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BIZNES PŁYNIE
NA REGATY
To może być dobry rok dla polskiego żeglarstwa. Szczególnie
tego oceanicznego. Nie minęły jeszcze 2 miesiące od naszej
ostatniej w 2018 roku okładki, na której znalazł się 60 stopowy
jacht Sailing Poland, a już ten młody klub ogłosił pozyskanie kolejnej jednostki. Tym razem supernowoczesnej, bo klasy VO65,
znanej ze startów w barwach hiszpańskiego teamu Mapfre.
Hiszpanie w dwóch ostatnich edycjach Volvo Ocean Race zajęli
na niej czwarte i drugie miejsce. Wygląda na to, że Sailing Poland tempo narzucił imponujące, co tylko może cieszyć, że taka
jednostka w polskich barwach – i nie chodzi tylko o banderę, ale
cały jacht - będzie widoczna podczas wielu prestiżowych regat.
Sailing Poland coraz bardziej się rozpycha w żeglarskim świecie
starając się zachęcać i ściągać duży biznes do tej niezmiennie
niedofinansowanej dyscypliny. Przyczyn takiego stanu jest wiele
– od braku promocji, czy też przewadze medialnej innych sportów po działania samych żeglarzy i szefów projektów. Nieliczne
(na szczęście), ale czasem spektakularne wpadki i niejasne sytuacje finansowe nie pozostają bez wpływu na życzliwość potencjalnych sponsorów do branży. To także specyficzne podejście
niektórych żeglarzy. Obserwuję to podczas Sopot Wave, imprezy
organizowanej przez wydawcę W Ślizgu! dwa razy w roku w Sopocie, łączącej świat żeglarstwa z biznesem, modą i sztuką.
I o ile wszyscy żeglarze klas olimpijskich bardzo chętnie w niej
uczestniczą, to niektórych starszych wilków morskich niezmiennie myślących o udziale w wielkich regatach i własnych projektach trzeba czasem mocno namawiać, by wyszli ze swojej strefy
komfortu. Piszę to, bo przecież dzisiejszy świat wielkiego żeglarstwa – i tego z Pucharu Ameryki, Sail GP, Sydney Hobart, czy też
VOR to świat promocji, marketingu, PR i mediów. Czołowi żeglarze tyle samo swojego czasu poświęcają na imprezy, spotkania
i wywiady, co na żeglowanie. Jedno z drugim się łączy. Chcesz
mieć projekt, team i regaty musisz mieć kasę. A jeżeli chcesz
mieć kasę to musisz bywać, poznawać, rozmawiać, reprezentować i promować. Prosty schemat. Tak jest zresztą w każdej
branży, a żeglarstwo nie jest wyjątkiem. Przypomina się mi się
Alex Thomson i jego wizyty w Sopocie. Pierwsza – w 2015 roku
z okazji otwarcia sklepu Boss w Gdyni, który otwierał, połączona
z wieloma rejsami dla gości tej marki. I ostatnia, w 2017 roku
kiedy znów kilka dni od rana do wieczora woził gości i partnerów firmy na swoim jachcie, a do tego zaliczył niezliczoną liczbę
oficjalnych lunchów i obiadów. Ot takie, życie współczesnego
żeglarza. Wygląda na to, że Sailing Poland doskonale rozumie
te wszystkie mechanizmy i ma ambicję świadomie je wykorzystywać. Bazę już mają, a ten rok z pewnością będzie pierwszym
sprawdzianem ich działań.
Choć SP dzisiaj to największy komercyjny projekt, to oczywiście
nie jedyny. Swoje cegiełki do komercjalizacji żeglarstwa i rozwoju formuły PRO/AM dokładają inne kluby - Yacht Club Sopot
i Ocean Challenge Yacht Club. Na rynku są też pojedynczy właściciele oceanicznych, regatowych jednostek, a także pośred-
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nicy w organizacji wyjazdów na regaty. W takiej samej formule
działa też sopocka Biznes Liga Żeglarska organizowana przez
GSC Yachting. To trwający całe lato cykl regat dla firm. Cała ta
branża mocno pracuje na sukces całego żeglarstwa. Im więcej
biznesmenów zamieni wczasy w Tajlandii na start w Heineken
Regatta lub pływanie wokół mola w Sopocie, tym większe szanse, że kierowane przez nich firmy staną się potem sponsorami
regat i żeglarzy. W tych samych regatach co wyżej wymienione
kluby prawdopodobnie wystartuje też państwowa jednostka
I Love Poland. Używam słowa prawdopodobnie, gdyż jej właściciel – Polska Fundacja Narodowa – z nieznanych powodów
konsekwentnie odmawia informacji na temat projektu.
W Ślizgu! regularnie piszemy o tych projektach, a w tym numerze znajdziecie zarówno tekst o nowym bolidzie Sailling Poland,
na ostatnich stronach kronikę towarzyską wymienionych klubów, a także tekst o I Love Poland.

