złoty medal olimpijski. To są ob-

jest węglowy, żagle z kevlaru czy tecnory.

razy, które napędzają ich całe życie. Są szczupli,

Owszem, jest relatywnie wolny na wiatr, ale

silni i nawet gdyby się zagłodzili, nie dadzą rady

widzieliście Finna w pełnym ślizgu na bagszta-

pływać na mniejszych łódkach, bo taką mają

gu? Albo free pumping na pełnym?

budowę ciała. Zabito w ten sposób marzenia

To są niesamowicie dynamiczne akcje.

wielu zawodników. Teoretycznie w miejsce

Do skutecznej żeglugi trzeba też bardzo

Finna wstawiono konkurencję: pełnomorski

dobrze znać się na trymie sprzętu, zwłaszcza

kilowy jacht z załogą mieszaną, więc przyjmij-

że w ramach tolerancji przepisów, możemy

my optymistycznie, że może być tam miejsce

modyfikować nieco krój żagla, giętkość

dla facetów o ponadprzeciętnych gabarytach.

masztu, profil płetwy sterowej itd. Cała sztuka

Tyle, że taki jacht będzie kosztował olbrzymie

sprowadza się do odpowiedniej regulacji.

pieniądze, więc nawet bogate nacje będą miały
kłopoty ze zrobieniem kampanii w tej konku-

Są już w programie olimpijskim łódki na hydro

rencji. Poza tym dziś nie wiemy w ogóle jakie to

skrzydłach, dla miłośników nowoczesnych

będą jachty i jaka będzie optymalna załoga, ale

rozwiązań. Każdy znajdzie coś dla siebie.

nietrudno to przewidzieć. Skoro to łódź kilowa,

Ogromną zaletą Finna jest to, że może się

gdzie balastowanie załogi nie ma wielkiego

ścigać w bardzo dużym przedziale wiatru bo

wpływu na przechył, to najlepiej mieć lekką

od kilku do ponad trzydziestu pięciu węzłów

i bardzo silną załogę, więc raczej nie będzie tu

i sprzęt się nie połamie. Zdarzyło mi się kiedyś

miejsca dla ciężkich facetów.

żeglować w 53 węzłach. Oczywiście to była
walka o bezpieczne wrócenie do portu, ale

Finn to jednak kawał żeglarskiej historii…

nawet żagle nam się nie porwały. Jestem prze-

Taką decyzją World Sailing odciął się od spuści-

konany, że archaiczne łódki tego nie potrafią.

zny, jaką niesie za sobą niemal siedemdziesiąt
lat historii Finna. To tak duża część mojego

Co dalej z Twoją karierą, zmienisz klasę, jeżeli

życia, że już zawsze będę definiowany jako

pojawi się na horyzoncie warta uwagi?

Finnista. Jestem pewien, że klasa Finn nie

Finn jest wciąż klasą olimpijską. Jestem

przestanie istnieć, bo zbyt wiele osób kocha ją

w trakcie kampanii Tokio 2020. Chcę ją zrobić

tak bardzo jak ja. Niestety teraz już nie będzie

jak najlepiej, więc mam konkretne plany i cele

częścią olimpijskiej rodziny.

na ten czas. Nie zaprzątam sobie nadmiernie
głowy dalszą przyszłością. Żeglarstwo zawsze
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A może Finn faktycznie jest już trochę archa-

będzie częścią mojego życia, ale nie planuję

iczny i zmiana wyjdzie wszystkim na lepsze?

startów w klasach olimpijskich po tej kampanii.
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O K I E M P SYC H O LO G A

O MOCNYCH
STRONACH
KIEDY ZAPOMINAMY,
W CZYM TKWI
NASZA SIŁA
„Jakie są twoje mocne strony?” - to nie tylko pytanie,
które można usłyszeć podczas rozmowy rekrutacyjnej.
Coraz częściej pojawia się ono w ustach trenerów
rozmawiających z zawodnikami czy chociażby we
współpracy psychologa z zawodnikiem. I jest to pytanie
zasadne, bo silne strony, a właściwie ich świadomość
jest ważniejsza, niż mogłoby wam się wydawać.
Jeżeli znamy i doceniamy swoje mocne strony, mamy
świadomość swoich zasobów. Oznacza to, że zdajemy
sobie sprawę z tego, w czym i kiedy jesteśmy dobrzy,
co w sytuacji rywalizacji sportowej i zwiększonego
napięcia pomaga w wykorzystaniu stu procent możliwości. Świadomość ta oznacza także, że jesteśmy
(jak mawia się w psychologii) w kontakcie z samym
sobą, co w praktyce oznacza, że znamy siebie, własne
reakcje, rozumiemy mechanizmy, które kierują nami
w różnych sytuacjach. To także istotne dla sportowca
czy trenera. Świadomość mocnych stron nie tylko
pomaga korzystać w rywalizacji z tego, co najlepsze
w naszym „arsenale”, ale także daje świadomość tego,
nad czym warto pracować i co doskonalić - czego
brakuje do podwyższenia poziomu sportowego.
W praktyce jednak - i o tym tak naprawdę jest ten tekst
- bardzo często zawodnicy nie dostrzegają własnych
mocnych stron lub nie wierzą w to, że je mają. A to
nie pozwala na wykorzystanie wszystkich zasobów
podczas procesu treningowego i startów. Jak więc
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sobie z tym poradzić? W jaki sposób dostrzec to, co
najmocniejsze i jak lepiej to wykorzystywać? Czas na
odrobinę praktyki. Oto kilka wskazówek:
1. Nie widzimy siebie w taki sposób, w jaki widzą nas
inni. To oznacza w praktyce, że często osoby wokół
nas mówią o tym, co ich zdaniem jest naszą zaletą. Dostrzegają to, w jaki sposób zachowujemy się, w czym
jesteśmy dobrzy i w jaki sposób z tego korzystamy.
Ludzie nie widzą jednak wszystkiego. Na przykład nie
będą w stanie dostrzec tego, że nie wystarcza ci determinacji do tego, aby do samego końca treningu dawać
z siebie 110%. To wiesz właściwie tylko ty. Inni mogą
zachwycać się twoim profesjonalizmem w treningu
i tym, jak bardzo dużą determinację posiadasz. To kontrast w stosunku do tego, co wiesz o sobie, prawda?
A jednak ludzie na jakiejś podstawie formułują takie,
a nie inne wnioski. Skoro tak, warto zastanowić się nad
tym, co wiesz o sobie, a co mówią inni i spróbować
znaleźć złoty środek. Jeżeli coś, co uważasz za swoją
słabą stronę, inni uważają za zaletę, być może prawda
leży pośrodku?
2. (Nie)dostrzeganiu mocnych stron towarzyszy pewna
pułapka. Mianowicie, bardzo często naszymi silnymi
punktami i zasobami są te cechy i obszary, które
uważamy za… oczywiste. Zdarza się, że radzenie sobie
w pewnych sytuacjach jest dla nas łatwe, a więc nie
czujemy, że potrzebujemy wówczas jakichś specjal-
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nych cech czy umiejętności. Jeżeli uważamy, że coś
jest dla nas proste i nie sprawia nam trudności, często
zakładamy, że podobnie odczuwają inne osoby. Skoro
tak, to tym bardziej nie kojarzymy tego z wykorzystywaniem mocnych stron. Tymczasem to, że coś przychodzi
nam łatwo (na przykład trening siłowy czy dobre starty)
oznacza często, że jest to naszą mocną stroną. Warto
to docenić i, jeżeli ktoś wskazuje, że jesteśmy w czymś
dobrzy, przystańmy nad tym na moment i zastanówmy
się, czy to wskazanie nie ma przypadkiem uzasadnienia.
3. Kiedy myślimy o mocnych stronach lub kiedy, ktoś
pyta nas o to, jakie są nasze zasoby, często szukamy
konkretnych cech osobowości, które mogłyby nas opisywać: odwaga, inteligencja, dyscyplina, błyskotliwość…
Pojęcie mocnych stron jest jednak dużo szersze. Mocną
stroną może być na przykład używanie skutecznych
sposobów do tego, aby radzić sobie z brakiem chęci do
działania. To coś, co odnosi się do sposobu podejścia do
działania, nie jest cechą charakteru. Mocną stroną może
być także coś, co odnosi się do tego, w jaki sposób
myślimy o świecie czy o tym, co robimy. Dlatego, kiedy
szukamy w sobie zasobów, warto spojrzeć szerzej.
4. Wspomniałam o tym, że szukaniu mocnych stron
lub wręcz temu, że ich nie dostrzegamy, towarzyszą
pewnego rodzaju pułapki. Jedną z nich, która w wyraźny
sposób utrudnia dostrzeganie w sobie tego, co warto-

ściowe i tego, co pozwala jeszcze skuteczniej trenować i rywalizować, jest społeczne porównywanie się.
Szukamy nie w sobie, a w innych grupach społecznych.
Porównujemy się, odnosimy to, co ma być naszą mocną
stroną do tego, jak postrzegają to inni. Co ważne, trudno
nam uznać za zasób to, co „mają” także inni, bo wydaje
nam się, że ta cecha lub umiejętność nie jest wyjątkowa.
Warto pamiętać o tym, że mocna strona to nie tylko coś
niespotykanego, co wyróżnia nas spośród innych. To
wszystko to, co buduje nas, dodaje nam sił i pomaga
skutecznie oraz komfortowo poruszać się w różnych
obszarach życia.
Dlaczego powstał ten tekst?
Dzisiejszy sport stawia przed zawodnikami, trenerami
i innymi osobami wspierającymi szkolenie coraz więcej
wyzwań. Tempo sportowego rozwoju przyspiesza, wymagania rosną, a koszty uprawiania sportu są wysokie.
W tym długotrwałym procesie i w drodze ciągłego rozwoju coraz częściej umyka nam świadomość tego, co
sprawia, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Coś, co
powinno budować poczucie pewności siebie i skuteczności to właśnie świadomość mocnych stron, silnych
zasobów i zalet. Być może tych kilkanaście zdań pozwoli
wam na moment zatrzymać się i zidentyfikować to,
co zwiększa waszą skuteczność i co pomaga stawiać
kolejne kroki w karierze sportowej.

DARIA ABRAMOWICZ
Psycholog sportowy, kiedyś
zawodniczka i trener, od wielu
lat związana z żeglarstwem.
Dziś pracuje między innymi
z reprezentantami Polski w wielu
dyscyplinach, pomaga spełniać
sportowe marzenia i pokazuje,
że prawdziwe mistrzostwo
zaczyna się w głowie.
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- Na świecie żeglarstwo uważane jest za
świetne narzędzie promocji marek i doskonalą okazję do tworzenia treści dla mediów.
Chcemy doprowadzić do tego samego
w Polsce i stać się wiodącym podmiotem
na tym rynku – zapowiada Piotr Zygo, jeden
z założycieli Sailing Poland, nowej inicjatywy
żeglarskiej w Polsce. W planach mają budowanie własnej floty i starty w najbardziej
prestiżowych regatach na świecie.
TEKST: KLAUDIA KRAUSE BACIA, MICHAŁ STANKIEWICZ
ZDJĘCIA: ROBERT HAJDUK
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Na świecie żeglarstwo uważane
jest za świetne narzędzie promocji
marek i doskonalą okazję do tworzenia treści dla mediów. Chcemy
doprowadzić do tego samego
w Polsce i stać się wiodącym
podmiotem na tym rynku.
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Centrum Warszawy, neorenesansowy, odrestaurowany XIX- wieczny
pałacyk przy al. Szucha 17/19, nowoczesna przestrzeń w dobrym,
miejskim stylu. Jasne drewniane podłogi, wygodne kremowe fotele, kilka stołów, ciemnogranatowe ściany, na których widnieją podobizny kultowych jednostek Pucharu Ameryki. Są sale konferencyjne, jest salka
klubowa, a w niej mały, niepretensjonalny bar i duży ekran, na którym
dumnie króluje nazwa klubu. Jednym słowem – marynistyczny eklektyzm. To świeżo otwarta siedziba Sailing Poland. Wewnątrz poruszenie.
Kilku mężczyzn debatuje przed komputerem, wyraźnie gestykulując.
Planują logistykę przejazdów na Karaiby.

Klubowy jacht Phoenix przebywa obecnie w Bar-

okazję do tworzenia treści dla mediów. Chcemy

celonie. W grudniu wypłynie w trzytygodniowy rejs

doprowadzić do tego samego w Polsce i stać

do Antigui, a nowy rok jednostka rozpocznie już

się wiodącym podmiotem na tym rynku. Rozpo-

żeglugą na karaibskich wodach po drugiej stronie

częliśmy w związku z tym szereg działań zwią-

Atlantyku. W lutym zaplanowano pierwsze regaty

zanych w dużej mierze z biznesem i mediami.

sezonu 2019 w jakich weźmie udział.

Pod tym względem jesteśmy unikalni w Polsce.
To są działania, na których efekty trzeba będzie

- Nasze pierwsze regatowe mile w 2019 roku

poczekać – wyjaśnia.

przepłyniemy 18 lutego na 600-milowych,
klasycznych RORC Caribbean 600 – mówi Maciej

Hasłami przewodnimi Sailing Poland są: żeglar-

„Świstak” Marczewski, Head of Race Team

stwo, biznes i media, ale główną motywacją do

w projekcie Sailing Poland. - Trasa wiedzie wokół

jego powstania – pasja do tego sportu. Oczywi-

11 wysp karaibskich należących do archipelagu

ście pasja jego założycieli i inwestorów. To przede

Wysp Nawietrznych. Start odbywa się z wyspy

wszystkim Piotr Zygo – były prezes KP Legii

Antigua, tam też znajduje się meta. Spotyka się tu

Warszawa, a obecnie prezes zarządu Multikino

wielki żeglarski świat, a za sterami superjachtów

SA., Szymon Pikula oraz Adam Stańczak – twórcy

stają często najlepsi żeglarze, znani z Volvo

ASM Group, firmy notowanej na warszawskiej

Ocean Race, Pucharu Ameryki czy akwenów

Giełdzie Papierów Wartościowych i Łukasz Siwik -

olimpijskich. Będzie to doskonała rozgrzewka

współwłaściciel i prezes zarządu firmy deweloper-

i pierwszy sprawdzian przed intensywnym

skiej ASBUD, jednego z wiodących developerów.

sezonem, a jednocześnie kwalifikacja do Rolex
Fastnet Race – podkreśla.

Co sami podkreślają założyciele SP - choć nigdy
nie uprawiali żeglarstwa profesjonalnie czy

NIE TYLKO KLUB

zawodniczo, to dzięki swojej pasji zaliczyli już
całkiem sporo regat w formule Pro-Am: Heineken

Mimo, że Sailing Poland działa raptem kilka

St. Marteen Regatta, Giraglia Cup, Les Voiles de

miesięcy, to start ma niezwykle mocny. Własny,

Saint Tropez, Copa Del Rey, The Middle Sea Race

profesjonalny jacht Phoenix, własna siedziba, team

czy Sydney Hobart. W takiej samej formule ma

profesjonalnych żeglarzy i profesjonalna struktura

działać Sailing Poland.

na wzór prężnie działającej firmy.
PIERWSZY BYŁ PHOENIX
- Bo nie jesteśmy jednak tylko i wyłącznie klubem
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żeglarskim – zastrzega Piotr Zygo. - Jesteśmy

Jedną z pierwszych decyzji nowego klubu

inicjatywą, która łączy żeglarstwo, biznes i media.

było kupno jachtu. Klubową jednostką został

Naszym celem nie jest tylko i wyłącznie rozwój

60-stopowy, w pełni karbonowy jacht Phoenix,

morskiego żeglarstwa regatowego w Polsce,

oryginalnie zaprojektowany przez firmę Judel /

ale budowa kategorii związanej z żeglarstwem

Vrolijk & Co w 2004, a w 2014 zoptymalizowany

i stylem życia z nim związanym w biznesie

do żeglowania w klasie IRC/ORC przez Ker Yacht

i mediach. Na świecie żeglarstwo uważane jest

Design. Jacht jest w pełni przystosowany do regat

za świetne narzędzie promocji marek i doskonalą

morskich typu offshore, a dzięki optymalizacji
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posiada bardzo korzystne przeliczniki. Sailing Poland podpi-

wokółziemskich oraz oceanicznych (m.in. Velux 5 Oceans

sało umowę nabycia jachtu w 2018 roku, jednak cena objęta

2010-11, Vendée Globe 2012-13, Transat Jacques Vabre

została tajemnicą handlową.

2013, rekord Północnego Atlantyku 2013). Karierę żeglarską
zaczynał od Optymistów, żeglował w klasach 420 i 470. Na

- Stan jednostki był bardzo dobry, konstrukcyjnie bez

swoim koncie ma starty w regatach na całym świecie –

zarzutu, tak samo strukturalnie – zapewnia Maciej

m.in. Rolex Sydney Hobart Yacht Race, St. Maarten Heinek-

„Świstak” Marczewski, odpowiedzialny za wybór jednostki. -

en Regatta, Caribbean 600, Transat Jacques Vabre, Rolex

Oczywiście wymagał tego, czego wymaga każda jednostka

Giraglia, Les Voiles de Saint Tropez, Rolex Middle Sea Race.

przed sezonem, czyli odświeżenia farb, serwisu silnika,
kabestanów i hydrauliki. Wymieniliśmy też wszystkie liny.

6 + 11

Jacht był gotowy do pływania, ale nie takiego ściśle regatowego, więc wymagał niewielkich nakładów, np. w zakresie

Jak już był jacht i szef to trzeba było znaleźć załogę.

dokupienia środków ratunkowych wymaganych obecnymi

Sailing Poland Race Team to międzynarodowa 17-oso-

przepisami m.in. regat RORC. Wraz z jednostką otrzymali-

bowa załoga regatowa startująca w formule Pro-Am,

śmy pełen zestaw 9 żagli przednich, grot marszowy i nowy

czyli składająca się z grupy sześciu profesjonalnych że-

grot (One Sail), węglowy maszt 7/8 (Hall Spars), regatowy

glarzy, którym podczas regat towarzyszą żeglarze-ama-

bom King Composites, przyczepę oraz łoże portowe –

torzy. Załoga PRO jest stała i międzynarodowa, razem

podsumowuje Marczewski.

ma ponad 300 tysięcy mil morskich doświadczenia, co
odpowiada 10 rejsom dookoła świata. Wszyscy żeglują

Potem zaczęło się kompletowanie załogi. Szefem części

od dziecka, a ich kompetencje wzajemnie się uzupełnia-

sportowej został wspomniany Maciej Marczewski –

ją. Maciej Marczewski jest w nim Head of Race Team,

doświadczony żeglarz, wielokrotny mistrz Polski, członek

a skipperem został Jens Lindner, członek zespołów

najważniejszych polskich projektów regatowych (MK Cafe

walczących o Puchar Ameryki, współpracownik

Sailing Team, Allianz Sailing Team, Polish Ocean Racing,

olimpijskich reprezentacji narodowych, a jednocześnie

Energa Sailing Team), z ogromnym doświadczeniem tech-

specjalista od optymalizacji jachtów pod względem

nicznym w przygotowywaniu jachtów do rejsów i wyścigów

osiągów, regulacji i materiałów.