Michał Stankiewicz
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FELIETON

ROK PRE OLYMPIC!
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.

Sezon 2018 zakończony, a wraz z nim moja kariera sportowca. Najwyższy czas oddać miejsce młodszym i wskazać im
najbardziej dogodną drogę do sukcesu. Plany mamy konkretne. Już teraz jesteśmy na zgrupowaniu w Miami, które
połączone zostanie ze startem w Pucharze Świata. To ważny
moment i rozgrzewka przed kluczowymi imprezami sezonu.
Najważniejszymi regatami dla kadry RS:X, zarówno mężczyzn, jak i kobiet będą mistrzostwa Europy zaplanowane na
początek kwietnia na Majorce oraz mistrzostwa świata, które odbędą się na jeziorze Garda we Włoszech we wrześniu.
Dość istotnymi zawodami będą również tzw. Pre Olympic,
czyli zawody rozgrywane na akwenie olimpijskim w Tokio,
w Enoshimie. Co ważne, będą odbywały się w terminie docelowych igrzysk, w połowie sierpnia, będzie to doskonała
okazja do sprawdzenia warunków pogodowych i przetestowania akwenu olimpijskiego. Został nam rok do igrzysk
olimpijskich, to będzie dobry sprawdzian naszych możliwości. Jak sięgnę pamięcią do igrzysk w Londynie, gdzie startowałem – start w Pre Olympicu miało dość duże znaczenie,
bo akurat wtedy pierwsza trójka zawodów, była taka sama
jak na igrzyskach docelowych. Jedynym minusem jest fakt,
że w Pre Olympicu będzie mógł wystartować tylko jeden zawodnik z danego kraju (dotyczy to klasy damskiej i męskiej).
Eliminacją do tych zawodów będą tegoroczne mistrzostwa
Europy, czyli zawodnik, który uplasuje się na najwyższym
miejscu w mistrzostwach Europy wystartuje w Tokio. Są to
co prawda zwykłe regaty, ale mentalnie mają bardzo duży
wpływ na psychikę zawodnika.
Oprócz tego, w tym roku zaczynają się eliminacje krajowe
do samych igrzysk, czyli w zasadzie rozpoczynające się
w kwietniu mistrzostwa Starego Kontynentu będą zarówno eliminacją do Pre-Olympicu, a także pierwszą do igrzysk
olimpijskich Tokio 2020. Pozostałymi regatami kwalifikacyjnymi będą: mistrzostwa świata 2019, mistrzostwa świata
2020 (pod warunkiem zakończenia do 15 maja 2020) oraz
mistrzostwa Europy, które zaplanowane są na marzec 2020.
Jeśli chodzi o prognozy i wyniki, to wiem, że moich podopiecznych stać na medale. Jak przygotowania pójdą zgodnie z planem, to myślę, że pierwsza piątka jest w zasięgu
– zarówno na mistrzostwach świata, jak Europy. Trzymam
kciuki, by ten sezon obył się bez kontuzji, bo te pokrzyżowały
nam nieco plany w roku 2018. Jest co poprawiać, ale następuje progres, który mam nadzieję, zakończy się medalami.

fot. Robert Hajduk - ShutterSail.com
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PECH I ZŁOŚĆ!
Niestety, ku rozczarowaniu załogi, kibiców, jak i mojego powrotu do
roli sternika w światowych regatach oceanicznych, start Yacht Clubu
Sopot w regatach Sydney Hobart Yacht Race nie doszedł do skutku.
To były wyjątkowe, zupełnie niezależne od nas okoliczności. Jedno
słowo ciśnie się na usta – pech. Finalnie zamiast prowadzić tą szybką maszynę regatową, oglądałem regaty z klifu. Nie jestem w stanie
opisać jak bardzo frustrujące było to doświadczenie. Tym bardziej,
że po możliwościach, które dawał jacht Kostatka Monster Project
i naszych treningach, jestem pewien, że zajęlibyśmy wysokie miejsce
w tych regatach. Co gorsza, nic nie wskazywało na taki finał…

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.

Yacht Kosatka Monster Project, własność firmy Econautics Racing
Intl. Ltd., której właścicielem jest Roman Guerra był już dwukrotnie
wynajmowany na regaty przez Yacht Club Sopot. Raz na The Rolex
Fastnet Race 2017, a drugi na regaty St. Maarten Heineken Regatta
2018. Nigdy nie było żadnych problemów rejestracyjnych. Jednak
w Sydney komisja regatowa postanowiła dokładnie przyjrzeć się
ubezpieczeniu. Okazało się, że właściciel jachtu od dwóch lat nie
wykupił polisy, a dokument, który posiada jest nieprawdziwy. Komisja sędziowska była nieugięta i ze względu na nieprawidłowości
w dokumentacji zgłoszeniowej, nie dopuściła nas do startu. Kombinowaliśmy na wszystkie możliwe sposoby: nowa rejestracja do
regat z własną polisą ubezpieczeniowa i bez właściciela jachtu na
pokładzie, była też próba czarteru innej jednostki regatowej – jednak
wszystko finalnie blokowały przepisy.
Co ciekawe, po dwóch dniach, od momentu jak dowiedzieliśmy, że
jest kłopot z ubezpieczeniem jachtu, właściciel próbował nim uciec.
Scenariusz rodem z filmu akcji. Los chciał, że akurat tej nocy postanowiłem spać na pokładzie, byłem szczelnie przykryty śpiworem
i nagle usłyszałem rozmowę właściciela z jednym ze swoich załogantów. Prosił go o przygotowanie jachtu do wypłynięcia, chciał odpłynąć jak najszybciej 40 mil na północ. Wstałem, przywitałem się,
a on zdezorientowany powiedział, że znalazł mój kabelek od iphona
i wyszedł nim zdążyłem mu cokolwiek odpowiedzieć. Szybko poinformowałem całą załogę i zaczęła się próba uruchomienia procedury
aresztowania jachtu. Nazajutrz jacht został aresztowany.
Facet oszukał nie tylko nas, ale też swoją załogę, ubezpieczyciela,
organizatorów, prawdopodobnie nigdy nie zarejestrował jachtu i miał
w poważaniu całe obowiązujące prawo morskie. Jak nazwać taką
sytuację? Przytoczę słowo z początku tego felietonu – pech! Byłem
zły, nadal jestem, to byłoby ciekawe doświadczenie, niestety teraz
trzeba je odłożyć na później.

Zbigniew "Gutek"
Gutkowski
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W OCZEKIWANIU
NA NOWĄ MARINĘ
W GDYNI

Komercja c Zy
.
Z eglarstwo

Choć od prezentacji projektu zabudowy mariny w Gdyni
minęło już sześć lat - Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu
wciąż nie udało się rozpocząć jej budowy. Problemem okazały się proporcje pomiędzy funkcją żeglarską, a komercyjną nowego obiektu.
TEKST: MICHAŁ STANKIEWICZ

- Obecnie prowadzimy konkretne, zaawansowane rozmowy dotyczące modelu finansowego, a także w kontekście
wykorzystania zabudowy i być może zmian proporcji w zakresie przeznaczenia poszczególnych części obiektu – mówi
W Ślizgu! Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku
Żeglarskiego. - Póki co wygląda na to, że przewidziane
proporcje części żeglarskiej i komercyjnej nie bilansują się.
Rozmawiamy dalej. Na pewno nie ruszymy budowy bez zabezpieczenia finansowego. Dlatego nie wskazujemy terminu,
kiedy to powstanie – oświadcza szef PZŻ.