Maciej Malag

38

listopad-grudzień

2018

\

W ŚLIZGU!

S A I L I N G P O L A N D , C H C E M Y B Y Ć N U M E R E M J E D E N / T E M AT Z O K Ł A D K I

Jens Lindner

W skład pozostałej profesjonalnej części załogi

na pokład, aby zostać jednym spośród jedenastu,

wchodzi dwóch Polaków: Marcin Banaszek (zawodo-

ponieważ wszyscy, niezależnie od posiadanego

wy dziobowy), sześciokrotny mistrz Polski w rega-

doświadczenia żeglarskiego, otrzymują pełne wspar-

tach meczowych, który od roku 2017 żegluje również

cie merytoryczne i techniczne oraz wprowadzenie

na dużych jachtach w regatach na całym świecie

w zakres obowiązków – zapewnia.

oraz Maciej Maląg (zawodowy załogant) - zawodnik
klas Optymist, 420 i Finn na poziomie reprezentacji

Jak to wygląda w praktyce? Zgranie każdego zespołu

Polski. Trymer i specjalista od takielunku, pływający

na pokładzie wymaga czasu, treningów i współpracy.

na jachtach wszelkiego typu, od wielkich katamara-

Dla załogi amatorskiej przed wyjazdem organizowa-

nów przez regatowe TP 52 do ekskluzywnych Wally.

ne jest specjalne szkolenie teoretyczne. Szkolenie

Szóstkę zawodowców uzupełnia Florian Guezennec

praktyczne odbywa się na jachcie, przez kilka dni

(załogant i specjalista od takielunku), zawodowy

przed startem regat. Skład załogi amatorskiej jest każ-

żeglarz pochodzący z Saint-Nazaire z doświadcze-

dorazowo dobierany spośród członków Sailing Poland

niem na jachtach różnego typu i wielkości, w tym

Yacht Club oraz osób prywatnych, które zadeklarowa-

również maxi-katamaranie Orange 1 oraz Jordi

ły chęć udziału w regatach na pokładzie Phoenixa.

Arbusa (zawodowy trymer) - nawigator z ogromnym
doświadczeniem, zarówno w regatach transatlan-

- Praca z załogą amatorską daje ogromną satysfakcję

tyckich jak i zawodach na poziomie mistrzostw

– mówi Maciej Marczewski. - Widzę, jak w ludziach

Europy i mistrzostw świata. Jednocześnie założyciel

zachodzi zmiana, jak stają się zespołem, uczą

i właściciel specjalistycznej firmy Dr Sails, oferującej

wzajemnie od siebie i stają się za siebie nawzajem

produkty do samodzielnego wykonywania wielu

odpowiedzialni. Ich zaangażowanie i emocje to dla

napraw na jachtach regatowych.

mnie duża sprawa. Na jachcie regatowym, jak nasz,
wszyscy muszą maksymalnie zaangażować się w to,
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Zawodowców jest sześciu, amatorów jedenastu.

co robimy. Tu każdy centymetr regulacji ma przeło-

– Co prawda, formuła przelicznikowa pozwala na

żenie na prędkość, każdy moment wykonania danej

modyfikację liczby załogi, ale przy 17 osobach każdy

czynności musi być zsynchronizowany z działaniem

ma swój zakres obowiązków – podkreśla Piotr

innych. Im płynniej to przebiega, tym lepszy wynik

Zygo. – Inną sprawą jest fakt, że każdy może wejść

końcowy, który jest nagrodą dla nas wszystkich.
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DEBIUTANCKIE MILE
Sailing Poland pierwsze regaty ma już za sobą. W tym roku
załoga wystartowała w trzech znanych imprezach żeglarskich – regatach Copa del Rey (Puchar Króla na Majorce),
Les Voiles de Saint Tropez na Lazurowym Wybrzeżu i Rolex
Middle Sea Race na Malcie. Debiut pod polską banderą
odbył się na hiszpańskich regatach Copa del Rey Mapfre
2018. Jacht Phoenix zajął miejsce 10 na 13 (IRC 1).
- Pierwszy start to zawsze wielka niewiadoma. Jestem
bardzo zadowolony z naszego debiutu – mówi Marczewski. - To specyficzne regaty, które w tym roku rozgrywane
były przy ogromnym upale i bardzo lekkiej bryzie, a więc
w warunkach bardzo wymagających fizycznie. Do tego
oczywiście silna konkurencja, bo tam nie ma przypadkowych zespołów. Był to nasz pierwszy wspólny start w gronie zawodowej załogi Phoenixa, choć jeszcze brakowało
jednej osoby – płynęliśmy w składzie 5 osób załogi Pro
oraz 12 z grupy Am. Grupa amatorska dała z siebie naprawdę wszystko. Jako debiutanci zostaliśmy bardzo dobrze
przyjęci, a jacht komplementowano, że jeszcze nigdy nie
widziano, żeby pływał tak szybko. To bardzo elitarne regaty,
gdzie z około 700 zgłoszeń wybieranych jest 150. Samo
pojawienie się w tym gronie to nobilitacja – podkreśla.
37. edycja regat o Puchar Króla na Majorce zgromadziła
w tym roku rekordową flotę 152 jachtów z 29 krajów,
podzielonych na 13 klas. Król Hiszpanii Filip VI (reprezentant kraju na IO w Barcelonie w roku 1992 w klasie Soling)
również brał udział w codziennej rywalizacji na wodzie
i ostatecznie zajął szóste miejsce w swojej klasie.
Z kolei w Saint Tropez na najsłynniejszych regatach
Lazurowego Wybrzeża – Les Voiles de Saint Tropez, załoga
Sailing Poland uplasowała się na drugim miejscu w swojej
grupie, IRC B.
- Ten wynik dał nam niesamowity napęd do działania. Po
pierwsze przekonaliśmy się wszyscy, że jacht ma niesamowite możliwości, a po drugie, że nawet najlepsi są do
objechania. W czasie rzeczywistym wygraliśmy wszystkie
wyścigi, po przeliczniku byliśmy drudzy, z czego wszyscy
byliśmy bardzo dumni. Rywale pytali nas, jak to się stało,
że byliśmy pierwsi na niektórych znakach. Teoretycznie to
przecież było niemożliwe! – opowiada „Świstak”.
Ostatni start sezonu nie należał do udanych. W jednym
z klasyków cyklu Rolex Cup z Malty dookoła Sardynii - Rolex Middle Sea Race, załoga Sailing Poland była zmuszona
zrezygnować z wyścigu z powodu awarii grota. W tegorocznej edycji w kategorii wielokadłubowców triumfował
Maserati (MOD 70) prowadzony przez Giovanniego
Soldiniego, a z jachtów jednokadłubowych najszybszy
był Rambler (R88) prowadzony przez George’a Davida.
W tym roku regaty obchodziły jubileusz 50-lecia istnienia.
Wystartowała rekordowa liczba 130 jachtów, z których 99
ukończyło wyścig.
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JACHT PHOENIX
ZDOLNY ARGENTYŃCZYK
TYP JEDNOSTKI: JV 57 / KER Custom 60
PIERWSZY WŁAŚCICIEL: Javier Dominguez
PIERWSZA NAZWA: Tau Ceramica
POPRZEDNI WŁAŚCICIEL: Japan Brake & Friction Limited, Hong
Kong
PODSTAWOWY MATERIAŁ: laminat węglowy typu sandwich
z rdzeniem z pianki
DŁUGOŚĆ: 18,3m
SZEROKOŚĆ: 4,164 m
ZANURZENIE: 3,041m (długi finkil bez możliwości wychylania
o wadze 9 ton)
WYPORNOŚĆ: 12,652 kg
OŻAGLOWANIE
GROT: 183 m2
FOK: 103 m2
GENAKER ASYMETRYCZNY: 330 m2

Jacht został zaprojektowany przez jedno z najlepszych biur
projektowych Judel & Vrolijk (typ JV 57) i zbudowany w roku 2004
w argentyńskiej stoczni Model Tecnicas y Regatas. Phoenix (pod
nazwą TAU) święcił triumfy w kategorii IMS, do której był pierwotnie
przeznaczony. Jednostka nosiła hiszpańską banderę, a sternikiem
była m.in. podwójna złota medalistka olimpijska i 5-krotna mistrzyni świata klasy 470, Theresa Zabell. Jej sukcesy były związane
głównie z formułą IMS: IMS Mediterranean Championship in Punta
Ala 2005 (1. miejsce), Rolex IMS Offshore Racing Championship
2005 (5. miejsce). Wystartowała też m.in. w Copa del Rey, Conde
del Godo (2005), w kolejnych latach w Trofeo SM La Reina Copa
Rolex (2006) oraz Trophy de Portugal, Portimao (2007).
Z biegiem czasu, gdy pojawiły się bardziej nowoczesne formuły
przelicznikowe, ówczesny właściciel zdecydował o modernizacji
kadłuba do startów w kategorii ORC i IRC. Przebudowę i optymalizację powierzono najlepszym specjalistom – angielskiej firmie KER
Yacht Design. Prace, które wykonano w 2012 roku, obejmowały
głównie wydłużenie kadłuba, w tym dziobu, przebudowę i poszerzenie rufy oraz dodanie mieczy. Dzięki tym modyfikacjom jacht stał
się dłuższy o 3 stopy oraz szybszy, a także zyskał korzystniejsze
przeliczniki, co obecnie umożliwia mu nawiązanie równorzędnej
walki z dużo nowszymi TP 52.
Sailing Poland podpisało umowę kupna jachtu w 2018 roku. Na
chwilę obecną ten całkowicie karbonowy, sześćdziesięciostopowy
jacht JV60, jest w pełni przystosowany do regat morskich typu offshore i posiada bardzo korzystne przeliczniki. Każdy centymetr regulacji ustawienia masztu i żagli przekłada się wprost na prędkość.
Natomiast konstrukcja bez uchylnego kila i bez bulby, z prostym,
dziewięciotonowym mieczem o długości 3,80 metra sprawia, że
Phoenix żegluje bardzo ostro do wiatru – nawet 20 stopni – i jest
niezwykle szybki. Jednostka na co dzień stacjonuje w Barcelonie.
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Jordi Arbusa

Marcin Banaszek
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W KIERUNKU VOLVO OCEAN RACE

tach morskich. Z czasem najlepsi z nich będą mogli dołączyć do
profesjonalnej załogi Sailing Poland.

Obecnie klub przygotowuje się do przyszłego sezonu. Ten ma
być ambitny. Załoga zostanie na Karaibach aż do końca kwiet-

W niedługim czasie działalność rozpocząć ma również Sailing

nia. Oprócz wspomnianego startu w RORC Caribbean 600

Poland Media, której celem będzie tworzenie oraz dystrybucja

(18 lutego 2019, Antigua), w planach są St. Maarten Heineken

unikalnych treści żeglarskich i lifestyle’owych na własnym blogu

Regatta (28.02-03.03.2019) oraz Les Voiles de Saint-Barth

„Sail Explore Win” oraz w sieci mediów partnerskich. Wszystko po

(14-20.04.2019).

to, by jeszcze szerzej rozpowszechnić żeglarstwo w Polsce.

W maju 2019 jacht Phoenix wraz załogą powróci do Europy, aby

„WYPRÓBUJ KLUB”

w czerwcu wziąć udział w Giraglia Rolex Cup (7-15.06.2019),
w lipcu w Channel Race (start 27.07.2019), a w sierpniu w Rolex

Istotnym elementem działań Sailing Poland jest integracja

Fastnet Race (start 3.08.2019). Na wrzesień zaplanowano start

miłośników żeglarstwa. Jak zapowiadają właściciele, kluczem

w Les Voiles de St. Tropez na Lazurowym Wybrzeżu, a na paź-

jest stworzenie z klubu miejsca networkingowego, gdzie

dziernik udział w rozgrywanym na Malcie Rolex Middle Sea Race.

ludzie mogą spotykać się biznesowo i prywatnie oraz milo

Rok zostanie zakończony startem w legendarnych regatach Rolex

spędzać czas ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi. Aby zostać

Sydney Hobart (26-31.12.2019), jedynych regatach na świecie

członkiem klubu Sailing Poland, wystarczy umówić się na

rozgrywanych nieprzerwanie od 1945 roku. Marzeniem klubu

spotkanie, podczas którego zostaną przedstawione warunki

Sailing Poland jest udział w Volvo Ocean Race.

członkowstwa. Aktualnie trwa akcja „wypróbuj klub”, gdzie
osoby zainteresowane otrzymują darmową kartę klubową na

- Start w Volvo Ocean Race to bardzo duży projekt, który wymaga

okres 4 miesięcy, a po jego upływie mogą zdecydować czy

silnego zaplecza biznesowego i finansowego – mówi Piotr Zygo. -

kontynuować członkowstwo płatnie czy też nie. Regularna

W Polsce bezskutecznie próbowano doprowadzić do startu polskiej

cena za członkowstwo wynosi 490 PLN miesięcznie. Warto

załogi już kilkukrotnie. Jednym z celów działalności Sailing Poland

zaznaczyć, że może być ono przeznaczone zarówno dla osoby

jest zbudowanie relacji świata żeglarskiego z biznesem i mediami.

indywidualnej, jak i dla firmy – dostaje ona do dyspozycji dwie

W moim odczuciu jest to warunek krytyczny do tego, żeby o takim

karty okazicielskie, w ramach których może korzystać z klubu

projekcie w ogóle myśleć. Kiedy to nastąpi będzie można pomyśleć

i jego infrastruktury.

o poczynieniu kolejnych kroków.
- To podstawowe założenia, jednak nasze plany sięgają dalej –
Jednak na samych planach regatowych Sailing Poland nie

mówi Piotr Zygo. - Profesjonalne projekty żeglarskie to praca na

poprzestaje. W planach projektu jest również stworzenie progra-

lata. My chcielibyśmy w ramach Sailing Poland łączyć ze sobą

mu dla młodych, obiecujących załóg klas przygotowawczych

różne elementy, promować polskie żeglarstwo na świecie nie

i olimpijskich. Program ma ruszyć w roku 2019 i będzie oferował

tylko poprzez jacht Phoenix, ale też poprzez sponsoring klas

wsparcie sponsorskie oraz marketingowe, a także umożliwiał

olimpijskich i przygotowawczych. Mam nadzieję, że zaznaczymy

młodym żeglarkom i żeglarzom starty na dużych jachtach w rega-

też naszą obecność na Bałtyku – podsumowuje.

Florian Guezennec
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MACIEJ
MARCZEWSKI

Współ praca
w żeglarst wie musi mieć
charak ter dł ugofalow y.
Spotkał em ludzi, k tór z y

GRAMY

to rozumieją – mówi
Maciej Marczewski
„Świstak”, szef spor tow y
Sailing Poland.

ZESPOŁOWO
To chyba twój debiut w roli lidera tak wielkiego

Nawet jeżeli równolegle prowadzone przez innych

projektu żeglarskiego?

projekty mogą wydawać się podobne, to jedynie

To prawda. Na szczęście mam zespół, z którym

w jakiejś części. Oczywiście każdy chce być najlepszy,

świetnie mi się pracuje. Bez zespołu trudno być lide-

ale to są na razie kategorie, gdzie w każdej mamy po

rem, można co najwyżej pływać kajakiem, ale robienie

jednym zawodniku w kontekście klubu czy jachtu.

tego wyczynowo również wymaga wsparcia teamu

Dlatego nie porównywałbym Sailing Poland na razie

brzegowego. Gramy więc zespołowo.

z niczym innym.

Jak do tego doszło? Masz ogromne doświadczenie,

Czy wasz debiut uważasz za udany?

ale do tej pory byłeś raczej tym cichym bohaterem.

Jestem bardzo zadowolony z naszego debiutu, cho-

Tak to wyglądało? Z mojej perspektywy to naturalna

ciaż pierwsze starty to zawsze wielka niewiadoma. Na

kolej rzeczy i następujące po sobie etapy rozwoju

pewno zostaliśmy zauważeni, zarówno przez organi-

kariery żeglarskiej. Rozwoju, który wymaga uporu

zatorów prestiżowych regat, jak i przez konkurencję.

i determinacji, bo zdarza się po drodze nie raz, że

Zaczynaliśmy od Pucharu Króla na Majorce i miejsca

masz chęć dać sobie spokój i znaleźć „normalną”

10 na 13 w naszej grupie, potem było 2 miejsce na

pracę. Tak zupełnie poważnie to wynik wielu lat pracy

22 w Saint Tropez, które tak naprawdę było wielkim

i przygotowań. Ale też spełnienie wielkiego marzenia

sukcesem. Z regat Rolex Middle Sea musieliśmy się

oraz co najważniejsze spotkanie właściwych ludzi

wycofać z powodu awarii, to żaden wstyd. Myślę, że

w odpowiednim miejscu i czasie. Ludzi, którzy

jak na pierwsze starty możemy być bardzo zadowo-

rozumieją, że współpraca w żeglarstwie musi mieć

leni. Oczywiście wiemy, nad czym musimy pracować

charakter długofalowy, bo inaczej nie ma sensu. Kilka

i tak naprawdę to dla tej wiedzy się startuje.

rzeczy zbiegło się w jednym punkcie, z czego się
bardzo cieszę.

Byłeś odpowiedzialny za wybór jednostki, dlaczego
ten padł akurat na tą?

Ambicje macie duże. Czujesz presję?

Szukaliśmy optymalnego jachtu, który spełniałby

Trudno naszą inicjatywę porównywać z czymś innym.

założenia naszych planów długofalowych, formuły
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Pro Am, byłby konkurencyjny w IRC i ORC, a także był

bardzo konkurencyjny, zarówno w regatach europejskich,

dobrą i bezpieczną platformą szkoleniową. Phoenix

jak i po drugiej stronie oceanu. Jak w każdych regatach

był najkorzystniejszą ofertą odpowiadającą naszym

– wszystko zależy od przygotowania, od załogi, a przede

wymaganiom, jachtem o bardzo dobrych parametrach

wszystkim od szczęścia. Wystarczy popatrzeć na wyniki

i przelicznikach. Jest zbudowany logicznie i prosto, nie

właśnie zakończonych regat Route du Rhum.

ma tam skomplikowanych urządzeń których pełna obsłu-

W ŚLIZGU!
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ga wymaga lat treningu. Żegluga na nim to przyjemność,

Jakie stawiasz sobie cele na 2019 rok?

a nie walka o życie, choć jest szybko i bardzo mokro, ale

Moje cele to realizacja kalendarza regat zgodnie

to jednostka regatowa. To bardzo dobry i bezpieczny

z harmonogramem oraz pokazanie się za każdym ra-

jacht umożliwiający szybką adaptację osobom, które

zem z jak najlepszej strony. Wszystkie zaplanowane

wchodzą na niego po raz pierwszy - również młodzieży

starty mają przygotować nas do regat Sydney-Hobart

i debiutantom. Dokładnie tego szukałem.

pod koniec roku 2019.