NAJPIERW PROJEKT I DWIE SPÓŁKI
W 2014 roku wszystko wydawało się jeszcze pewne i oczywiste. Wtedy też PZŻ i miasto Gdynia rozstrzygnęły projekt
na nową zabudowę istniejącej mariny przy Skwerze Kościuszki. Pokazana wizja była imponująca – na powierzchni
prawie 33 tys. m kw. w samym sercu Gdyni stanąć miało
nowoczesne zaplecze konferencyjno-szkoleniowe, z biurami
i siedzibami dla gdyńskich klubów żeglarskich. Inwestycję
wyceniono na 160 mln zł, start budowy zapowiedziano na
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2016 rok i powołano do życia spółkę Nowa Marina Gdynia.
A dokładniej dwie. Pierwsza to spółka komandytowa, która
jest właścicielem gruntów należących do PZŻ. Druga to spółka akcyjna o takiej samej nazwie, która miała przeprowadzić
całą inwestycję.
W 2015 roku do spółki akcyjnej zaproszono kluby żeglarskie
działające na terenie, na którym ma powstać obiekt: Jacht
Klub Morski Gryf, Yacht Klub Stal, Yacht Klub Polski Gdynia
i Związek Harcerstwa Polskiego. Każdy z klubów kupił po 2
akcje liczącego łącznie 108 akcji kapitału spółki. W rękach
PZŻ pozostało 100 akcji. Prezesem Polskiego Związku
Żeglarskiego był wtedy Bogusław Kaczmarek, a wiceprezesem Jerzy Domański. Obydwaj byli zaangażowani w projekt.
Dość szybko doszło jednak do konfliktów. W ośmioosobowej
radzie nadzorczej Nowa Marina Gdynia S.A. miejsca podzielono po połowie: 4 dla PZŻ i 4 dla klubów (po jednym miejscu
dla każdego klubu). Walne zgromadzenie spółki zdominowane przez PZŻ uchwaliło stałe pensje dla członków rady,
ale tylko tych z ramienia PZŻ, w tym m.in. dla Bogusława
Kaczmarka i Jerzego Domańskiego. Delegaci klubów nie
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Chamera. Rada nadzorcza szybko odwołała dotychczasowego
prezesa spółki – Macieja Kurylczyka. Od tego czasu wielokrotnie zmieniano zarząd i radę nadzorczą spółki. Spółką kierowali
kolejno: Krzysztof Szewczyk (niecałe 2 miesiące), Bogusław
Witkowski (miesiąc), Adam Selonke (pięć miesięcy). Co jednak
istotne w czerwcu 2017 roku walne zgromadzenie spółki uchyliło
wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej. Od tego momentu
rada nadzorcza pracuje społecznie, podobnie jak zarząd.
- Prawie wyzerowaliśmy koszty w ciągu ostatnich dwóch lat, nie
ma sensu generowanie ich przed bezpośrednim rozpoczęciem
inwestycji – mówi Tomasz Chamera. - Mamy jeden pokój biurowy,
gdzie trzymamy dokumentację, z oczywistych względów niezbędne jest wynagrodzenie księgowej. Cały zarząd działa społecznie.

PROJEKT NIEOPŁACALNY

fot. Konrad Lipski

Równolegle trwały próby pozyskania pieniędzy na budowę. Stawka była wysoka, bo w 2019 roku w Gdyni odbędą się Mistrzostwa
Świata Juniorów ISAF. Miasto starając się o tę imprezę wśród
wielu argumentów wymieniało właśnie powstanie nowej mariny,
która miała zostać wykorzystana podczas mistrzostw. Na początku 2017 roku zmieniony został plan zagospodarowania terenu
dopuszczający zwiększenie intensywności zabudowy. W czerwcu
2017 roku Gazeta Wyborcza poinformowała, że spółka dostała
promesę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości
95 mln zł, co miało stanowić 60 % kosztów inwestycji. Pozostała
część miała pochodzić ze środków własnych. Do uruchomienia
kredytu jednak nie doszło. Planowana powierzchnia zabudowy
ma wynieść 33 000 m. kw., z czego większą część mają zajmować tzw. funkcje komercyjne – czyli restauracje, biura, sklepy,
hotel i spa. Właśnie ta część miałaby zarabiać na cały kompleks.
Z kolei około 7500 m. kw ma być użytkowana przez 4 kluby.

pobierali wynagrodzeń, a ZHP na znak protestu przeciwko wypłacaniu kasy przedstawicielom PZŻ powstrzymał się od głosu
na walnym zgromadzeniu.

PENSJE JUŻ WYCIĘTE
Z danych w KRS wynika, że za pierwsze miesiące działalności
spółki w 2014 członkowie rady nadzorczej wypłacili sobie premie
uznaniowe – Bogusław Kaczmarek 28 tys. zł, a Jerzy Domański
22 tys. zł. W 2015 roku spółka na wynagrodzenia wydała 450
tys. zł. z czego niemal połowę na radę nadzorczą. W 2016 roku
wynagrodzenia pochłonęły 473 tys. zł: na zarząd wydano 240 tys.
zł, a na radę nadzorczą 233 tys. zł. Tutaj należy dodać, że zgodnie
z uchwałą - szef rady nadzorczej pobierał 4500 zł netto miesięcznie, a pozostali członkowie po 3500 zł.
Dane za rok 2017 nie są dostępne w KRS. To jednak już rok zmian
w Polskim Związku Żeglarskim. Bogusława Kaczmarka zastąpił
Tomasz Chamera. Zmiany w PZŻ pociągnęły za sobą zmiany
w Nowej Marinie Gdynia S.A. W kwietniu 2017 roku zmieniono
skład rady nadzorczej, w której przewodnictwo objął Tomasz
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- Rada nadzorcza spółki ostatecznie negatywnie wypowiedziała
się w sprawie promesy bankowej, uznając że przedłożona oferta
była niemożliwa do spełnienia, bo m. in. kredytodawca w swoim
założeniu nie uwzględnił udziału klubów i ZHP zgodnie z podpisanymi porozumieniami – mówi Chamera.
Jak tłumaczą przedstawiciele PZŻ potencjalni inwestorzy oceniali,
że proporcje nowej zabudowy pomiędzy częścią komercyjną,
a żeglarską nie dawały wystarczającej rentowności. Mówiąc
wprost – tej komercyjnej powinno być więcej, a żeglarskiej mniej.
- Zarząd spółki zlecił analizę całego projektu, której wyniki zakwestionowały opłacalność projektu. Zaczęliśmy szukać innych
pomysłów na finansowanie. W międzyczasie analizowaliśmy
porozumienia z klubami, które jak się okazało nie w pełni spełniały
procedury obowiązujące w Związku w 2015 roku. Dokumentacja
wymagała uporządkowania. Porozumienia wygasły z końcem
2017 roku. Druga rzecz – potencjalni partnerzy inwestycji zgłaszali, że były niekorzystne jeżeli chodzi o proporcje zabudowy. Finalna wersja podziału powierzchni powinna stanowić pochodną
nie tylko oczekiwań stron, ale możliwości efektywnej komercjalizacji obiektu – wyjaśnia Tomasz Chamera.
Jak wyjaśnia prezes PZŻ - rozmowy z potencjalnymi inwestorami toczyły się przez cały 2018 rok. W sierpniu spółka wysłała
zaproszenia do składania ofert do 8 podmiotów, które deklarowały swoje zainteresowanie współudziałem w inwestycji. Obecnie
spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z jednym podmiotem.
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fot. Mark Lloyd

„Na Maui chciałem pojechać zawsze i od zawsze. Absolutna mekka windsurfingu i kilku innych sportów wodnych. Wreszcie po prawie dekadzie od przejścia na zawodowstwo, a ponad dwóch dekad na desce - udało się!
W momencie, gdy kupiłem bilet miesiąc przed wyjazdem
czułem już, że powita mnie swell na Jaws. Oczywiście
to nie była jakaś totalnie oderwana od rzeczywistości
fantazja, bo sezon na duże swelle na północnym Pacyfiku to właśnie listopad-grudzień, ale modliłem się, żeby
takowy przyszedł pod koniec wyjazdu, a nie na początku. Los mi sprzyjał! I tak oto trzeci dzień pobytu, a tym
samym drugie pływanie spędziłem na jednej z trzech
najbardziej kultowych falach świata”.
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FINAŁ PUCHARU ŚWIATA

TRIUMF BRAZYLIJCZYKÓW
TEKST: ADAM STRYBE "STRYBOL"

Hawaje, grudzień, koniec sezonu
i zjazd całego surfingowego świata – tak w skrócie wyglądał finał
Pucharu Świata w surfingu. Bohaterem finałowego przystanku
Bilabong Pipe Masters bezapelacyjnie został utytułowany Brazylijczyk Gabriel Medina, któremu już
po raz drugi w karierze udało się
sięgnąć po tytuł mistrza globu.
16
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Tegoroczny cykl Pucharu Świata miał jedenaście
przystanków. Zdecydowaną większość z nich
wygrali surferzy z Brazylii m.in. Italo Ferreira, Filipe
Toledo oraz Gabriel Medina – właśnie oni mieli po
dwie wygrane imprezy na koncie i dość wyrównane
szanse na zdobycie tytułu mistrza świata. Pretendentów było jednak więcej, w tym dwoje Australijczyków - Julian Wilson i Owen Wright, Jordy Smith
z RPA oraz Conner Coffin z USA.
Jednak finał należał tylko do Gabriela Mediny.
Determinacja i walka do ostatnich sekund, przyniosła mu wygraną nad równie utalentowanym
Julianem Wilsonem. Tym samym, po czteroletniej
przerwie, po raz drugi w karierze został mistrzem
świata. Wcześniej, swoim pierwszym tytułem zakończył poprzednią epokę w surfingowej historii
i cykl nazywany wcześniej ASP World Tour.
- Wygrana na Bilabong Pipe Masters to chyba
najtrudniejsza sprawa. Musisz być nie tylko
dobry na backdoor, ale też na pipeline. Sama
jazda w tubie to nie wszystko, trzeba być w niej
głęboko i łapać najlepsze fale. To wszystko
Boży plan, w który mocno wierzę. W każdym
heat’cie ta wiara dodawała mi sił, dawałem
z siebie wszystko aż do samego końca – mówił
Brazylijczyk tuż po wygranej.
Sam spot zawodów to przysłowiowa kuźnia
talentów, tutaj wszystkie znane surferskie marki
mają swoje domy przy plaży, gdzie ich team-riderzy zbierają się, aby trenować i rywalizować na
najlepszych falach.