Czujesz, że na tej maszynie regatowej można

A taki cel długoterminowy?

wygrywać?

Oczywiście taki cel istnieje, ale wolałbym na razie

Phoenix ma taką konstrukcję i takie przeliczniki, że jest

o tym nie mówić.
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Mariny powoli pustoszeją, a od kolejnego sezonu dzielą
nas jeszcze długie i mroźne miesiące. Jednak zanim
w głowie zaczną kłębić się wizje kolejnych rejsów,
należy odpowiednio zadbać o sprzęt. Jak należycie
przygotować go do zimowania? O czym pamiętać?
I w jaki sposób zakonserwować poszczególne elementy?
TEKST: MACIEJ PATOKA, KONRAD LIPSKI / YACHT DETAILING
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fot. Konrad Lipski

JACHTOWE PORADY

Spędzanie czasu na jachcie jest dla wielu osób

żagli laminowanych - rolowanie, rekomendujemy

sposobem na relaks, hobby, a nawet stylem życia.

do wszystkich typów żagli (również dakrono-

Niestety ze względu na niesprzyjającą w naszym

wych). W ten sposób unikamy powstawania

kraju aurę, żegluga rekreacyjna trwa zaledwie

zagięć na sztywnej tkaninie, dzięki czemu żagle

kilka miesięcy, a zdecydowana większość jed-

się nie odkształcają ani nie niszczą, a do tego

nostek na okres zimowy jest wyciągana z wody.

wyglądają bardziej estetycznie. Foki, które przez

Z roku na rok świadomość posiadaczy jachtów

lato zdążyły „przyzwyczaić się” do zwijania na

o konieczności wykonania prac konserwacyjnych

rolerze, należy zwinąć wokół liku dolnego. Przez

rośnie, więc postanowiliśmy skupić się na tych

zimę powinny się one odkształcić, dzięki czemu

najczęściej bagatelizowanych, a mających zna-

przedni lik foka w następnym sezonie będzie

czący wpływ na finalną kondycję jednostek.

pracował nawet lepiej niż jesienią.

TAKIELUNEK

Inną kwestią jest przechowywanie. Żagle muszą

Wszystkie elementy takielunku (maszt, bom,

pomieszczeniach, w przeciwnym razie pojawi się

być magazynowane w suchych i wentylowanych
wanty, sztag, itd.) zużywają się. Jednak, aby

na nich pleśń. Warto pamiętać, że szkody wynikłe

móc jak najdłużej cieszyć się z dobrej kondycji

ze złego potraktowania żagli w okresie zimowania,

takielunku, należy go systematycznie konserwo-

mogą być znacznie gorsze, niż błędy popełnione

wać. Przynajmniej raz na kilka sezonów powinno

w czasie eksploatacji.

się zdjąć maszt z łódki i skontrolować jego stan.
Pierwszą czynnością jaką możemy wykonać

AKUMULATORY

podczas jesiennej konserwacji jest sprawdzenie
prostolinijności masztu, która mogła zostać zabu-

Pozostawienie akumulatora w jachcie na całą

rzona przez ponadnormatywne naprężenia dzia-

zimę bez podłączonego ładowania to praktycznie

łające na maszt. Kolejnym etapem jest inspekcja

pewna „śmierć” baterii, spowodowana spadkiem

wzrokowa lin olinowania stałego, ze szczególnym

napięcia poniżej krytycznej wartości. Z drugiej

zwróceniem uwagi na sztag, który przyjmuje

strony permanentne ładowanie przy braku

największe obciążenia. Jakiekolwiek pęknięcie,

odpowiedniej ładowarki może powodować prze-

którejkolwiek z żył liny stalowej już jest przesłanką

ładowanie. Obecna w akumulatorze woda ulega

do bezwzględnej wymiany, ponieważ nie jesteśmy

rozpadowi na tlen i wodór, czego konsekwencją

w stanie ocenić pozostałych żył wewnątrz liny.

jest wzrost gęstości elektrolitu. Wodór w połącze-

Pęknięcie sztagu podczas żeglugi bardzo często

niu z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową,

kończy się utratą masztu, a to jest już bezpośred-

a kiedy jacht jest szczelnie przykryty, o tragedię

nim zagrożeniem bezpieczeństwa załogi. Ponadto

nietrudno. Najlepszym rozwiązaniem jest prze-

na maszcie najczęściej zlokalizowane są anteny

kazanie akumulatorów do akumulatorowni, gdzie

do systemów komunikacji, przez co podczas jego

będą przechowywane w odpowiedniej tempe-

złamania narażamy nie tylko załogę na utratę

raturze i pod stale monitorowanym napięciem.

zdrowia lub życia, ale również uniemożliwiamy

Natomiast, jeżeli nie ma takiej możliwości, warto

wezwanie pomocy.

przeczytać zalecenia producenta, bądź poprosić

ŻAGLE

zimową silnika.

Jeżeli zaczęliśmy wykonywać konserwację od

WILGOĆ

o poradę mechanika, który wykonuje konserwację

serwisu takielunku, to warto iść za ciosem i przyj-
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rzeć się od razu głównemu „napędowi”, czyli ża-

Po sezonie spędzonym na wodzie, w każdym

glom. Zdjęte należy dokładnie umyć i wypłukać.

zakątku jachtu znajduje się wilgoć. Należy pamię-

Do żagli dakronowych możemy użyć specjalnych

tać, aby dokładnie wydobyć z zenzy wodę, zabrać

czyścików i środków piorących, natomiast żagle

z jachtu wszystkie przedmioty, w których może

laminowane powinny być płukane jedynie czystą

się ona zgromadzić, a przede wszystkim umoż-

wodą, następnie suszone i rolowane. Nie wolno

liwić przepływ powietrza w jachcie, co znacznie

ich namaczać ani szczotkować. Natomiast

przyśpieszy proces schnięcia. Dobrą praktyką jest

przed ponownym złożeniem trzeba się upewnić,

również umieszczanie pochłaniacza wilgoci przy-

że żagiel jest całkowicie suchy. Po umyciu

najmniej na kilka dni w każdym miesiącu. Dzięki

i wysuszeniu żagla należy poprawnie go złożyć.

tym działaniom w łódce na wiosnę nie zastanie-

Żagle dakronowe z założenia możemy składać

my pleśni i zapobiegniemy powstawaniu osmozy

równolegle w tzw. „harmonijkę”, zaczynając od

w laminacie, który od wewnątrz miejscami rów-

liku dolnego, przesuwając się w kierunku rogu

nież nie jest odpowiednio zabezpieczany przed

fałowego. Natomiast to, co jest niezbędne dla

wilgocią – o tym jednak w kolejnym wydaniu!
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PRAWO I PRAKTYKA

FINANSOWANIE
ZAKUPU JACHTÓW
PRAWO I PRAKTYK A
Jachting, zarówno w tym motorowym, jak i żaglowym wydaniu
to już nie tylko niewinne i niepozorne hobby. Jachting stał
się odrębną gałęzią przemysłu z całym bagażem relacji
handlowych, ryzkiem gospodarczym i skomplikowaną siatką
finansowania. O tym jak odnaleźć się w gąszczu prawnych
zabezpieczeń pisze Patryk Zbroja, adwokat i żeglarz regatowy,
tegoroczny mistrz Polski w match racingu.
TEKST: PATRYK ZBROJA

Wystarczy, choćby z punktu widzenia zwykłego amatora

traktowany jest jako pełny koszt uzyskania przychodu.

tego sportu, zastanowić się nad formą zakupu wyma-

Warunkiem jest oczywiście to, aby zakupywana jednostka

rzonej jednostki i okazuje się, że bez prawnika obejść

związana była z przedmiotem prowadzonej przez przed-

się ciężko. Zwłaszcza, jeżeli chcielibyśmy skorzystać

siębiorcę działalności gospodarczej.

ze środków pieniężnych uzyskanych w ramach umowy
leasingu, kredytu lub pożyczki.

Istotą leasingu jest sfinansowanie transakcji przez leasingodawcę i oddanie jachtu do używania leasingobiorcy

Ostatnio na pomoście zagadnął mnie znajomy żeglarz:

do korzystania. Leasingodawca nie ma problemu z zabez-

„Słuchaj, Ty znasz się przecież na temacie! Jak wiesz

pieczeniem zawieranej przez siebie umowy, a to z tego

sprzedaję swój jacht, bo mam na oku coś nowego.

powodu, że do jej zakończenia pozostaje właścicielem

Mam kupca, ale ten mówi, że nie ma całej kasy na zakup

zakupywanej jednostki. Ogranicza wtedy ryzyko związane

i część chciałby mi wpłacić teraz, a część później. Jak się

z brakiem wypłacalności leasingobiorcy. Jeżeli klientowi

zabezpieczyć? Aha, a z tym nowym jachtem to się za-

noga się powinie, to w razie przedterminowego rozwiąza-

stanawiam, czy wziąć go w leasing na firmę, tutaj też

nia umowy, leasingodawca zawsze może zająć jacht i go

będą jakieś zabezpieczenia?”. Tak oto nastąpił początek

odebrać, a następnie np. sprzedać na wolnym rynku.

kilkunastominutowej pogawędki, która w sumie miała
charakter porady prawnej.

Leasingodawcy stosują również często dodatkowe formy
wi przez korzystającego przelew (tzw. cesję) wierzytelno-

chcesz jacht „wziąć w leasing” albo sfinansować jego

ści. Jachty objęte leasingiem wymagają zawsze pełnego

zakup przez kredyt lub pożyczkę?

ubezpieczenia Yacht Casco. Co zrozumiałe, leasingodaw-

fot. Marta Dębska / materiały prasowe

zabezpieczeń jak przykładowo składany ubezpieczycieloNa czym polegają te zabezpieczenia w sytuacji, gdy

ca chce mieć kontrolę nad wypłatami z tytułu odszkodo-
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wania w przypadku uszkodzenia przedmiotu leasingu.

Na leasing jachtu decydują się głównie przedsiębiorcy.

Zależy mu zawsze na jak najlepszym stanie jachtu. Dążyć

Traktują oni zakup jednostki jako formę, oczywiście

będzie też do tego, aby ewentualne uszkodzenia były

dozwolonej prawnie, optymalizacji podatkowej. Przedsię-

właściwie naprawiane, a jacht przywrócony do stanu po-

biorca może rozliczyć w prowadzonej przez siebie dzia-

przedniego. Cesja wierzytelności daje w takim przypadku

łalności gospodarczej podatek od towarów i usług (VAT)

leasingodawcy gwarancję, że leasingobiorca, uzyskując

na ogół w całości (a nie np. w 50 %), a czynsz leasingowy

odszkodowanie, rzeczywiście przeznaczy przyznaną
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kwotę na porządną naprawę, a nie jedynie na maskowanie uszkodzeń.

że akurat z uwagi na brak znajomości jachtowego rynku nie zawsze do

W grę wchodzi również często tzw. bezgotówkowa naprawa jachtu (kiedy

końca wie, jak to zrobić optymalnie.

finansujący wyraża zgodę na zapłatę odszkodowania firmie remontowej,
po dokonaniu naprawy i stwierdzeniu jej rzeczywistego zakresu).

Najlepszym i najskuteczniejszym instrumentem będzie dla banku tzw.
przewłaszczenie jachtu na zabezpieczenie. Skutek takiej konstrukcji

JACHT ZAKUPIONY NA KREDYT

będzie podobny do tej użytej przy leasingu. Bank udzielając kredytu

W przypadku kredytów lub pożyczek sytuacja nieco bardziej się kompliku-

zawiera jednocześnie z klientem umowę przewłaszczenia, która sprawia,

je. Pozostawiam tutaj na marginesie fakt, że polskie instytucje finansowe

że to bank staje się właścicielem jachtu do czasu spłaty kredytu. Dopiero

bardzo wolno otwierają się na rynek przemysłu jachtowego. Konkretne

po uiszczeniu całej należności przez klienta, prawo własności jachtu

produkty związane np. z kredytem na zakup nowego jachtu nie są jeszcze

wraca z banku na jego rzecz. Zabezpieczenie przed ryzykiem braku spłaty

zbyt powszechne. Kryteria oceny zdolności kredytowej przy zakupie

kredytu jest normalnie dla banku duże i trzeba zrozumieć, gdy doradca

jachtu są również określone bardziej zaporowo.

kredytowy wskazuje takie rozwiązanie jako warunek zawarcia umowy
z potencjalnym klientem.

W każdym razie przy kredycie (pożyczce), kredytobiorca (pożyczkobiorca)
uzyskuje określoną kwotę z banku (kredytodawcy/pożyczkodawcy), którą

Kolejne sposoby zabezpieczenia także częściowo odbiegają od banko-

przeznacza na zakup jachtu. I to właśnie kredytobiorca staje się na ogół

wych standardów. W grę wchodzą, z pewnymi ograniczeniami:

od razu właścicielem jachtu. Ale dodatkowo zawiera umowę z bankiem

hipoteka morska,

na spłatę zaciągniętego kredytu (lub pożyczki) i to w okresie wielu lat.

zastaw,

Bank stara się, jak najlepiej zabezpieczyć ryzyko braku spłaty. Tyle tylko,

zastaw rejestrowy.

W ŚLIZGU!
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HIPOTEKA MORSKA NA JACHCIE
Hipoteka morska nieco różni się od znanej wszystkim hipoteki, którą obciąża się w księgach wieczystych prawo własności
nieruchomości. Jest ona takim ograniczonym prawem, które
ma po prostu na celu zabezpieczenie roszczeń finansowych
podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Tyle,
że można ją ustanowić jedynie na jachcie wpisanym do
rejestru okrętowego.
Oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu na jego jachcie
hipoteki morskiej powinno być złożone na piśmie, z podpisem
notarialnie poświadczonym. Wierzytelność zabezpieczona
hipoteką morską co do zasady podlega zaspokojeniu z jachtu
wpisanego do rejestru okręgowego z pierwszeństwem przed
innymi wierzytelnościami, a zaspokojenie wierzyciela (np.
banku) następuje na ogół w drodze egzekucji. Istotą takiego
zabezpieczenia jest też to, że jacht pozostaje w dyspozycji
właściciela (klienta), który może z niego korzystać.
Jeżeli chodzi o przemysł jachtowy hipoteka morska nadal ma
stosunkowo niewielkie zastosowanie, głównie z tego względu,
że obowiązek wpisu jachtu do rejestru okrętowego dotyczy
jedynie największych jednostek (ponad 24 m długości) oraz
tych, które są wykorzystywane dla celów komercyjnych (tj. nie
używane wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych).
Co prawda, jacht który nie podlega obowiązkowemu wpisowi

fot. Jarek Gaszynski

do rejestru okręgowego, może być zawsze do niego wpisany
na wniosek właściciela (czyli nawet jak ma mniej niż 24 m

zastawów, bez konieczności obejmowania posiadania rzeczy.

długości i służy wyłącznie do rekreacji). Tak jednak w praktyce

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że przedmiotem zastawu

zdarza się to nadal stosunkowo rzadko, chyba że taki jest wła-

rejestrowego nie mogą być m.in. statki morskie, mogące być

śnie warunek instytucji finansującej zakupu takiego jachtu.

przedmiotem hipoteki morskiej. Kryterium decydującym, który
uniemożliwia ustanowienie zastawu rejestrowego, jest zatem

ZASTAW NA JACHCIE

wpis danego jachtu do rejestru okrętowego prowadzonego

Teoretycznie kredytodawcy będzie przysługiwał również

przez izby morskie. Jeżeli jest wpisany, to zastawu rejestro-

zastaw na jachcie, czyli prawo, na mocy którego wierzyciel

wego nie można ustanowić, a jedynie hipotekę morską.

będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu
na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed

Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest

wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy.

umowa zastawnicza między zastawcą (właścicielem
jachtu) a zastawnikiem (bankiem) oraz wpis do rejestru

Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między

zastawów. Ponadto, przede wszystkim w umowie zastaw-

właścicielem a wierzycielem, ale także – uwaga - wydanie

niczej należy podać najwyższą sumę zabezpieczenia, czyli

rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się

maksymalną kwotę, do której zastawnik może zaspokoić

zgodziły. No i tutaj pojawia się zasadniczy problem, który

się z przedmiotu zastawu.

ogranicza możliwość powszechnego stosowania takiej formy
zabezpieczenia roszczeń kredytodawcy. Jeżeli ktoś kupuje

ZABEZPIECZENIE ZAPŁATY CENY JACHTU

jacht, to raczej po to, aby z niego korzystać. Nie jest zatem

Powróćmy do naszej historii z początku artykułu. W jaki

zainteresowany wydaniem jachtu bankowi. Ciężko też sobie

sposób można zabezpieczyć sprzedaż jachtu znajomemu że-

z drugiej strony wyobrazić bank, który byłby zainteresowany

glarzowi, a ten prosi o rozłożenie ceny na raty lub odroczenie

przejęciem takiego jachtu przez czas spłaty kredytu lub

jej płatności?

pożyczki, no chyba że dla wewnętrznych celów. Nieczęsto
stosuje się w takim przypadku możliwość wydania jachtu

Jak dla mnie najlepszym i najtańszym dla obu stron

osobie trzeciej (np. firmie czarterującej).

rozwiązaniem będzie zastrzeżenie prawa własności jachtu.
Sprzedawca zastrzega w tej konstrukcji, że do czasu
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uiszczenia całej ceny, pozostaje właścicielem jachtu. Jacht

Konstrukcją pośrednią pomiędzy hipoteką morską a zasta-

może być wydany kupującemu od razu przy zawarciu

wem jest tzw. zastaw rejestrowy. To dość wygodna forma

umowy (pomimo braku zapłaty i pomimo własności pozo-

zabezpieczenia dla obu stron umowy kredytowej. Nie ogra-

stającej przy sprzedającym). Warto jednak umowę zawrzeć

nicza właściciela jachtu w jego używaniu. Rzeczy obciążone

w formie pisemnej i dodatkowo potwierdzić jej datę u nota-

zastawem rejestrowym mogą bowiem być pozostawione

riusza lub w urzędzie gminy. Nie zawsze jesteśmy pewnie

w posiadaniu właściciela. Natomiast wierzyciel korzysta z za-

sytuacji finansowej i majątkowej naszego nabywcy. Nie

bezpieczenia na jachcie dzięki wpisaniu zastawu do rejestru

będzie problemu, gdy zapłaci nam od razu całą cenę. Jed-
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nak, gdy nie chce lub nie może jej płacić jednorazowo, możemy mieć uzasadnione wątpliwości
co do jego możliwości płatniczych. Dlatego, jeżeli
zastrzeżenie własności ma właśnie tzw. datę
pewną (urzędowo poświadczoną), to będzie ono
skuteczne również wobec potencjalnych wierzycieli naszego nabywcy. Tak na wszelki wypadek,
jakby się okazało, że zaciągnął w międzyczasie
więcej zobowiązań.
Jeżeli nabywca nie zrealizuje swojego zobowiązania i warunek, jakim jest zapłata pełnej ceny, nie