Warto zaznaczyć, że w półfinałach Medina dał radę
wyeliminować Jordy’ego Smith’a, dzięki czemu inny
Brazylijczyk, Jesse Mendes zdobył tytuł Vans Triple
Crown, który jest jednym z bardziej pożądanych trofeów. Cykl zawodów Vans Triple Crown to seria trzech
imprez na Oahu zaczynająca się od Hawaiian Pro
w Haleiwie, przez Vans World Cup na Sunset Beach,
aż po finał, czyli Billabong Pipe Masters na Pipeline.
- Można powiedzieć, że przejęliśmy pałeczkę. Tytuł
jest nasz, Triple Crown jest nasze, czyli dwa największe zwycięstwa w świecie surfingu jakie można
zdobyć. A samo Pipe Masters to największa impreza jaką można wygrać w całym roku, więc mamy
wszystko – tak Mendes opisał sytuację na koniec
sezonu 2018 z punktu widzenia surfera z Brazylii.
Jeżeli chodzi o ciekawostki tego eventu, sędziowie
przyznali tylko jedną idealną 10., którą zdobył
tegoroczny mistrz, łapiąc tubę bez chwytania deski
za krawędź i wyjeżdżając z niej w efektownym stylu.
Bliski tego wyniku był też Kelly Slater, ale jego 9.93
pkt nie było aż tak powalające jak jego inna fala,
na którą mimo upadku, dał radę wrócić i popłynąć
dalej. Dzięki temu Slater po raz kolejny udowodnił,
że nie bez powodu to właśnie do niego należy tytuł
11-krotnego mistrza świata.
Tegoroczny finał był ważnym momentem w brazylijskim surfingu. Zaledwie kilka lat temu „Brazylijska
burza” zaczęła przykuwać uwagę fanów sportu
i pokazywać się w nagłówkach. Teraz Mendes,
Medina oraz ich rodacy są już na świeczniku
surfowego świata.

Sezon 2018 obfitował w kilka ważnych zmian, w tym
m.in. odwołanie zawodów Margaret River Pro w Australii Zachodniej i przeniesienie ich na Bali do Uluwatu. Powód był prosty – bezpieczeństwo. Pierwszy raz
w historii pucharu świata impreza została przerwana
z powodu nasilonej obecności rekinów w okolicach
Margaret River. Wielu osobom nie spodobała się
taka decyzja, więc obecna dyrektorka tour’u - Sophie
Goldschmidt - nie poszerzyła grona swoich wielbicieli.
Na szczęście taka zmiana lokalizacji była tylko urozmaiceniem dotychczasowych przystanków, podobnie
zresztą jak pierwsza impreza na sztucznej fali - Surf
Ranch Pro. Patrząc na te wydarzenia z perspektywy
całego roku, być może taki powiew świeżości był
potrzebny dla World Surf League.
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KING OF
THE AIR!
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

Jan Grzegorzewski, 18-latek z Łodzi, wystartuje
w nadchodzących zawodach Red Bull King of the Air
(KOTA) – największych, najbardziej ekstremalnych
zawodach kitesurfingowych na świecie. Polak wskoczył do
mistrzowskiego składu z listy rezerwowej i znalazł się wśród
18 śmiałków, którzy podejmą walkę o tytuł króla przestworzy.
Wyzwanie – opanować żywioł i wznieść się jak najwyżej.
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PYTANIA
DO
JANKA
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Janek, jak czujesz się jako pierwszy Polak
w historii, który wystartuje w King of the Air?
Nie ukrywam, że zakwalifikowanie się do King
of the Air było moim największym marzeniem
i celem sportowym odkąd tylko zacząłem
interesować się kajtami. Wszystko, co do tej
pory robiłem na wodzie, było nastawione na
te jedne zawody. Gdy 3 lata temu zacząłem
naukę w liceum amerykańskim – World Class
Kiteboard Academy, wszyscy moi koledzy ze
szkoły uprawiali Freestyle. Nikt nie rozumiał
mojej fascynacji Old School Style i sugerowano mi wielokrotnie, bym poszedł w innym
kierunku, bo to co robię nie ma ani sensu, ani
przyszłości. Ja jednak uparcie trwałem przy
swoim, bo tylko wysokie loty sprawiały mi
przyjemność. Nigdy swoich sesji na wodzie
nie traktowałem jako ciężkiej pracy, czy
nawet treningu. Nigdy nie miałem też trenera.
Wszystkiego uczyłem się sam oglądając moich idoli na You Tube. Po zakończeniu szkoły
dostałem się na studia w San Francisco, by
być blisko spotu kajtowego, ale od razu ubłagałem rodziców, by zgodzili się na rok przerwy
w nauce. Chciałem poświęcić ten czas na
przygotowanie się do King of the Air. Nie
spodziewałem się jednak, że już w tym roku
uda mi się wystartować w KOTA z osobowościami, na których się wzorowałem.

Air filmu, na którym sędziowie mogliby ocenić prezentowany poziom umiejętności. Po
przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń wideo
wybranych zostało 9 kolejnych zawodników.
Niestety nie znalazłem się na tej liście, ale
organizatorzy poinformowali mnie, że jestem
pierwszym rezerwowym. Kilka dni później
okazało się, że mój team-mate Steven Akkersdiijk doznał kontuzji podczas pływania na
foilu i wszedłem na jego miejsce. Wolałbym
oczywiście dostać się do tych zawodów
w innych okolicznościach, bo to co dla mnie
okazało się szczęściem, dla kogoś innego
było przykrym wydarzeniem.

Twoja droga do finału była dość nietypowa.
Jak wyglądał przebieg kwalifikacji?
9 zawodników zostało zakwalifikowanych z racji swoich osiągnięć i pozycji sportowej – są to
naprawdę najbardziej prestiżowe nazwiska. Dla
pozostałych chętnych kwalifikacje polegały na
zamieszczeniu na stronie RedBull King of the

RED BULL KING OF THE AIR 2019
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Co chcesz osiągnąć? To przecież realizacja
twojego marzenia!
Mam świadomość, że znalezienie się pośród
18 najlepszych zawodników na świecie jest
ogromnym osiągnięciem. Wiem, że los dał mi
tę szansę, dlatego gdy już tu jestem to będę
walczył o więcej. Teraz najważniejsze jest,
by wyjść na wodę jak na każdą inną sesyjkę
i nie speszyć się obecnością ikon tego sportu.
Chciałbym na wodzie być sobą i nawet w tak
trudnych momentach umieć czerpać radość
z wysokich lotów.

Miejsce: Cape Town, RPA
Data: 26.01-10.02 okienko zawodów
Transmisja: Red Bull TV
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W DRODZE
DO AMERYKI
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA, MICHAŁ STANKIEWICZ
FOT: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

194 tys. zł wydała Polska Fundacja
Narodowa tylko w 2017 roku na projekt
Polska 100 – poinformowała Gazeta
Wyborcza. Fundacja nie chce ujawnić na
jaki dokładnie cel trafiły środki.
20
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Informacja pochodzi z rocznego bilansu jaki Polska
Fundacja Narodowa złożyła w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Widnieje w nim jedynie zapis, że działania
PFN w zakresie projektu Polska 100 kosztowały ją tylko
w 2017 roku – 194 tys. zł. PFN nie chce ujawnić na co
dokładnie zostały przeznaczone te pieniądze.
Polska100 to projekt Mateusza Kusznierewicza, który
został zaprezentowany jesienią 2017 roku podczas
konferencji na Stadionie Narodowym. To miała być
dwuletnia promocja Polski na oceanach świata z okazji
100 rocznicy odzyskania niepodległości. Do tego celu
miał zostać zakupiony jacht regatowy klasy VOR70.
W maju 2018 roku projekt jednak upadł wskutek nieprawidłowości finansowych ze strony wykonawcy.
Redakcja W Ślizgu! wielokrotnie wysyłała do PFN pytania dotyczące kosztów całego projektu Polska100.
Także tym razem dotyczące ujawnionej przez Gazetę
Wyborczą kwoty. Fundacja nie odpowiedziała.