PATRYK ZBROJA

spełni się, nie uzyska on prawa własności. Sprzedawca natomiast, odstępując wtedy od umowy
może odebrać jacht i zażądać wynagrodzenia za
jego zużycie. Wynagrodzenie powinno być „odpowiednie”, czyli stosowne do stopnia zużycia.
Podobnie, sprzedawca może żądać odpowiedniego
wynagrodzenia gdyby zwracany jacht był uszkodzony. Nawet gdy jacht zostanie utracony np. na
skutek zatonięcia lub kradzieży, albo zniszczony (np.
na skutek pożaru), kupujący nie będzie zwolniony

medalista żeglarskich Mistrzostw Polski,
aktualnie najwyżej sklasyfikowany polski
sternik meczowy światowego rankingu
World Sailing i Mistrz Polski w matchracingu 2018, prowadzi kancelarię

z obowiązku zapłaty ceny.

specjalizującą się w obsłudze prawnej

Dla porządku, teoretycznie nie mogę wykluczyć tak-

przedsiębiorców – w tym przede wszystkim

że i innych form zabezpieczeń, spośród tych opisanych powyżej, czyli ustanawianych w określonych
sytuacjach: hipoteki morskiej, zastawu, zastawu
rejestrowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie. Wydają się być jednak mniej skuteczne od
zastrzeżenia prawa własności sprzedanego jachtu.
Takiej właśnie porady udzieliłem na pomoście…

W ŚLIZGU!

adwokat, żeglarz regatowy, wielokrotny
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podmiotów gospodarki morskiej i przemysłu
jachtowego (www.zbrojaadwokaci.pl),
prowadzi również bloga o tematyce wodnoprawnej (www.patrykzbroja.pl).
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20 lat po
katastrofie
W latach 40. budziły w Australii podobne emocje,
co lot na Księżyc w Stanach Zjednoczonych.
Niektórzy porównują je do mitycznych syren – są
nieprzewidywalne, wymagające, jednak niezwykle
kuszące. Choć ich trasa liczy „tylko” 628 mil morskich,
należą do najsłynniejszych, najtrudniejszych
i najbardziej niebezpiecznych regat na świecie.
Legendarne Sydney - Hobart dokładnie 20 lat temu
pokazały swoją najmroczniejszą stronę.
TEKST: KLAUDIA KRAUSE BACIA
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Obsada była naprawdę zacna: Larry Ellison zamierzał
ponownie wystartować na jachcie „Sayonara” po kolejny
rekord trasy, a Scott Jutson – sławny konstruktor zmodyfikował swoją zwycięską jednostkę z 1997 roku – „Brindabella”.
Skład uzupełniała sława australijskiego żeglarstwa jednostka
„Winston Churchill”, która wystartowała w Sydney Hobart 17
razy. Piękna pogoda, słońce, lazurowa woda, umiarkowany
wiatr i wspaniała sportowa atmosfera – tak było 26 grudnia
1998 roku, gdy na starcie do regat Sydney Hobart stanęło 115
jachtów. Nic nie wskazywało na to, że w ciągu najbliższej doby
regaty zamienią się w prawdziwe piekło.
Póki co jednak uczestnicy cieszyli się nadchodzącą rywalizacją
w tych jednych z najsłynniejszych regat. Niektórzy pamięcią
sięgali do lipca 1945 roku, gdy pewnego lipcowego popołudnia, dziewięciu żeglarzy trzymało w dłoni kufle zimnego piwa
dzieląc się swoimi żeglarskimi planami na Boże Narodzenie.
Leniwa, barowa rozmowa błyskawicznie przerodziła się
w prawdziwą licytację. Kto ma najlepszą łódź, kto jest najszybszy i najbardziej doświadczony. Padły zakłady i wyzwania.
Postanowiono zorganizować regaty. Z Sydney do Hobart.
Autorem pomysłu był oficer Royal Navy John Illingworth.
Od samego początku aż do dziś, start odbywa się w Sydney

drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. Trasa wiedzie wzdłuż
wschodniego wybrzeża Australii, potem przez wody Cieśniny
Bassa, a następnie wzdłuż Tasmanii, aż do Hobart. Wiejącego
tu wiatru, fal, nieprzewidywalnych prądów i wyjątkowo kapryśnej pogody nie da się porównać z żadnymi innymi regatami
na świecie. Żeglarze decydujący się na udział w tych regatach
nie mogą po prostu ominąć niesprzyjającej pogody, stąd
często określa się je mianem żeglarskiego Everestu.
W pierwszej edycji wystartowało 9 jachtów z Australii i Wielkiej
Brytanii, w tym pomysłodawca, który na 34-stopowy jachcie
„Rani” przeszedł do historii jako pierwszy zwycięzca Sydney-Hobart. Przekroczył linię mety po 6 dniach, 14 godzinach i 22
minutach. Wciąż jest to najgorszy wynik w historii, jednak od
tamtego czasu na jego cześć, każdy pierwszy jacht na mecie
otrzymuje Puchar Illingwortha. Wtedy też zaczyna się huczna
feta. Zawodnicy witani są wystrzałami armatnimi, pokazami
pirotechnicznymi, szampańską ceremonią, iście żeglarski raj.
PIEKIELNA CIEŚNINA
Regaty odbywane w 1998 roku miały jednak być inne. Już po
południu, dzień przed startem załogi zostały poinformowane
o zmianie warunków pogodowych oraz ostrzeżone przed

„Skala wiatru przedstawia się następująco: 40 węzłów to wodny koszmar, ale jachty zdecydowanie
ścigają się; 50 węzłów – robi się groźnie, jachty
z trudem, ale ścigają się; 60 węzłów przeraża,
zamiast ścigania zaczyna się walka o przetrwanie; powyżej 60 węzłów wiatr hałasuje tak bardzo,
a powietrze tak jest pełne wody, że pulsująca w żyłach adrenalina i nadwrażliwość na otoczenie niemal obezwładniają. Prościej ujmując, 55 węzłów
jest dwa razy gorsze od 40. A gdzieś w okolicach
65 zaczynają się zupełnie inne wymiary”
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silnym sztormem, który miał dać się we znaki już za kilka
godzin - w pierwszej nocy wyścigu. Pogoda zwiastowała
katastrofę, jednak wtedy nikt się tym nie przejmował.
Zgodnie z oszacowaniami meteorologów wiatr miał
osiągnąć 55 węzłów, czyli ponad 100 km/h, a ostatecznie
wiał z prędkością nawet 150 km/h. Ekstremalnie silne podmuchy z północnego-wschodu przesuwające się wzdłuż
wybrzeży Australii, jeszcze silniejsze z zachodu na wschód
wzdłuż Cieśniny Bassa, a do tego potężny zimny front
i duża różnica ciśnień. Na nieszczęście żeglarzy, wszystkie
te czynniki zbiegły się w czasie…
Kapitanowie zbliżali się do punktu bez odwrotu. Wiatr wzmagał się, a kilkunastometrowe fale napierały ze wszystkich
możliwych kierunków. Niektóre jachty uciekały z morza
z powodu roztropności, inni z powodu awarii, a jeszcze inni
żeglowali wprost w paszczę lwa – cieśninę Bassa, zwaną
też „piekłem na oceanie”. To podobnie jak Przylądek Dobrej
Nadziei czy przylądek Horn, czarna dziura oceanu. Miejsce,
gdzie najgorsze z możliwych wiatrów, fale i prądy ścierają się
ze sobą z nieprzewidywalną siłą. Żeglowanie do mety groziło
śmiercią, a zawrócenie także. Dla wielu była to największa
próba odwagi i umiejętności żeglarskich w życiu.

W tym roku mija 20. rocznica tej
pamiętnej katastrofy. Na starcie
tegorocznej, 73. edycji Rolex Sydney Hobart Yacht Race, wśród 92
jachtów z całego świata, pojawią
się także Polacy - załoga Przemysława Tarnackiego z Ocean Challenge Yacht Club oraz załoga Yacht
Clubu Sopot na Kosatka Monster
Project, którą poprowadzi Zbigniew
Gutkowski. Ostatni rekord przepłynięcia trasy padł w 2017 roku.
Dokonał tego australijski „Wild
Oats XI” ze skipperem Markiem
Richardsem (1 dzień, 8 godzin, 48
minut, 50 sekund).

fot. Kurt Arrigo

„Nigdy nie zapomnę wału chmur, który widzieliśmy za rufą,
żeglują na północ do Sydney tamtego niedzielnego ranka.
Chmury zaczynały się u szczytu nieba i opadały jak pionowe
kolumny, niemal do samej powierzchni morza. Wisiały nad
oceanem jak szczęki śmierci” – powiedział Hugo van Kretschmar, kapitan „Assassina”.

W ŚLIZGU!

Załogi, które przetrwały pierwszy sztorm, nie zdawały sobie
sprawy, że drugi, nadchodzący siał jeszcze większe spustoszenie. Gdy większość mieszkańców Australii wiedziała, co

/

listopad-grudzień 2018

55

Z KART HISTORII

POLSKIE ZAŁOGI STARTUJĄCE W SYDNEY HOBART:
2001 / Łódka Bols / kpt. Gordon Kay
(Polacy stanowili jedynie część załogi)
2014 / Katharsis II / kpt. Mariusz Koper
2014 / Selma Expeditions / kpt. Piotr Kuźniar
2017 / Weddell (Ocean Challenge Yacht Club)
/ kpt. Przemysław Tarnacki
2018 / Weddell (Ocean Challenge Yacht Club)
/ kpt. Przemysław Tarnacki oraz Kosatka Monster
Project (Yacht Club Sopot) / kpt. Zbigniew Gutkowski

czeka na żeglarzy, ci nie mieli nawet cienia podejrzeń,
ponieważ reguły regatowe zabraniały komunikacji
między jachtami, a lądem, poza tą oficjalną.

opuszki palców prawej dłoni – tak objawiła się potęga
fal, gdy lecąc za burtę, zaczepił dłonią o coś ostrego”
– opisuje Dugard Martin w „Śmiertelny wyścig. Regaty
Sydney-Hobart 1998. Opowieść prawdziwa”.

ŚMIERTELNY WYŚCIG

„Jacht „Stand Aside” obracał się jak beczka na wodzie,
zabawka oceanu. Zielony kolor wody wskazywał na
to, że był to „dziad”, fala wyrastająca z samego dna,
niosąca zielone algi. Ocean jest zawsze czarny i biały,
z wyjątkiem takich anomalii pojawiających się nie
wiadomo skąd, jak diabeł z pudełka. Woda zawinęła
się i załamała. Wtedy Stand Aside przekoziołkował,
najpierw wessany przez czoło fali, a potem wystrzelony przez jej grzywę. Clark został rzucony twarzą do
oceanu. Miał wrażenie, że rozerwało mu kolana. Potem miał się dowiedzieć, że doznał zerwania przednich
więzadeł krzyżowych. W czasie wywrotki zerwało mu
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Na kilkunastu jednostkach wiatr i woda dokonały spustoszeń. Pękały maszty, bomy, darły się żagle, w poszyciach pojawiały się dziury. Sytuacja stawała się nie do
opanowania. Sztorm zmył z pokładu jednego z żeglarzy,
inny zmarł na zawał serca, gdy fala zaczęła miotać jego
jachtem jak szmacianą lalką, pozostali, zdesperowani
żeglarze szukali schronienia na tratwach ratunkowych.
Służby ratownicze nie nadążały.
„Załoga cierpiała z powodu połamanych żeber
i poranionych kończyn. Głowy – kaski, czaszki – mieli
popękane od uderzeń o ostre krawędzie i twarde
powierzchnie. Wymiociny. Wylewająca się zawartość
toalety. Słona woda. Ubrania i worki. Kompletny chaos.
Joubert miał złamane żebra, przebite płuco i pękniętą
śledzionę. Ale przecież doczołgał się do radiostacji
i wysłał sygnał „Mayday”.
fot. Luca Butto

27 grudnia o godzinie 14:00 rozpoczął się śmiertelny
wyścig. Wybuchła oczekiwana bomba pogodowa,
która utrzymała się aż przez dwie kolejne doby! Piloci
helikopterów zarejestrowali przy pomocy wysokościomierzy fale o wysokości 45 metrów, rozpoczęło się
prawdziwe polowanie na flotę.

Niestety pomocy wzywało zbyt wiele jachtów, do
tego stopnia, że trzeba było wybierać kogo ratować,
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Z KART HISTORII

a kogo nie. Bawić się w Boga. Rozpoczęła się gigantyczna akcja ratunkowa, w której wzięło kilkadziesiąt wojskowych i cywilnych samolotów oraz
helikopterów, w tym także Australijska Marynarka Wojenna. Choć regaty
trwały, a o zwycięstwo walczyła faworyzowana amerykańska „Sayonara”
z australijską „Brindabellą”, wynik zszedł na plan dalszy. Najważniejsze było
ratowanie żeglarzy.
Potężny sztorm zebrał tragiczne żniwo. Ze 115 załóg aż 71 wycofało się
z rywalizacji. Pięć jednostek zatonęło, służby ratownicze wyciągnęły z wody
51 osób. Pomimo sztabu wyspecjalizowanych jednostek sześciu żeglarzy
nie udało się uratować. Podczas regat Sydney Hobart zginęli Bruce Gay,
Phil Skeggs z „Business Post Naiad”, Mike Bannister, John Dean, Jim Lawler
z jachtu „Winston Churchill” oraz Glyn Charles z „Sword of Orion”. Glyna Charlesa i Johna Deana nigdy nie odnaleziono.
Co poruszyło tak wielu? Dlaczego ta tragedia aż tak bardzo wstrząsnęła światem? „Był to fakt, że w regatach Sydney-Hobart uczestniczyli zupełnie przeciętni ludzie. Normalni faceci ze stałymi posadami pchali siebie samych do
przekraczania psychicznych, fizycznych i emocjonalnych granic. Wielu z nich
miało wszystko – kariery, rodziny, pieniądze – a jednak dali się skusić ryzyku,
przekroczyli granice, przed którymi każdy normalny człowiek zatrzymałby się.”
Sydney-Hobart zawsze kończyło się huczną fetą, wystrzałami armatnimi,
pokazami pirotechnicznymi, szampańską ceremonią – jednak nie tym razem.
Jako pierwszy na mecie pojawił się jacht „Sayonara”, przybycie jachtu obwiesił pojedynczy wystrzał armatni, a na nabrzeżu niósł się ogromny szloch…

*

Wszystkie cytaty zaczerpnięto z książki „Śmiertelny
wyścig. Regaty Sydney-Hobart 1998. Opowieść prawdziwa” autorstwa Dugarda Martina.
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Lexus powrócił na wodę prezentując zupełnie
nowy jacht – LY 650. Tym razem nie jest
on tylko koncepcyjny, a produkcyjny! Jest
to pierwsza seryjna realizacja jachtowa
modelu Lexus Sport Yacht.
TEKST: HALINA KONOPKA

LY 650 dziedziczy wiele atrakcyjnych cech
koncepcyjnego jachtu o długości 42 stóp (12,8
m), jednak jest od niego dłuższy o około 7,2 m. Na
jego pokładzie znalazło się więc miejsce na trzy
salony oraz sześć sypialni. Kadłub wyróżnia się
silnie zarysowanym dziobem, przyciągającymi
wzrok krzywiznami wokół pokładu i wyraźnie
zaznaczoną częścią rufową. Początkowo
wznosząca się, a potem opadająca linia profilu
jest silnym nawiązaniem do czterokołowych,
flagowych modeli Lexusa. W środku nie zabrakło
oczywiście interesującego wyposażenia. W przestronnej głównej części wypoczynkowej znajduje
się starannie urządzony bar z akcentami ze
stali nierdzewnej, stylowymi siedziskami, a także
telewizor z płaskim ekranem.
Warto zaznaczyć, że silnik, który napędza jacht
nie jest dziełem Lexusa, tylko Volvo. Ta sześciocylindrowa, rzędowa jednostka o oznaczeniu IPS
1350 ma 12,8 litra pojemności, co pozwala na
generowanie mocy 1000 koni mechanicznych.
Budowa pierwszego egzemplarza Lexus LY 650
ma zostać ukończona w drugiej połowie 2019
roku, natomiast globalnej premiera jachtu może-

fot. materiały prasowe

my spodziewać się pod koniec przyszłego roku.
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Geometryczny
Tinnie 10
Joey Ruiter, znany z nietypowych minimalistycznych projektów, stworzył łódkę, której konstrukcja została oparta na planie trójkąta ostrokątnego! Designerska, geometryczna, czarna jak
węgiel – idealna dla miłośników minimalizmu.
„Tinnie 10” jest nietypowa. Patrząc na nią z góry
przypomina ona nieco komputerowy kursor, natomiast od boku - pływający czarny blok w kształcie prostokąta. Jej siedzenia wykonano ze skóry,
a pokład został wyłożony deskami z białego
dębu, co jeszcze bardziej podkreśla jej klasę i elegancję. Olbrzymią zaletą jest waga konstrukcji.
Dzięki wykorzystaniu malowanego proszkowo
aluminium cała łódź waży jedynie 79 kilogramów.
Oczywiście nie jest to łódka wyścigowa, a rekreacyjna, wyposażono ją w silnik o mocy zaledwie
6 koni mechanicznych. Mimo, że motorówka nie
jest przystosowana do szybkiego pływania to
z pewnością przypadnie do gustu wielbicielom
dobrego projektowania i zaskoczy nawet najstarszych wilków morskich. Pływalibyście?

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Szwedzka firma Awake Ravik stworzyła elektryczną deskę do surfowania,
którą można sterować zdalnie! Co ciekawe, by na niej surfować
niepotrzebne są wielkie fale, wystarczy akwen. Deska rozpędza się
aż do 56 km/h.

PŁYWAJĄCA
VESPA
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Połączenie nowoczesnego skutera wodnego z kla-

wyprodukowany w dwóch wersjach. Pierwsza

syczną Vespą? Brzmi jak sen, jednak szkice już

wyposażona w elektryczny silnik o mocy 39 KM

są. Za projektem Jet Vespy stoi Włoch Pierpaolo

ma kosztować 25 000 dolarów. Natomiast tańsza,

Lazzarini. Eleganckie linie legendarnego włoskiego

wyposażona w 330-centowy silnik dwusuwowy

skutera zostały dokładnie powtórzone w nowym

o mocy 39 KM, ma być dostępna już za 19 000

pojeździe wodnym. Włoch powtórzył wygląd Ve-

dolarów. Oba pojazdy będą mogły osiągnąć mak-

spy niemal 1:1. Cała maszyna ma zostać wyko-

symalną prędkość 32 węzłów przy założeniu 3 go-

nana z włókna szklanego. Sam koncept zostanie

dzin pracy silnika elektrycznego.
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SOLARIMPACT ELECTRIC YACHT
LUKSUS NAPĘDZANY SŁOŃCEM
Nowoczesny design, sztuczna inteligencja i najbardziej ekologiczny sposób podróżowania po morzach,
jaki do tej pory wymyślono – baterie słoneczne. SolarImpact Electric Yacht miał swój debiut na
tegorocznym Cannes Yachting Festival. Póki co, zaprezentowano go w wersji 3D.
TEKST: HALINA KONOPKA

Od pewnego czasu środowisko jachtowe coraz śmielej
zmierza w kierunku produkcji jachtów przyjaznych
naturze. Na rynku pojawiają się jachty zasilane energią
ze źródeł odnawialnych czy sprytne innowacje w postaci
napędu elektrycznego lub hybrydy. Zaawansowane
prace trwają też nad napędem solarnym jachtów. Szczególny potencjał ma nowopowstały szwedzki projekt
- SolarImpact Electric Yacht. Jest to pierwszy luksusowy
jacht napędzany energią słoneczną.
W słonecznych warunkach, ta 78-stopowa, całkowicie
elektryczna łódź generuje do 320 kWh w ciągu jednego
dnia, co daje jej potencjalnie możliwość przemierzania
wód bez zatrzymywania się. Wszystko za sprawą paneli
i baterii słonecznych o powierzchni 300m². W przypadku
załamania pogody, za funkcjonalność jachtu odpowiada
wysokoprężny agregat, który pozwala na kontynuację
pracy nawet w długich okresach zachmurzenia. Jednak
na wszelki wypadek jednostka została wyposażona
w dwa silniki elektryczne o mocy 500 kW (670,5 KM).
SolarImpact Electric Yacht został zaprojektowany
przez Marlenę Ratajską. Na ponad 220 m² znajdują
się cztery dwuosobowe sypialnie i jeden apartament
dla właścicieli. Oprócz tego goście mogą korzystać

W ŚLIZGU!

/

listopad-grudzień 2018

z przestronnego salonu, kuchni i łazienki. Na szczycie
jachtu znajduje się taras z lożą i miejscem do zażywania kąpieli słonecznych.
Niemniejszą uwagę zwraca jego futurystyczny wygląd
zewnętrzny. W celu zmniejszenia masy, konstruktorzy zastosowali lekką, aluminiową konstrukcję, która dodatkowo
została wykonana w taki sposób, by ograniczyć przechył
nawet o 90 %. Wszystko dzięki technologii SWATH (Small
Waterplane Area Twin Hull) - konstrukcji zbliżonej do
katamaranu, jednak różniącej się od niego podwodnymi
pływakami, które niwelują kołysanie nawet na silnych,
kilkumetrowych falach. Jeżeli mowa o najnowocześniejszych technologiach, warto zaznaczyć, że jednostka wykorzystuje sztuczną inteligencję, która wyręcza kapitana
w wielu czynnościach podczas sterowania statkiem.
- Solar Impact jest synonimem najnowocześniejszych
konstrukcji okrętowych, jeśli chodzi o mechanikę płynów,
wysoce wydajne technologie energetyczne i zrównoważony rozwój. Nasza koncepcja w dużej mierze pozwala
uniknąć hałasu i emisji dwutlenku węgla, dlatego jest
ważnym krokiem w kierunku mobilności elektrycznej
w sektorze morskim – podsumowuje Werner Vogeli,
dyrektor wykonawczy Solar Impact.
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SURF DECHA
OD GLENMORANGIE
Z drewnianych beczek po whisky
robiono już wiele. Jednak nigdy
wcześniej nie przerobiono ich na
deski do surfingu! Wszystko dzięki
współpracy legendarnej destylarni
Glenmorangie z Grain Surfboards.
Czy recykling może być twórczy? Ależ oczywiście! Dowodem na to jest kolaboracja destylarni Glenmorangie
z amerykańskim producentem desek Grain Surfboards. Ten duet postanowił stworzyć kolekcję unikatowych desek surfingowych z wysłużonych, dębowych
beczek po whisky.
Prace nad wspólnym projektem trwały ponad rok.
Każda z desek została wykonana ręcznie i zawiera
w sobie dwanaście klepek przesiąkniętych aromatem
złotego trunku. Kolory i wzór naturalnego drewna na
każdej z nich układa się w inny sposób, co świadczy
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fot. materiały prasowe

o ich niepowtarzalności. Ważne jest, że producent
Grain Surfboards zadbał o sportową jakość produktu.
Deska nie tylko świetnie wygląda, ale jest też dobra
jakościowo. Dąb, którego użyto do produkcji deski
został wypolerowany i przygotowany w taki sam
sposób, jak drewno, którego używa się przy tworzeniu tych klasycznych.
Deski będą dostępne w limitowanej edycji, lecz dokładna liczba sztuk jest nieznana. Cena deski wynosi
5 tys. funtów. Projekt powstał dzięki inicjatywie “Beyond
the Cask” – stworzonej, by dać drewnu drugie życie.
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JUGA
To pierwszy miejski plecak w żaglowej kolekcji CODE ZERO, wyposażony w specjalną kieszeń do bezpiecznego transportu elektroniki. Swobodnie zmieści laptopa, zasilacz i wszystkie pozostałe
gadżety biznesowe. Posiada także dwie poręczne kieszonki i małą
kieszonkę wewnętrzną. Na specjalne zamówienie można uszyć plecak z kolorowego dakronu lub laminatu żaglowego i zaopatrzyć je
np. w logo firmy.
Cena: 259 PLN
www.codezero.pl

SOLANO
To casualowy plecak przygotowany dla tych, którzy nie muszą
wszędzie zabierać ze sobą swojego laptopa. Brak kieszeni na
elektronikę rekompensowany jest przez funkcjonalny komin, który,
w razie potrzeby, zwiększy pojemność plecaka o około 40%. Podobnie jak w plecaku JUGA, do dyspozycji są dwie poręczne kieszonki.
Jest to oficjalny plecak mistrzostw świata klasy 505 - Gdynia 2018.
Cena: 259 PLN
www.codezero.pl

BLACK DIAMOND
Lekkie rękawiczki Black Diamond o uniwersalnym przeznaczeniu,
do noszenia na do dzień, biegania i outdooru. Komfort w niskich
temperaturach zapewnia ocieplenie Primaloft Gold Insulation 60 g.
Rękawiczki posiadają dodatkowo na palcu wskazującym materiał
umożliwiający obsługę urządzeń mobilnych z ekranem dotykowym.
Cena: 159 PLN
www.daseapeople.com

HYDRO FLASK
Jedyna w swoim rodzaju butelka metalowa Hydro Flask 32oz
(946ml) z szerokim wlewem. W każdym produkcie marki Hydro
Flask zastosowano izolowaną próżniowo podwójną ściankę, która
chroni temperaturę napoju. Zimne napoje utrzymują swoją temperaturę nawet do 24h, a gorące do 6h. Zewnętrzna część jest wykonana z antypoślizgowej farby, która znacznie ułatwia trzymanie.
Cena: 199 PLN
www.daseapeople.com
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SKIPPER
Unikatowa torba ręcznie wykonana z używanych, regatowych, laminatowych żagli. Typowy unisex, idealna do pracy, na basen czy
fitness. Spód torby usztywniony banerem reklamowym, a uchwyty
i pasek na ramię wykonany został z taśm używanych na pasy bezpieczeństwa. Torba posiada też dwie ozdobne szekle nierdzewne.
Cena: 499 PLN
www.argentumyacht.com

FISHDRYPACK - EXPLORER 20L
Plecak FishDryPack® został zaprojektowany z myślą o osobach ceniących sobie aktywny tryb życia. Wykonany jest z najwyższej klasy tkaniny (500D/PVC)
odpornej na wodę, kurz, piach i zabrudzenia. Systemem zapinania RollTop gwarantuje wodoodporność (kat. IPX6) - plecak nie posiada szwów i wszystkie jego
elementy są zgrzewane, co po zamknięciu tworzy z niego mini ponton.
Cena: 179,00 PLN
www.fishdrypack.com

PALM BEACH SZORTY
Szorty zimą? Czemu nie! Marka Ramatuelle oferuje szeroki wybór kąpielówek zarówno dla ojca, jak i syna. Spodenki stworzone są z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu będą niezawodnie służyć
przez wiele lat. To świetny pomysł na oryginalny i bardzo praktyczny
prezent świąteczny.
Cena: 295 PLN
www.ramatuelle.pl

SOUTH BEACH POLO
Dopełnieniem stylizacji taty i synka są kolorowe koszuli polo. Polówki zostały wykonane z 95 % bawełny z niewielkim dodatkiem
elastanu, przez co idealnie dopasowują się do sylwetki. To doskonały wybór szczególnie dla tych, którzy cenią sobie wysoki komfort
noszenia oraz modny wygląd.
Cena: 190 PLN
www.ramatuelle.pl
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MOKI
MOKI powstało z inspiracji surferskim poncho. Zostało uszyte z
przyjemnej w dotyku frotty strzyżonej, doskonale wchłania wodę,
a jego luźny krój pozwala swobodnie przebrać się na plaży. Obszerny kaptur chroni przed deszczem i wiatrem, a wewnętrzna kieszeń
zapinana na zamek powoduje, że nie zgubisz cennych drobiazgów.
Cena: 349 PLN
www.mokistore.com

DESKI SZNUR WIÓR
Deski dekoracyjne Sznur Wiór to najlepszy sposób na surferskie
wnętrze. Dzięki drewnianym dekoracjom stworzysz ciepły, wakacyjny klimat w swoim domu, niezależnie od pogody za oknem. Ręcznie
wykonane, z ogromną starannością i dbałością o najmniejszy detal.
Cena za zestaw: 289 PLN
www.sznurwior.pl

SURFSKATE COCO SILVER&BLAC
Surfskate to wyjątkowa deskorolka dzięki której możesz poczuć
się jak surfer w mieście. Konstrukcja trucka sprawia, że można na
niej jeździć bez odpychania się, dzięki balansowi ciała jaki jest charakterystyczny przy surfowaniu na wodzie. Dedykowana osobom
żądnym wrażeń, chcącym trenować surfing „na sucho” oraz miłośnikom jazdy na sztucznej fali.
Cena: 549 PLN
www.fishskateboards.com

EPIC WAVES BALANCE BOARD
To wszechstronne narzędzie do ćwiczeń całego ciała, które pomaga rozwinąć równowagę, poprawić sylwetkę oraz ogólną koordynację ruchową. Bez znaczenia czy surfujesz, zjeżdżasz na nartach,
snowboardzie, jeździsz na longboardzie lub bierzesz w udział w
jakimkolwiek sporcie ekstremalnym - EPIC Balance Board pozwoli
ci się doskonale przygotować do największych wyzwań!
Cena: 279 PLN
www.longboardy.pl
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FRANCUSKA ELEGANCJA I PRESTIŻ NA POLSKIM WYBRZEŻU

ło
na has
A
ŚWIĘT
UELLE
T
A
M
A
Z R
batu
30% ra

www.ramatuelle.pl

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - OKOLICE KOŁOBRZEGU
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COAST
CZYLI SURFING
NA POMORZU ZACHODNIM

Dla niektórych surfing istnieje tylko na oceanie, dla innych fale kończą
się zaraz za Chałupami. Jednak doświadczony i wyedukowany surfer
wie, że polskie wybrzeże ma dużo do zaoferowania, a jego mocną
stroną jest także „West Coast”, czyli Pomorze Zachodnie. Jak się
okazuje „egzotyczne” województwo zachodniopomorskie ma wiele
atutów. Surf spoty są rozciągnięte od Jarosławca i Darłowa aż po
samą granicę niemiecką.
TEKST: JAN SADOWSKI, KLAUDIA KRAUSE BACIA

Od kilku lat coraz więcej polskich surferów uznaje Bałtyk za dobre

rozwija się Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Surfingu. Dzięki tej

miejsce do nauki surfingu. Tutaj fale z reguły są przyjazne, i co

inicjatywie powstał pierwszy w Polsce Klub Surfingu z profesjonalną

ważne, nie przytłaczają swoim rozmiarem. Do najbardziej uczęsz-

szkółką oraz surf shopem, działającym cały rok! Dla osób chcących

czanych spotów należą Górki Zachodnie w Gdańsku, Władysławo-

się nauczyć pływać obok spotu znajdziemy centrum surfingu Pomo-

wo, Chałupy czy Rozewie. Jednak prawdziwa perełka znajduje się

rza Zachodniego - Surf Academy.

właśnie w województwie zachodniopomorskim, w Kołobrzegu.
- Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z oferty oficjalnej
KRÓLESTWO ZACHODNIEGO SURFINGU

szkółki surfingowej NSP - jednego z największych producentów
desek surfingowych świata. Poza szkółką działa również wy-

- Są miejsca lepsze i gorsze, ale prawdziwym centrum i stolicą

pożyczalnia, gdzie znajdziemy deski surfingowe dla wszystkich

zachodniopomorskiego surfingu jest legendarny Kołobrzeg

poziomów zaawansowania oraz niezbędne na zimniejsze okresy

i okolice – mówi Jasiek Sadowski prezes Zachodniopomorskiego

stroje i akcesoria neoprenowe. Dla chcących „cisnąć progres”

Stowarzyszenia Surfingu.

istnieje możliwość dołączenia do Klubu Surfingu - gdzie zależnie
od wybranej opcji można korzystać z ciepłej szatni, czystej

Kołobrzeg jest wyjątkowy ze względu na występujące unikalne

łazienki i szafek typu locker, używać sprzętu klubowego lub

warunki surfingowe. Geograficzne umiejscowienie, obiekty hydrotech-

poprawić swoje błędy dzięki coachingowi w pakiecie z trenerem

niczne oraz mikroklimat wpływają na częstość i jakość występują-

– podkreśla Sadowski.

cych tu rozkołysów. Według szacunków Zachodniopomorskiego
Stowarzyszenia Surfingu fala nadająca się do pływania występuje

Zaraz obok Surf Academy zlokalizowane są różne spoty charak-

tu ponad 200 dni w roku! Ze względu na kurortowy charakter do

teryzujące się równą i energiczną falą, dzięki czemu nawet małe

samego centrum dojeżdżają autobusy i pociągi z całej Polski, a nieco

fale gwarantują przyjemne ślizgi. Najlepsze ze spotów - w tym

ponad godzinę drogi od centrum znajduje się międzynarodowe

legendarny Palikpoint - zlokalizowane są między portem morskim,

lotnisko Szczecin – Goleniów. Ponadto od kilku lat w tym miejscu

a urokliwym kołobrzeskim molo.
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Rusinowo

Jarosławiec

Darłówko

Ustronie
Kołobrzeg Morskie
Dźwirzyno
Mrzeżyno
Świnoujście
Warszów
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Dziwnów

Mielno
Channel
Island

Niechorze
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kalafiornia
SPOTY NA
WYCIĄGNIĘCIE DESKI

Wokół Kołobrzegu znajdziemy również bardzo dobre

Mielno Channel Island - dziwna budowla falochronu

spoty uzupełniające. Ich eksploracja jest jedną z najlep-

w kształcie bumeranga spowodowała, że przy sprzyjają-

szych przyjemności localesów nie lubiących tłumów.

cych warunkach na wschód od niego, pojawia fala pchają-

Wszystkie spoty wokół Kołobrzegu stanowią rejon zwany

ca lepiej niż w innych miejscach w „Polskiej Ibizie”.

przez surferów #KALAFIORNIA. Ta przekorna nazwa
jest nawiązaniem do amerykańskiej Kalifornii. Do niej

Darłówko – charakteryzuje się mocnym falowaniem.

zalicza się m.in. Ustronie Morskie - miejscowość na

Po zachodniej stronie występują tu ciekawe mielizny, które

wschód od Kołobrzegu, w której znajdziemy m.in. surf

w połączeniu z mocnymi północnymi sztormami potrafią

spot Centralna, gdzie panuje tzw. fala hollow, bardzo

wydać duże i mocne fale warte grzechu.

przypominającą tę spotykaną w Chałupach. Z kolei na
zachód od Kołobrzegu znajduje się przyjazne miejsce dla

Jarosławiec - legendarny plac zabaw polskiego wave’a,

dzieciaków i wypoczynku - Dźwirzyno oraz kawałek dalej

który dzięki swojemu położeniu jest bogaty w częste

Mrzeżyno - gdzie przy mocnych sztormach z północy są

falowanie. Co prawda, nie jest tak równe jak w #Kalafiornia,

najlepsze warunki do surfingu w okolicy.

ale moc sztormowych fal występujących w tym miejscu
spowodowała zbudowanie olbrzymich obiektów falochro-

Poza Kalafiornią i Kołobrzegiem na Pomorzu Zachodnim

nów. Znajdziemy tu fajny spot zarówno w Rusinowie, jak

istnieją też nieco słabsze jakościowo spoty, ale przy sprzyja-

i w okolicach portu rybackiego. Warto wybrać się tu na sur-

jących warunkach również dające dużo frajdy:

ftripa – jednak trzeba pamiętać, że przy mocnym rozkołysie
i wietrze jest tu srogi, otwarty Bałtyk.

Świnoujście Warszów - po wybudowaniu terminalu LNG
spot nieco się zmienił, ale jak wejdzie czysty swell można

W tym roku podsumowaniem surfingowego sezonu na

uprawiać tu naprawdę dobry surfing.

Pomorzu Zachodnim będą pierwsze Otwarte Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w Surfingu: „West Coast

Dziwnów - zachodnia część portu, wydaje długie prawe

Battle 2018’’. Zawody odbywają się „na prognozę”,

przy północno-wschodnim swellu.

a okno pogodowe ustalono między 9 listopada a 9 grudnia. Oprócz samych zawodów surfingowych, w pierwszy
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Niechorze i Rewal - miejsca przy latarni morskiej, porcie

weekend grudnia odbędzie się Festiwal Fal i Wiatru, czyli

rybackim też potrafią złapać przyzwoite falki. Rozmiarowo

pokazy filmów, giełda sprzętu, spotkania integracyjne

szaleństwa nie będzie, ale tutejsza fala jest nieco równiej-

oraz wspólne akcje "eko".

sza niż w innych miejscach w okolicy.

Szczegóły na SurfAcademy.pl.
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Kilkanaście przystani i nowoczesnych
marin, szlaki kajakowe oraz nowa
infrastruktura dla wodniaków – to wszystko
oferuje Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany
tworzący wraz z deltą Wisły unikatową
sieć szlaków wodnych tj. Pętlę Żuławską.
Do 2022 roku na rozbudowę infrastruktury
samorząd Województwa Pomorskiego
przeznaczy blisko 100 mln zł.

Z WIATREM
PO PĘTLI
ŻUŁAWSKIEJ
I ZATOCE
GDAŃSKIEJ
TEKST: MICHAŁ STANKIEWICZ

Kraina, która swoje powstanie zawdzięcza wodzie, to jedyne miejsce

infrastrukturą oraz dużą liczbą portów. Do najważniejszych należą: Hel,

w Polsce, gdzie sieć rzek i kanałów tworzą bardziej rozbudowane

Jastarnia, Puck, Gdynia, Sopot, Gdańsk czy Górki Zachodnie. W mari-

szlaki wodne niż sieć dróg lądowych. To właśnie Pętla Żuławska. Tutaj

nach Zatoki Gdańskiej i jej okolicach jest obecnie około 700 miejsc do

niegdyś koryto rzeczne stanowiło przysłowiową „ulicę Marszałkowską”,

cumowania jachtów. Największa z nich znajduje się w Gdyni.

Wisła była „autostradą”, „drogami wojewódzkimi” Nogat, rzeka Elbląg
czy Szkarpawa, a Wisła Królewiecka, Święta, Tuga, Wierzyca czy Mo-

BUDUJĄ MARINY

tława pełniły funkcję „dróg lokalnych”. To zdecydowanie jedno z miejsc
najbardziej przyjaznych wodniakom, biorąc pod uwagę dostępne

Pętla Żuławska to także unikatowy projekt, który był realizowany przez

drogą wodną atrakcje turystyczne. Dla szukających wiatru w żaglach,

samorządy województw Pomorskiego i Warmińsko – Mazurskiego.

Zatoka Gdańska - przedsionek Bałtyku, zachęca do odwiedzin bogatą

Dzięki niemu udało się zbudować nowoczesną infrastrukturę wodną.
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Tylko w latach 2010 – 2014 wybudowano od podstaw lub też

szy się o 48 miejsc. Modernizowane będzie zaplecze, chociażby

rozbudowano: 4 porty żeglarskie (Elbląg, Krynica Morska, Tolkmicko,

poprzez utwardzenie placu na zimowanie jachtów.

Kąty Rybackie), 7 przystani żeglarskich (Biała Góra, Nowa Pasłęka,

W Korzeniewie, w dolinie dolnej Wisły (gmina Kwidzyn) do 2020

Błotnik, Osłonka, Malbork „Park Północny”, Rybina), 2 pomosty

roku również powstanie nowa przystań żeglarska.

cumownicze (Rybina, Drewnica) i 2 mosty zwodzone (Przegalina,
Nowa Pasłęka). Łączna wartość projektu tylko w tamtych czterech

PRAWIE 100 MLN ZŁ!

latach wyniosła 84 mln zł. Pieniądze pochodziły ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

Co ważne, choć żeglarstwo to nie kwestionowany lider sportów
wodnych nie zapomniano o innych dyscyplinach. Planowane bu-

Obecnie trwa kolejny etap rozwoju infrastruktury żeglarskiej

dowy i rozbudowy uwzględniają też potrzeby kajakarzy, wioślarzy,

w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pętla Żuław-

motorowodniaków, miłośników houseboatingu, czy po prostu

ska i Zatoka Gdańska. Na terenie województwa pomorskiego

turystów. Także dla nich powstaje cała gama ułatwień. Wielką

realizowanych jest siedem dużych inwestycji .

atrakcją będzie niewątpliwie uruchomienie trasy żeglugowej na
Tudze, wiodącej przez zwodzone mosty.

Z końcem 2018 roku zostanie oddana stanica wodna w Wiślince
(Gmina Pruszcz Gdański) na Martwej Wiśle wyposażona w

Oprócz dużych inwestycji przewidziano także nowe oznakowanie

32 miejsca cumownicze. Do 2020 roku ma powstać przystań

szlaków wodnych. Wszystko po to, by poprawić możliwości nawi-

żeglarska w Nowym Dworze Gdańskim, a wraz z nią tamtejszy

gacyjne i zlikwidować bariery utrudniające swobodne pływanie.

samorząd przebudowuje mosty w Żelichowie i Tujsku oraz most
kolejowy w Rybinie (rzeka Szkarpawa).

Jest szansa, że w przyszłych latach w ramach Pętli Żuławskiej

W Sopocie zostanie pogłębiony tor podejściowy oraz zaplano-

Do najważniejszych należą zamierzenia związane z rozbudową:

i Zatoki Gdańskiej zostaną dofinansowane następne projekty.
wano budowę nowych pomostów pływających z wyposażeniem.

portu jachtowego Jachtklubu Stoczni Gdańskiej w Górkach

Inwestycja zostanie zakończona w przyszłym roku. W Rewie

Zachodnich, portu jachtowego Akademickiego Klubu Morskiego

rozbudowa ma zakończyć się rok później. Tamtejszy pomost

oraz przystani przy ul. Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej.

cumowniczy zostanie przedłużony do 100 m, dzięki temu

W planach inwestycyjnych uwzględniono także mariny w Pucku,

powstanie 30 nowych miejsc postojowych. Rozbudowa mariny

Krynicy Morskiej, Rzucewie i Malborku.

trwa też po drugiej stronie Zatoki Gdańskiej, czyli w Jastarni.
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W 2022 roku do dyspozycji żeglarzy będą 92 miejsca postojowe,

Wiadomo już, że ramach obecnej perspektywy finansowej

mogące przyjmować jachty o długości nawet do 20 m. Zwięk-

w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

szeniu ulegnie też zaplecze przystani – powstanie 7 kabin prysz-

zaplanowano, że aż 96,5 mln zł zostanie wydane właśnie na

nicowych, 5 toalet oraz pralnia. Prace nad rozbudową przystani

rozwój infrastruktury żeglarskiej. Na zrealizowanie planów pozo-

trwają też w Błotniku (gmina Cedry Wielkie). Trzy pomosty są

stało jeszcze 3 lata. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

przedłużane, dzięki czemu liczba miejsc cumowniczych zwięk-

www.petla-zulawska.pl.
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„SMOKE” I „DANCING QUEEN”
TRIUMFUJĄ!

COOLDOWN DOUBLE
„Smoke” w grupie ORC i „Dancing Queen”
w Open zwyciężyli w ostatnich w tym roku
pełnomorskich regatach załóg dwuosobowych.
CoolDown Double zamykał tegoroczny
cykl regat załóg dwuosobowych Offshore
Shorthanded Racing.

Ponad 100 mil morskich szybkiej żeglugi zapewniło zawodnikom sporo emocji. W ostatniej tegorocznej odsłonie regat
z cyklu OS Racing wystartowało czternaście jachtów – osiem
w grupie ORC i sześć w grupie Open.
Oficjalne otwarcie regat i odprawa załóg odbyła się 29 września.
Koło południa jachty wyszły z portu i po prezentacji na wodzie
przy Akwarium Gdyńskim, nastąpił start. Wszystko wskazywało
na to, że będzie to długi wyścig – pokonanie pierwszych 20 mil zajęło załogom ponad 6 godzin. Na szczęście pod koniec dnia wiatr
okazał się łaskawszy, a na otwartym morzu pojawiło się mocne
zafalowanie. Morze dość szybko zweryfikowało przygotowanie
kilku jachtów, zmuszając je do wycofania z wyścigu. Na szczęście
awarie nie były na tyle poważne i załogi o własnych siłach wróciły
do portu. W tym samym czasie trwała zacięta walka regatowa.
Tegoroczny mistrz Polski Doublehanded – „Dancig Queen” nie
miał łatwego zadania. Tuż za nim dzielnie żeglowali: „Quanta”,
„Konsal” oraz „Smoke”. Właśnie te cztery jachty dotarły na metę jako
pierwsze. Najlepszy czas osiągnął jacht „Quanta” pokonując trasę
w 20:51:43. Jednak po przeliczeniach, w grupie ORC najlepszy
okazał się jacht „Smoke” Marcina Dejewskiego i Jacka Roszyka,
drugie miejsce zajął „Sloni” Zbigniewa Rembiewskiego i Jacka
Nejmana, a trzecie „Konsal II” Ryszarda Drzymalskiego i Krzysztofa Mączkowiaka. Natomiast w grupie Open zwyciężył „Dancing
Queen” Jerzego Matuszaka i Marii Kurant. Drugi był „Diamant 650”
Krzysztofa Kołakowskiego i Grzegorza Witera, a trzecia „Purga”
Grzegorza Racia i Macieja Raczkowskiego.
- W tym roku mieliśmy w regatach dużo szczęścia do pogody,
chwilami aż za dużo – mówi Paweł Wilkowski, organizator regat
OS Racing. - Najbardziej dramatycznie było podczas mistrzostw
Polski, gdzie ok. 1/3 jachtów wycofała się z 300-milowego wyścigu,
pozbawiając się szans na medal z powodu braku wiatru i bardzo
wysokiej temperatury. Z kolei w 130-milowym wyścigu B8 Race
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wiał północny wiatr o prędkości dochodzącej do niemal 40
węzłów. Ostatecznie, z uwagi na zbyt mała liczbę jachtów zgłoszonych w kategorii doublehanded, wyniki tych regat nie zostały
uwzględnione w klasyfikacji końcowej. Podczas ostatnich regat
sezonu OS Racing - CoolDown Double wiatr był słabszy (do 30
kn) i wiał przez większość wyścigu z kierunków półwiatrowych,
lecz intensywna eksploatacja przez cały sezon regatowy była
przyczyną awarii na kilku jachtach i w konsekwencji, konieczności
wycofania z wyścigu – podsumowuje Wilkowski.
W momencie zakończenia CoolDown Double poznaliśmy
zwycięzców cyklu Offshore Shorthanded Racing 2018, na
który składało się pięć różnych – WarmUp Double, Gdynia 400
Double, SummerHeat Double – Morskie Żeglarskie Mistrzostwa
Polski ORC załóg dwuosobowych, Gdynia-Władysławowo-Gdynia i wspomniane CoolDown Double. W klasyfikacji generalnej
w kategorii ORC zwyciężył Robert Gwóźdź (Yachts & Yachting),
a w grupie Open najlepszy okazał się Zbigniew Gutkowski
(Jachtklub Stoczni Gdańskiej).
- Z niecierpliwością czekamy na nowe informacje o rozwoju tej formuły regat, szczególnie w kontekście tegorocznych decyzji World
Sailing o zorganizowaniu mistrzostw świata w 2019 roku oraz
o wyborze żeglarstwa morskiego (2-osobowy mix) jako dyscypliny
olimpijskiej w 2024 roku – podsumowuje Paweł Wilkowski.
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Tradycyjnie pod koniec września
w Gdańsku-Górkach Zachodnich
rozegrane zostały mistrzostwa
Polski w klasach olimpijskich.
Niespodzianek nie było. Już dzień
przed końcem regat zwycięstwo
zapewnili sobie przedstawiciele
klas RS:X kobiet i mężczyzn, 49er,
49erFX oraz Nacra 17. W większości
klas złote medale zdobyli ci sami
zawodnicy, co przed rokiem.

W klasie RS:X kobiet z kolejnego tytułu mistrzyni Polski
cieszyła się niepokonana Zofia Klepacka, srebrny medal
wywalczyła Maja Dziarnowska, a na najniższym stopniu
podium stanęła Kamila Smektała.
- Nie liczyłam swoich złotych medali mistrzostw Polski,
ale jeszcze nigdy nie zajęłam w nich innego miejsca
niż pierwsze. Cieszę się z tego bardzo, ponieważ cały
czas pokazuję wysoką formę. Będę starała się utrzymać tę dyspozycję jak najdłużej. Był to długi sezon,
ponieważ trwał on dla mnie od stycznia do września
i odczuwam już duże zmęczenie. W związku z tym
potrzebuję teraz czasu na odpoczynek - skomentowa-

76

ła kolejny sukces i końcówkę sezonu Zofia Klepacka.
W kategorii mężczyzn po raz trzeci z rzędu mistrzem
Polski został Radosław Furmański, wyprzedzając w klasyfikacji generalnej Białorusinów Artema Jawadawa
i Mikitę Tsirukina. Z kolei srebrny oraz brązowy medal
krajowych mistrzostw wywalczyli kolejno Maciej
Kluszczyński oraz Aleksander Przychodzeń.
Przed ostatnim wyścigiem zwycięstwo w klasie 49er
zapewnili sobie Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński,
wicemistrzami Polski zostali Dominik Buksak i Szymon
Wierzbicki, a podium zamknęli Mikołaj Staniul i Jakub
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Sztorch. Także w żeńskim odpowiedniku – klasie
49erFX, końcowa kolejność była znana już dzień
wcześniej. Najlepsze okazały się Aleksandra Melzacka oraz Kinga Łoboda, drugie miejsce ostatecznie
zajęły Sandra Jankowiak i Emilia Zygarłowska, a trzecie były siostry Madeleine i Nadia Zielińskie.
Podobną sytuację mieliśmy w katamaranach Nacra
17, gdzie ścigają się w Polsce tylko dwie załogi, które
na co dzień trenują w klubie UKS Navigo Sopot. Zwyciężyli Tymoteusz Bendyk i Anna Świtajska, a drugą
lokatę zajęli Jakub Surowiec i Katarzyna Goralska.
W klasie 470 zwycięstwo odniosły Agnieszka
Skrzypulec oraz Jolanta Ogar, które wygrały także
ze wszystkimi załogami męskimi. Po raz ostatni
ogólną klasyfikację MP męska załoga wygrała
w 2013 roku. Drugie miejsce w klasyfikacji kobiet
zajęły Antonina Marciniak i Hanna Dzik, a brązowe
medale zdobyły Ewa Romaniuk i Weronika Janc.
Nowymi mistrzami Polski wśród panów zostali
Maciej Sapiejka i Dominik Janowczyk.

Z kolei w klasie Finn walka o zwycięstwo była bardziej zacięta. Piotr Kula przed wyścigiem medalowym miał tylko pięć punktów przewagi nad drugim
w klasyfikacji Mikołajem Lahnem. Jednak Kula
zdecydowanie wygrał ostatni wyścigi i wywalczył już
ósmy w karierze tytuł mistrza Polski. Na drugiej pozycji zakończył swój występ w regatach Lahn, a trzeci
ostatecznie był Łukasz Lesiński.
Emocji nie zabrakło także w klasie Laser Radial,
ponieważ po trzech dniach regat najlepsza
z Polek Agata Barwińska wyprzedzała Magdalenę
Kwaśną o cztery punkty. W wyścigu medalowym
obie zawodniczki płynęły blisko siebie i pierwsza
na metę wpłynęła Kwaśna, ale miejsce za nią
zameldowała się Barwińska i to ona cieszyła się
z obrony tytułu. Na najniższym stopniu podium
stanęła Wiktoria Gołębiowska.
Ciekawie zapowiadała się też finałowa rywalizacja
w Laserze Standardzie. Prowadził Filip Ciszkiewicz,
a drugi w klasyfikacji Kacper Ziemiński tracił do niego
zaledwie punkt. Trzykrotny uczestnik igrzysk olimpijskich rok temu zakończył karierę i wystartował tutaj
bez przygotowania. Jednak ciężko było przewidzieć
scenariusz tego wyścigu. Aż ośmiu zawodników
zostało złapanych na falstarcie i skorzystał na tym
Jakub Rodziewicz, który minął linię mety drugi i po
raz pierwszy w karierze został mistrzem Polski seniorów. Na podium stanęli także Ciszkiewicz i Ziemiński.
Organizatorem mistrzostw był Polski Związek Żeglarski przy współpracy z NCŻ AWFiS Gdańsk i AZS
COSA Gdańsk.

fot. Robert Hajduk

fot. Robert Hajduk

- Jesteśmy szczęśliwe, że wygrałyśmy te mistrzostwa
Polski. Dla mnie jest to już dziesiąty tytuł. Prawie
każdego dnia przez ostatni miesiąc byłyśmy na wodzie, więc praktycznie cały czas byłyśmy w treningu
i dzięki temu trochę łatwiej było nam tu osiągnąć
dobrą dyspozycję. To były ciekawe regaty, ponieważ
wiatr był bardzo zmienny i trzeba było cały czas być
czujnym. Cieszymy się, że wiele wygranych wyścigów nie przychodziło nam tak łatwo i musiałyśmy
stoczyć walkę z załogami męskimi - podsumowała
start Agnieszka Skrzypulec.
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BŁĘKITNA WSTĘGA
JACKA NOETZELA
Jacek Noetzel został triumfatorem 67. Błękitnej Wstęgi Zatoki
Gdańskiej. Jest to już piąty sukces komandora UKS Navigo Sopot,
pływającego na katamaranie A-class.
drugi był Michał Korneszczuk, a na trzeciej
pozycji uplasowała się załoga Tymoteusz
Bendyk i Ania Świtajska na olimpijskiej
Nacra 17. Natomiast w grupie V dla jachtów
mieczowych zwyciężył Michał Domański.
Prestiżowa czerwona latarnia, nagroda dla
ostatniego jachtu na mecie, trafiła w tym
roku do Andrzeja Kalarusa na „Ealn E1”.
Specjalne trofeum dla najszybszego jachtu
drewnianego otrzymał z kolei jacht „Orion”,
a odebrał ją 93-letni Franciszek Bronisław
Kuśnierz, który ścigał się nim z sukcesami
przez kilkadziesiąt lat w najważniejszych
bałtyckich regatach.
67. Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej była
również okazją do odznaczenia trzech
członków załogi jachtu „Copernicus”, którzy
w latach 1973-1974 wzięli udział w wokółziemskich regatach Whitbread Round the
World Race. Honorową odznakę „Zasłużony
dla Żeglarstwa Pomorskiego” od Pomorskiego Związku Żeglarskiego otrzymali
Ryszard Mackiewicz, Bronisław Tarnacki
i Bogdan Bogdziński.

fot. Karol Kacperski

107 jachtów wystartowało w 67. Błękitnej
Wstędze Zatoki Gdańskiej. W rozgrywanym
w formule australijskiej wyścigu, w którym
zwycięzcą jest pierwszy jacht na mecie, najlepszy okazał się Jacek Noetzel, pływający
na katamaranie A-class Exploder.
– Nie spodziewałem się, że uda mi się
ponownie zwyciężyć – mówi Jacek Noetzel.
– Wydawało mi się, że dwie załogi klasy
Nacra 17 bardzo dobrze dzisiaj popłyną –
i popłynęły, jednak ich łódki okazały się
trochę wolniejsze na kursie ostrym.
Regaty rozegrano w pięciu grupach. W grupie I zwyciężył jacht „Globe” ze sternikiem
Zbigniewem Gutkowskim, druga była „Selma Racing” Artura Skrzyszowskiego, a trzeci „Scamp 27” Witolda Karałowa. W grupie
II najlepszy był „Barakam” ze sternikiem
Michałem Śliwą, drugi „PGO GoodSpeed”
Łukasza Trzcińskiego - tegorocznego
mistrza Polski ORC, a ostatnie miejsce
na podium przypadło Piotrowi Falkowi na
„BLUESinA”. W klasyfikacji grupy III zwyciężył
„Salamander” dowodzony przez Radosława
Cierpiała. W grupie IV, dla jachtów wielokadłubowych, triumfował Jacek Noetzel,

To była rekordowa pod względem frekwencji edycja
Warszawskiego Salonu Jachtowego. Przez trzy dni
hale Ptak Warsaw Expo odwiedziło łącznie ponad
60 tysięcy osób. Na powierzchni 17 000 metrów
kwadratowych, mogliśmy zobaczyć 75 jednostek motorowych i 10 żaglowych. Nie zabrakło też jednostek
premierowych: Northman 1200 od Stoczni Jachtowej
Northman, Nimbus Weekender W9 od Eco New-Eco
Marine, Barracuda 686 Walk Around od Eskapader,
Disco Volante od Cieślik Craft i eTender od Markos.
Swoją ofertę zaprezentowało 132 wystawców. Na odwiedzających czekała także plaża z dwoma basenami
– torem skimboardowym oraz basenem przeznaczonym do testów sprzętu i wyścigów na SUP-ach.
Podczas targów przyznano nagrody w plebiscycie na
najlepszą polską marinę.

3. WARSZAWSKI SALON JACHTOWY
Prawie 100 jednostek pływających, sprzęt wodny oraz wyposażenie jachtowe
zaprezentowało 132 wystawców Warszawskiego Salonu Jachtowego, który
odbył się w dniach 19-21 października, w Ptak Warsaw Expo. Wydarzeniu
towarzyszyły największe w Polsce targi nurkowe Dive Show Poland.
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Z kolei na targach nurkowych Dive Show Poland odwiedzający mogli poznać ofertę, zarówno krajowych,
jak i zagranicznych, producentów sprzętu nurkowego,
a także ofertę szkoleń i emocjonujących wypraw
nurkowych. Zakres branżowy targów obejmował: skafandry nurkowe suche i mokre, odzież do nurkowania
i „afterdive”, zestawy wypornościowe, automaty oddechowe, elektronikę dla nurków, skutery podwodne
oraz sprzęt ABC, czyli płetwy, maski czy fajki.
Kolejna edycja salonu odbędzie się 18-20 października 2019 roku.
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fot. BAMBOT

SAIL SERVICE
TRIUMFUJE
W BIZNES LIDZE
ŻEGLARSKIEJ
Załoga Sail Service po raz drugi w historii
zdobywa wielki puchar Biznes Ligi Żeglarskiej.
pozycji, musieli wygrać i zrobili to w pięknym
stylu. Drugie miejsce w lidze zdobywa zespół

fot. BAMBOT

W finałowych regatach atakowali z drugiej

Atena Usługi Informatyczne, a podium uzupełniła
firma Sosnowski. Uroczyste zakończenie Biznes
Ligi Żeglarskiej i wręczenie nagród odbyło się
podczas Sopot Wave.

Przez całe wakacje w Sopocie trwały żeglarskie zmagania, w których udział brało 12 załóg podzielonych na
dwie grupy. Po zakończeniu eliminacji trzy najlepsze
zespoły z każdej grupy ścigały się w Złotym Finale,
pozostałe zaś w Finale Srebrnym. W tej pierwszej,
najlepszej grupie znalazła się załoga naszego drugiego
magazynu W Ślizgu!, która przed ostatnimi regatami
w sezonie zajmowała trzecie miejsce w klasyfikacji
generalnej. Niestety, podium nie udało się utrzymać,
po finałowych regatach spadliśmy na szóste miejsce,
z taką samą ilością punktów, co czwarta i piąta drużyna
– odpowiednio Sunreef Yachts i D.A.D Informer Med.

W ŚLIZGU!
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Poza wszelką konkurencją były załogi Sail Service
i Atena. Pierwsze regaty finałowe padły łupem Ateny,
jednak w kolejnych rywale wzięli rewanż i już po piątym
z sześciu zaplanowanych wyścigów mogli cieszyć się
z ponownego triumfu w klasyfikacji generalnej. Podium
uzupełniła załoga Sosnowski, która wyciągnęła wnioski
z nieudanej, pierwszej rundy finałowej i w drugiej żeglowała niemal bezbłędnie, co pozwoliło jej awansować aż
o dwa miejsca w „generalce”.
Nie mniej emocji było w grupie srebrnej. Nieoczekiwanie
rywalizację wygrała załoga Olivia Business Centre, która
przed ostatnimi regatami zajmowała trzecie miejsce ze
stratą aż 3 punktów do liderującego Yacht Clubu Sopot.
Pewna wygrana w ostatniej rundzie i dopiero trzecie
miejsce YCS spowodowały, że to właśnie OBC wygrało
Srebrny Finał. Podium uzupełnił zespół Nautis-Archeo,
a na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny: Eurocast, Epam i Rowe.
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WINDMAGEDON!
Niespełna 90 zawodników rywalizowało w pierwszej
edycji Windmagedonu - pierwszych zawodach w Polsce,
łączących dwie deskowe dyscypliny: kitesurfing
i windsurfing. Do wyścigów stanęli zarówno amatorzy,
jak i doświadczeni zawodnicy. Zawody rozegrano zgodnie
z przepisami regatowymi slalom PWA.

46 windsurferów i 42 kitesurferów rywalizowało na Zatoce
Gdańskiej w ramach pierwszej edycji Windmagedonu, zawodów
stworzonych przez pasjonatów, łączących bliźniacze dyscypliny
i środowiska, czyli kite i windsurfing. Zawody organizowane były
na prognozę. Ze względu na kierunek i siłę wiatru, wybór padł
na 27 października. Bazą regat była Kuźnica. Niska temperatura
nie wystraszyła zawodników, a warunki wietrzne były wręcz doskonałe. Wyścigi odbyły się na trasie Kuźnica - Małe Morze - Kuźnica
w trzech konkurencjach: windsurfing, windsurfing foil i kitesurfing.
Pierwsze miejsce w kategorii windsurfing open wywalczyła
zawodniczka kadry narodowej RS:X - Maja Dziarnowska, która
umiejętnie wykorzystała swoje doświadczenie przy ostrej halsówce. W kategorii kitesurfing twin tip najlepszy okazał się Kuba
Wątorowski, a w kitesurfing foil triumfował Tomek Janiak.

WYNIKI:
KITESURFING - FOIL
1. Tomasz Janiak
2. Michał Fedusio
3. Kuba Jurkowski
KITESURFING - TWIN TIP
1. Kuba Wątorowski
2. Dariusz Ziomek
3. Grzegorz Kucieński
WINDSURFING - OPEN
1. Maja Dziarnowska
2. Przemysław Szybkowski
3. Piotr Nowacki
WINDSURFING – KOBIETY
1. Maja Dziarnowska
2. Karolina Zajączkowska
3. Weronika Marciniak
NAGRODY SPECJALNE DLA NAJMŁODSZYCH:
KITE: Kuba Balewicz (10lat)
WINDSURFING: Krystian Betka (15lat)

Już wyznaczono okno pogodowe na kolejną, tym razem letnią
edycję Windmagedonu. Zawody mają się odbyć między 15 a 23
czerwca 2019 roku. Organizatorem imprezy byli trenerzy kadry
windsurfingowej - Paweł Kowalski i Maciej Dziemiańczuk oraz
Sopocki Klub Żeglarski.
80

listopad-grudzień

2018

\

W ŚLIZGU!

WYDARZYŁO SIĘ

/ IMPREZY

20. BOATSHOW !

Podczas targów, po raz pierwszy w Polsce
zaprezentowano m.in. motorówkę Mastercraft
X24, czyli premierę na rok 2019 z amerykańskiej
stoczni wyspecjalizowanej w produkcji jachtów
do sportów wodnych takich jak: wakeboarding
i narciarstwo wodne. Targi Boatshow były także
największą w kraju wystawą skuterów wodnych.
- W kolejnych latach zamierzamy rozwijać część
surfingową i wake’ową. Już teraz prowadzimy
rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy
pomogą nam w przygotowaniu spektakularnego
wydarzenia dedykowanego ślizgającym się

fot. materiały prasowe

Tegoroczne łódzkie targi
Boatshow odwiedziło ponad 7
tysięcy wodniaków z 14 państw,
zaprezentowano blisko 100
konstrukcji pływających, w tym
kilka szczególnie interesujących
premier jachtów motorowych.
Najbardziej prestiżowa nagroda
Grand Prix Boatshow 2018 trafiła
do stoczni Northman.
na wodzie – zapowiada Grzegorz Wiśniewski,
wiceprezes spółki organizującej targi.
Ważnym elementem były również przyznawane
przez ekspertów i dziennikarzy nagrody. Ta najbardziej prestiżowa – Grand Prix Boatshow 2018
- trafiła do Stoczni Northman za jacht motorowy
Northman 1200. W kategorii jachtów motorowych Złoty Medal Boatshow 2018 przyznano
firmie White Eagle za koncepcję i doskonałe wykonanie aluminiowej łodzi motorowej Zephir 750.
Wśród jachtów żaglowych triumfował Vector
10.2 prezentowany przez Vector Marine.

Targom, jak co roku, towarzyszyło kilkadziesiąt imprez towarzyszących. Nie zabrakło
bezpłatnych szkoleń i warsztatów, opowieści
o akwenach, prezentacji dotyczące bezpiecznego pływania oraz spotkań ze znakomitymi
żeglarzami. Wśród gości specjalnych targów
znalazł się bohater wakacyjnej okładki W Ślizgu!
- Szymon Kuczyński.
Organizatorzy targów ogłosili już termin przyszłorocznej edycji. Boatshow 2019 odbędzie się
w Łodzi w dniach 15-17 listopada.

DUŃSKA ODSŁONA
SURF TO FLY

Na plaży Sonderstrand - jednej z najlepszych miejsc do uprawiania landkitingu w Europie zorganizowano ostatnie zawody z cyklu Surf to Fly. Zawody
zgromadziły kilkunastu zawodników z Polski oraz Danii. Rozegrano z sukcesem wszystkie zaplanowane konkurencje. Zawodnicy rywalizowali w wyścigach po wyznaczonej trasie (konkurencja Racing) w dwóch kategoriach.

Tegoroczny cykl Surf to Fly International Kiteboardig Cup
2018 przeszedł do historii jako pierwszy łączący wszystkie
odmiany kiteboardingu: od snowkitingu, kitesurfingu po
landkiting. Imprezę zamknęły zawody Surf to Fly Romo Cup
zorganizowane 27 września na duńskiej wyspie Romo.

W kitelandboardingu (rywalizacja na kite mountainboardach) wśród mężczyzn najszybszy okazał się Mateusz Żarkowski, drugie miejsce wywalczył
Andrzej Kaźmierczak, a na trzecim miejscu podium stanął Eryk Kliś. Wśród
kobiet zwyciężyła Joanna Rybakowska przed Dominiką Parzyjagłą, która
wystartowała w zawodach po kilku dniach szkolenia, pokazując tym samym,
że landkiting jest najprostszą i najłatwiejszą odmianą kiteboardingu, od
której warto zacząć niezwykłą przygodę ze sportami latawcowymi.
W buggykitingu (rywalizacja na kite buggies) zwyciężył Michał Kmieć, na
drugiej pozycji uplasował się Mateusz Żarkowski, a trzecią lokatę zajął
Andrzej Kaźmierczak. Zawodnicy walczyli zaciekle zarówno na halsie, jak
i na boi. Część z nich musiała wykazać się nerwami ze stali z powodu
małej widoczności na skutek prędkości i rozpryskującej się wody.
Poza wyścigami rozegrano niezwykle widowiskowy konkurs skoków,
czyli konkurencję hang time. Najdłużej fruwającym lankiterem zawodów
okazał się Andrzej Kaźmierczak z czasem 3,5 s. Każdy zawodnik miał do
wykonania trzy skoki. Do końcowej klasyfikacji zaliczano najdłuższy skok
z płynnym lądowaniem.

fot. materiały prasowe

- Wielkie gratulacje należą się wszystkim zawodnikom, którzy wykazali się olbrzymią pasją i determinacją. Rywalizowali dając z siebie wszystko, pomimo
wymagających warunków, czyli w znacznej mierze zalanej w tym okresie
plaży na skutek pełni księżyca i silnych wiatrów (Morze Północne i pływy) –
podkreśla Grzegorz Kucieński, dyrektor i organizator cyklu Surf to Fly.

W ŚLIZGU!

Zawodom towarzyszyły testy najnowszego sprzętu od firm Peter Lynn i HQ4,
które specjalizują się w produkcji renomowanego sprzętu do landkitingu.
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EDYCJA
SOPOT WAVE
KATAMARANY
I MODA
- Czasem boimy się, ale to oczywiste przy takiej prędkości –
opowiadali na scenie Ania Świtajska i Tymek Bendyk, zawodnicy
olimpijskiej klasy katamaranów Nacra 17. Blisko 400 osób, w tym
żeglarze – zarówno zawodowi, jak i amatorzy bawili się podczas
ósmej edycji Sopot Wave.
Fot. Karol Kacperski, Krzysztof Nowosielski, Nikola Leleń

Oprócz zawodników olimpijskiej klasy Nacra na scenie pojawiła się też Maja Dziarnowska, utytułowana zawodniczka windsurfingowej i jednocześnie olimpijskiej klasy RS:X oraz Paweł Tarnowski,
były mistrz Europy, również pływający w klasie RS:X. Wszyscy to członkowie kadry narodowej
i jednocześnie reprezentanci sopockich klubów – UKS Navigo i SKŻ Ergo Hestia. Rozmowy z nimi
prowadził inny olimpijczyk – Piotr Kula, wielokrotny Mistrz Polski w klasie Finn. Ostatni swój tytuł
zdobył dosłownie 2 tygodnie temu.
Okazją do rozmów z zawodowymi żeglarzami była ósma już edycja Sopot Wave, imprezy organizowanej dwa razy w roku przez wydawcę gazet Prestiż i W Ślizgu! – na powitanie i pożegnanie sezonu.
Tak też było tym razem, a żeglarze i goście żegnali sezon w restauracji Pomarańczowa Plaża,
położonej tuż nad samym morzem i dosłownie kilkaset metrów od wymienionych wyżej klubów.
Dzięki temu wszyscy zebrani mogli podziwiać umieszczony w środku imprezy olimpijski katamaran
Nacra17. To niezwykle szybki jacht, nie tylko z racji konstrukcji (katamarany są z reguły szybsze
od jachtów jednokadłubowych), ale i foili. To dwa stateczniki umieszczone pod kadłubami, dzięki
którym jednostka odrywa się od powierzchni wody i zaczyna „lecieć” kilkadziesiąt centymetrów nad
nią. Atrakcją była też olimpijska deska RS:X wraz z żaglem.
Ale nie tylko zawodnicy stawili się na jesiennym Sopot Wave. Jednym z najważniejszych punktów
programu było wręczenie nagród w tegorocznej edycji Biznes Ligi Żeglarskiej. Przez całe lato – od
maja do października 12 załóg reprezentujących trójmiejskie firmy walczyło o zwycięstwo ścigając
się wokół sopockiego mola. Regaty organizowane przez firmę GSC Yachting wygrała firma Sail
Service i to jej załoga odebrała na scenie puchar. Wcześniej podziękowania i pamiątkowe zdjęcia
odbierały też inne załogi – w tym załoga magazynu W Ślizgu!.
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Drugim niezwykle ważnym filarem Sopot Wave była moda, która od samego

akompaniamencie zespołu zaśpiewała przebój Raya Charlesa „Hit the road

początku towarzyszy imprezie. W tej edycji na wybiegu można było podziwiać

Jack”. I to wspólnie z Piotrem Kulą! Ten teatralno – żeglarski duet przywitano

4 kolekcje. Jako pierwsze pojawiły się jedwabne stroje Silk Epoque wraz z ich

gromkimi brawami.

projektantką Olgą Ziemann. Po nich goście obejrzeli pokaz casualowej kolekcji
marki Max & Co. Nie zabrakło sportu i letniego powiewu, który zaserwował Ra-

Nie tylko modę i żeglarstwo można było podziwiać podczas Sopot Wave. Po-

matuelle, producent męskich kąpielówek, boardshortów i koszulek. Ten pokaz

jawiła się także motoryzacja, a wraz z nią najnowsze, luksusowe modele marki

urozmaiciły gadżety firmy Denon w jakie wyposażeni zostali modele. W finale

Mercedes, wystawione przez firmę BGM Goworowski. O podniebienia zadbała

goście mogli podziwiać marki skupione w gdyńskim showroomie Jungle Chic.

kuchnia Pomarańczowej Plaży, a także profesjonalni barmani z firmy Bar4You,

To Nat Fashion Room, Christian Unity, Zapato, Lulu Fashion i More Fashion.

serwujący drinki na bazie wódki Gorbatschov, a także pyszne Mionetto Prosec-

Wszystkie pokazy reżyserował Michał Starost wraz z Anastazją Matuszak, fry-

co. Podniebienia kobiet podbiła rynkowa nowość – truskowkowy Pink Gin.

zury modelek były dziełem salonu ExcellentQ, a wizaż Pomorskiego Studium
Sztuk Wizualnych.

Goście Sopot Wave mogli się też zapoznać z innymi produktami kategorii premium. Wśród nich znalazła się oferta Noble Concierge, czyli autorska koncepcja

Sopot Wave to także muzyka. Tym razem niezwykle dynamiczna, bo w wy-

private banking w wykonaniu Noble Bank. Zainteresowani mogli też poznać

konaniu Deadly Plants. Ten młody zespół z Gdańska nie tylko muzyką, ale

ofertę profesjonalnej opieki stomatologicznej w wykonaniu kliniki As Dent.

i strojem nawiązuje do szalonych lat 60. wskrzeszając żywiołowego surf
rocka. Ale nie tylko zespół zaskoczył widownię, ale także prowadząca imprezę

Po oficjalnym programie wybieg Pomarańczowej Plaży zamienił się w parkiet,

– Sylwia Różycka, aktorka i piosenkarka, która na samym początku przy

a ostatni goście wychodzili w nocy. Patronat medialny nad Sopot Wave objęły
- W Ślizgu!, Prestiż, Esquire, Gazeta Wyborcza, a patronem honorowym został
Mieczysław Struk, Marszałek Pomorski.
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O moc pozytywnych wibracji zadbał nasz

Denon Salony Firmowe to najnowocześniej-

Proszę sobie wyobrazić, że czas i miejsce

stały partner marka Mionetto Prosecco. To

sze sklepy ze sprzętem audio wideo w Polsce

nie ograniczają Państwa w żaden sposób…

znakomite włoskie wino musujące, niezwy-

i jedyne salony firmowe tej marki w Europie.

być może marzą Państwo: o leniwym rejsie

kła świeżość smaku z subtelnie wyczuwalną

Zaprojektowane od początku do końca z my-

po wyspach Polinezji Francuskiej, o impre-

nutą miodu, dojrzałego jabłkai białej brzo-

ślą o kliencie, a eleganckie wnętrza zachęcają

zie urodzinowej na dachu wieżowca, czy

skwini. Partnerem Sopot Wave jest także kry-

do poznania i zakupu najwyższej klasy sprzę-

maratonie na Wielkim Murze Chińskim.

stalicznie czysta Wodka Gorbatschow. Kubki

tu, w czym pomoże i doradzi profesjonalny

Klienci Noble Banku realizują swoje ma-

smakowe kobiet skradł natomiast Pink Gin -

zespół specjalistów. Salony znajdą Pastwo

rzenia, a także zwykłe, codzienne sprawy,

to innowacyjna kompozycja ginu i truskawki,

w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie,

przy wsparciu jedynej w Polsce autorskiej

która zachwyca świeżym, wyrafinowanym

Katowicach i Gdańsku w Galerii Bałtyckiej.

usługi Noble Concierge. Jest to jeden z wie-

smakiem dojrzałej truskawki, piękną barwą

W ofercie nie tylko marka Denon, ale też au-

lu przywilejów ofer wanych posiadaczom

i słodko wytrawną nutą.

diofilska i designerska marka Bang & Olufsen.

konta Noble Private Banking.

Trójmiejski autoryzowany dealer Mercedesa

Hotel My Story Sopot Apartments znajdu-

Klinika stomatologiczna AS Dent Sopot.

firma. BMG oferuje modele seryjne wszyst-

je się w wyjątkowym miejscu, nieopodal

To

kich typoszeregów: Klasy A, GLA, CLA, B, C,

parku i plaży. Do użytku gości udostęp-

kompleksowe i bezbolesne leczenie sto-

GLC, E, GLE, G, S, GLS, V i X – limuzyny, kombi,

nionych jest 17 kameralnych apartamen-

matologiczne, przy wykorzystaniu nowo-

coupé, kabriolety, roadstery, off-roadery, vany

tów urządzonych w subtelnie eleganckim

czesnej technologii i materiałów. W klinice

i pick-up'y. AMG Performance Center przenie-

stylu, z użyciem najwyższej jakości mate-

pacjent może precyzyjnie zdiagnozować

sie klientów do świata ekskluzywnej sztuki

riałów. Każdy z nich łączy w sobie wysoki

oraz leczyć nawet najbardziej skompliko-

inżynierskiej oraz wytwarzanych ręcznie roz-

komfort z wyjątkową atmosferą miejsca.

wane przypadki stomatologiczne. Lekarze

wiązań high-tech. Salony firmowe znajdują

To przestrzeń dla osób ceniących sztukę

z kliniki AS Dent zajmują się też zabiegami,

się w Gdańsku i w Gdyni. Aktualnie kończy się

i kulturę, zdrowy styl życia, aktywny wy-

jak leczenie wad zgryzu czy wstawianie

rozbudowa gdyńskiej siedziby w ramach któ-

poczynek, odkrywanie nowych miejsc i po-

implantów. W ofercie kliniki jest również

rej powstanie ultranowoczesny salon.

znawanie nowych ludzi.

medycyna estetyczna.

GSC Yachting jest organizatorem Biznes

Salon ExcellentQ to miejsce narodzin
piękna,urody oraz fashionowego stylu. To
niezwykły salon kosmetyczno - fryzjerski
znajdujący się w prestiżowym miejscu,
jakim jest samo serce starówki Gdańskiej.
Drugi oddział mieści się w Galerii Metropolia we Wrzeszczu. ExcellentQ to zespół
wyjątkowych ludzi, łączących profesjonalizm z zamiłowaniem do wykonywanego
zawodu, który stał się dla nich nie tylko
pracą, ale i pasją. Klienci naszego salonu
to osoby, które pragną najwyższej jakości
usług fryzjerskich.

21 lat na rynku, prawie 1000 wyszkolonych mistrzów makijażu, ponad 1200 sesji
zdjęciowych, kilkaset pokazów mody i tony
zużytych kosmetyków – Pomorskie Studium Sztuk Wizualnych to miejsce, w którym zdobędziesz atrakcyjny zawód. PSSW
oferuje kształcenie w zakresie wizażu
i stylizacji oraz charakteryzacji teatralnej,
telewizyjnej i filmowej, organizuje również
cykliczne szkolenia i warsztaty specjalistyczne z makijażu profesjonalnego oraz
technik stylizacji i analizy kolorystycznej
typu urody.

Ligi Żeglarskiej. To koncept żeglarski, który
łączy świat sportu i biznesu bazując na flocie nowoczesnych jachtów. Doświadczenie
w zakresie organizacji imprez, znajomość narzędzi marketingowych, wieloletnia praktyka
w żeglarstwie sportowym oraz niezliczone
kontakty sprawiają, że GSC Yachting to rozwiązanie gwarantujące poziom wykonywanych świadczeń i dające możliwość żeglowania w pięknej scenerii Trójmiasta z zapleczem
najbardziej prestiżowej polskiej mariny.
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Sylwia Różycka, aktorka prowadząca Sopot Wave, Michał Stankiewicz, prezes
Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o., organizator Sopot Wave

Od lewej: Justyna Jakubowska, Studio ZET-3, Jakub Jakubowski,
redaktor naczelny Magazynu Prestiż, Alicja i Grzegorz Zalewscy,
Ramatuelle Beachwear

Od lewej: Aleksandra Staruszkiewicz, Project Director Sopot Wave,
Marta Blendowska, Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o.

Od lewej: Paweł Górski, żeglarz, Jacek Noetzel, żeglarz, UKS Navigo

Maria Maja Bek, dyrektor sprzedaży Prestiż Trójmiasto sp. z o.o.
Łukasz Bek, właściciel BMP OK serwis

Od lewej: Marcin Marczak, Poland Sotheby’s International Realty,
Zbigniew Nowak, właściciel Grupy Nowak, Tomasz Malczewski, Poland
Sotheby’s International Realty

TOWARZYSKA STRONA
SOPOT WAVE

Od lewej: Sławomir Polański, Alpha Bio Polska, Natalia Kosiorek, lek. dent.
Mawident, Karina Czernów, lek. dent. Mawident, Michał Czernów, General
Manager Schultz Shipping Poland

To było huczne pożegnanie sezonu żeglarskiego w Sopocie. W restauracji Pomarańczowa Plaża odbyła się
kolejna już edycja Sopot Wave organizowana przez
Magazyn Prestiż i Magazyn W Ślizgu! Bawiliśmy się
w towarzystwie naszych przyjaciół, czytelników, partnerów biznesowych, dopisała branża żeglarska, z czołowymi polskimi żeglarzami.
mp

Anna Jagiełło, manager Citi Gold, Anna Adaszyńska, bank Citi Handlowy

Elżbieta Domżalska, modelka, Michał Starost, projektant mody

Od lewej: Anastazja Ziemann, Olga Ziemann, właścicielka marki Silk
Epoque i Sonia Sokulska, project manager Silk Epoque

Piotr Kula, żeglarz, prowadzący Sopot Wave, z partnerką

Od lewej: Darek Wojtowicz, Artur Zawadzki, obaj Metropolitan Investment

Od lewej: Wojciech Grzywacz, Tomasz Samulewski, Katarzyna Turmińska,
Artur Chomicz, Departament Private Banking, Noble Bank

Anna i Jarosław Ziółek, właściciele firmy Sanhaus

Od lewej: Damian Okoń, manager Lulu by Adriana Okoń, Adriana Okoń,
właścicielka i projektantka Lulu by Adriana Okoń, Marta Pawlak, sales/
marketing manager Christian Unity, Edyta Siatkowska, konsultant mody
Jungle Chic CH Klif

Od lewej: Przemysław Kisielewski, manager Zespołu Klienta Zamożnego
Citi Handlowy, Katarzyna Dubiella, manager Citigold, Jakub PenkowskiDahl, CEO w Dahl&amp;Audit
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Monika Kasprzak i Tomasz Kucharski, oboje Premium Properties

dr Ilona Olszaniec-Kozakiewicz, lekarz ortopeda i dr Marek MuraszkoKuźma, chirurg, właściciele kliniki Medissima

Od lewej: Wojtek Zięba, kierownik sprzedaży Kontraktor, Paweł
Romanowski, właściciel firmy Kontraktor z żoną Karoliną

Radosław Furmański, windsurfer, z partnerką

Paweł Tarnowski, windsurfer, z partnerką

Jacek Kuciel, Sail Service

Michał Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o.,
Maja Dziarnowska, żeglarka (z prawej)

Od lewej: Jakub Jakubowski, redaktor naczelny Magazynu Prestiż, Jakub
Pietraszek, właściciel agencji ubezpieczeniowej Flotus,
Patryk Stępniewski, właściciel firmy Nova Budowa

Od lewej: Aneta Augustyniak, Natalia Augustyniak, właścicielki marki
Nat Fashion Room

Monika i Robert Koszewscy, właściciele restauracji Pomarańczowa Plaża

Magdalena Jakóbczak, Piotr Jakóbczak, Sunreef Yachts, Aleksandra
Staruszkiewicz, Project Director Sopot Wave

Aleksandra Plewińska, Wipro z partnerem Aleksandrem Orłowskim

Od lewej: Aneta Śpiewak, Izabela Sobieralska, MAX&Co

Maciej Grabowski, żeglarz, Anna Wasilewska

Od lewej: Joyce Fiore The Oriental Spa Sopot, Monika Fiłonowicz, Kasia Bieg

Paweł Kołodziński, żeglarz

Marta Grabianowska, marketing manager Forum Gdańsk

Od lewej: Michał Jabłoński, Billbery Apartments, Aleksandra Gasch,
Dobry Kantor, Linda Weber, właścicielka firmy ADNil
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Marta Pawlak i Tomasz Dębeck, właściciele marki Christian Unity

Od lewej: Dmitrij Gabczenko, dyrektor marketingu firmy SKAT, Estera
Gabczenko, Zatoka Piękna, Walerij Pryżkow, WP Capital, Olga Kharina,
XO Foto

Tymoteusz Bendyk, Ania Świtajska, żeglarze Bendyk Świtajska Sailing

Od lewej: Magdalena Czajkowska, GSC Yachting, Aleksandra
Staruszkiewicz, Project Director Sopot Wave

Od lewej: Natalia Augustyniak, właścicielka marki Nat Fashion Room,
Joanna Smolarczyk, manager operacyjny firmy Patchwork, Agnieszka
Ochowska-Wasilijew, właścicielka firmy Patchwork

Maciej Kotarski, Leasing Director Olivia Business Centre,
Anna Kotarska

Z prawej: Paula Maksymiuk, Hotel MyStory Apartments

Od lewej: Paulina Barałkiewicz, właścicielka Argentum Yacht Tuning,
Marta Blendowska, Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o.

Piotr Szukaj, Damian Langner, Denon Store

Załoga Yacht Club Sopot - Jarosław Król, Przemysław Chlebowski,
Linda Weber, Anna Król, Maria Fojucik, Krzysztof Fojucik

Od lewej: Katarzyna Okońska, sekretarz redakcji Magazynu Prestiż,
Maria Bek, dyrektor sprzedaży Magazynu Prestiż

Grzegorz Gosk, Ergo Pro, Maria Gosk, Zdrowe Ciuchy

Od lewej: Joanna Tyszer, Dorota Jaraczewska, Mariusz Brożyński, Klaudia
Rup-Lewandowska i Marian Lewandowski

Damian Pietruszewski, żeglarz, Rafał Sawicki, GSC Yachting, Marek
Szybilski, BMG Goworowski, Piotr Jakóbczak, Sunreef Yachts, Jan
Pettke, radca prawny, Bartłomiej Reinhardt, współwłaściciel firmy
Majka Reinhardt, Filip Nawratil, N-Tech

Od lewej: Klaudia Krause, redaktor prowadząca Magazyn W Ślizgu!,
Karolina Krause, makijażystka, Magda Hertha, Twoja Telewizja Morska

Lidia Jułga, Marcin Witzling

Anna Golec, UKS Navigo

Arkadiusz Hronowski, właściciel SPATIF-u i Klubu B90, tym razem bez
żony, ale w równie zacnym towarzystwie Agnieszki Orłowskiej, właścicielki
firmy Ekostrateg
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Od lewej: Marcin „Yeti” Tomaszewski, taternik i alpinista, Sylwia Różycka,
aktorka, Justyna Jakubowska, Studio ZET-3, Jakub Jakubowski, redaktor
naczelny Magazynu Prestiż

Od lewej: Piotr Szukaj, Denon Store, Piotr Gajda, Gajda Fashion Group,
Wojciech Grzywacz, Senior Brand Manager Noble Bank

Michał Alex Piotrowski, video director, LPP

Kinga Pozłutka, Kamil Żurek, Magazyn Prestiż

dr Anna Burkiewicz i dr Sylwia Barsow, Gdański Uniwersytet Medyczny,
Tomasz Gardziewicz, marketing manager Galeria Klif Gdynia

Z lewej: Lucyna Jata, choreograf

Od lewej: Marika Podias, Magazyn Prestiż, Anna Szalińska, Klinika Orłowo,
Marcin Kołakowski, Meritum Bank

Wojciech Kukuła z partnerką

Radosław Stefański, właściciel Szafran i Miód,
z żoną Anetą Stefańską

Od lewej: Monika Kowalska, Kamil Węsierski, LPP, Aleksandra
Staruszkiewicz, Magazyn Prestiż, Adam Kuczma, Kasia Łukaszewicz,
Fenix Spedycja, Agnieszka Leciejewska, Kołowrotek

Damian Langner, Piotr Szukaj, Piotr Bladosz – Denon Store

Od lewej: Anna Lisewska właścicielka salonu fryzjerskiego Studio Anny
Lisewskiej SCARLET, Piotr Wiśniewski, Dorota Skoczylas, fotograf,
Iwona Szychta

Piotr Ostrowski, żeglarz, firma Nautis

Karina Graszek i Kuba Surowiec, żeglarz

Od lewej: Krzysztof Kozioł, Mariusz Brożyński, Joanna Kozioł,
Marian Lewandowski

Od lewej: Marek Szybilski, BMG Goworowski,
Damian Pietruszewski, żeglarz

Daria Lobasiuk, W Ślizgu!, Krzysztof Rybkowiec, Nikola Leleń, fotografka

Od lewej: Dr Ilona Olszaniec-Kozakiewicz, klinika Medissima,
Gosia Golińska, artystka
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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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D R I V E

T O G E T H E R

B I Z N E S

M A Z D A

WA RT OŚĆ , KT Ó RA
N I E P RZ E MI JA
Szukasz samochodu dla swojej ﬁrmy? Wybierz Mazdę.
Wszystkie modele Mazdy powstają zgodnie z filozofią, która
stawia człowieka w centrum uwagi i oferuje rozwiązania
zapewniające poczucie harmonijnej jedności kierowcy
z samochodem. To dlatego prowadzenie Mazdy daje tak wiele
przyjemności. Ale czy ﬁlozoﬁa projektowania samochodów
Mazda ma realną wartość w biznesie? Oczywiście.
Współpraca japońskich inżynierów i mistrzów wzornictwa
pozwoliła stworzyć stylowe samochody, które będą doskonałą
wizytówką Twojej ﬁrmy. Ich silniki SKYACTIV o dużej pojemności,
wysokiej niezawodności i dynamice charakteryzuje długa
żywotność i wysoka kultura pracy. Co ważne – silniki
benzynowe Mazdy spełniają wyśrubowane normy emisji
spalin bez konieczności stosowania filtra cząstek stałych GPF.

W biznesie liczą się konkrety – a tu Mazda również ma wyraźną
przewagę, ponieważ charakteryzuje się niezwykle wysoką
wartością rezydualną. Dzięki temu będzie można korzystnie
ją sprzedać przy niskiej utracie wartości rezydualnej samochodu,
wyrażonej jako procent ceny samochodu fabrycznie nowego.
Przykładowo: trzyletnia Mazda6 z przebiegiem 90 tys. km ma
rynkową wartość rezydualną równą 59,5 proc., co oznacza,
że przy jej odsprzedaży możesz odzyskać znaczną część kwoty
zapłaconej przy jej zakupie!
Technologia SKYACTIV, bezpieczeństwo, design oraz
nieosiągalne dla innych marek poczucie jedności kierowcy
z samochodem to wartości, które nie przemijają. Tak
samo jak wartość rezydualna Twojej Mazdy.

BMG GOWOROWSKI SP. Z O.O.
GDYNIA, Łużycka 9
tel. +48 58 660 49 49
gdynia.mazda-dealer.pl

GDAŃSK, ul. Elbląska 81
tel. +48 58 322 22 22
gdansk.mazda-dealer.pl

BOLESŁAWICE, ul. Słupska 6
tel. +48 59 848 70 70
slupsk.mazda-dealer.pl

W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO2 (na podstawie WLTP) wynoszą odpowiednio: Mazda6 5,1-7,4 l/100 km i 137-167 g/km; Mazda
CX-5 5,9–8,3 l/100 km i 154–192g/km; Mazda CX-3 5,2-8,1 l/100 km i 138-171 g/km. Samochody Mazda są wyposażone w układ klimatyzacji zawierający ﬂuorowany gaz
cieplarniany o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji na mazda.pl
Informacja o wartości rezydualnej opiera się na danych z Residual Value Monitor dla rynku polskiego z września 2018 r. opracowanych i dostarczonych przez Autovista Group
Limited z siedzibą Londynie, Zjednoczone Królestwo. Do wyliczenia przyjęto wartość rezydualną Mazdy 6 z rocznika 2015 Sedan SKYPASSION i-ELOOP silnik benzynowy 2.0,
moc 165 KM z manualną skrzynią biegów. W przypadku odmiennej konﬁguracji samochodu lub standardu wyposażenia wyliczenie może się różnić od zaprezentowanego.