MADERA, PLYMOUTH,
DUNKIERKA
Dzisiaj kontynuatorem Polska 100 jest projekt I love
Poland. Pod taką pływa jednostka klasy VOR 70,
którą kupiła PFN. Do kierowania zespołem powołano
Dariusza Pękalę, a jako sternika wybrano Jarosława
Kaczorowskiego. We wrześniu ub. roku projekt uroczyście zaingurowano w Gdyni.
- Celem projektu jest przede wszystkim wyszkolenie
profesjonalnej załogi żeglarzy regatowych i start
w największych, światowych regatach, czyli rywalizowanie z najlepszymi na świecie, na najlepszej łódce
szkoleniowej jaką możemy w Polsce mieć – tłumaczył
Filip Rdesiński, prezes PFN.
Jednocześnie PFN ustami rzecznik zapowiedziała
nową jakość w komunikacji dotyczącej projektu.
Według specjalnie wydrukowanego z okazji inauguracji folderu - jacht w październiku miał zawitać do Southampton, a w listopadzie na Maderę, gdzie członkowie załogi mieli złożyć kwiaty pod pomnikiem Józefa
Piłsudzkiego. Kilkanaście dni później okazało się, że 11
listopada jacht ma być w Plymouth, Maderę przewiduje
się na styczeń 2019, a w lutym wizytę w Miami. Jednocześnie PFN ogłosiła też start I love Poland w lutowych
regatach Carribean 600, w lipcu w AF Offshore Round
Gotland Race, sierpniu w Rolex Fastnet, a w grudniu
udział w Sydney Hobart.

z młodzieżą z Plymouth College, a także z mieszkańcami miasta. 17 listopada załoga odwiedziła
szkołę polonijną, a dzień później złożyła kwiaty pod
pomnikiem lotników RAF. Nie wiadomo jednak jak
przebiegały obchody w najważniejszym dniu, czyli 11
listopada. Dariusz Pękala odesłał nas do PFN, a fundacja poinformowała, że jacht tego dnia przebywał
w Dunkierce.

CEL: AMERYKA
PÓŁNOCNA
Nie wiadomo dokładnie jakie są dalsze plany. 22
stycznia b.r. Magazyn Wiatr na swoim portalu poinformował, że I love Poland zawinął już do Marina
Bas-du-Fort na Gwadelupie. Dzień później z kolei PFN
wysłała do redakcji W Ślizgu! informację, że „jacht
obecnie jest w drodze do Ameryki Północnej”. Nie
wiadomo dokładnie o jaką część kontynentu chodzi
(Gwadelupa formalnie należy do Ameryki Północnej).
Zdaniem „Wiatru” I Love Poland pod koniec lutego
weźmie udział w St. Maarten Heineken Regatta. Tymczasem biuro prasowe PFN – na pytanie o dokładny
kalendarz startów w 2019 roku informuje jedynie
o planowanych treningach na Atlantyku. Nie wiadomo
więc czy ogłaszane wcześniej plany są aktualne.
Tajemnicą pozostają niezmiennie koszty projektu. Nie
wiadomo ile pieniędzy wydano na Polska 100 w 2018
roku, ani na I love Poland. Nie wiadomo jaki jest też
plan finansowy na 2019.
„Budżet projektu jest jeszcze otwarty, ale liczymy się
z każdym wydanym groszem” – napisał do nas anonimowy pracownik PFN (nie wiadomo kto dokładnie, bo
fundacja nie ujawnia w korespondencji imion i nazwisk).

„Gdzieś jest,
lecz nie wiadomo gdzie Świat,
w którym baśń ta dzieje się”
Zbigniew Wodecki

W drugiej połowie listopadzie Polska Fundacja Narodowa wysłała komunikat, że załoga jednostki od 16
listopada celebrowała obchody 100-lecia odzyskania
niepodległości w Plymouth, gdzie m.in. spotkała się

W ŚLIZGU!

/

styczeń-luty 2019

21

WYDARZENIA

DOMINIK
ŻYCKI NOWY SZEF

PRZYGOTOWAŃ
OLIMPIJCZYKÓW
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA, MICHAŁ STANKIEWICZ
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Dominik Życki, żeglarz i dziennikarz - został dyrektorem
sportowym Polskiego Związku Żeglarskiego. - Powróciliśmy
do tej funkcji mając na względzie konieczność usprawnienia
struktur szkoleniowych w efekcie oceny Mistrzostw Świata
w Aarhus oraz niezadowalającego zaangażowania w sprawy
sportowe ze strony wiceprezesa ds. sportu – wyjaśnia Tomasz
Chamera, prezes PZŻ.
Dominik Życki jest żeglarzem regatowym z wieloletnim stażem. Początkowo ścigał się w klasie Finn,
gdzie odnosił liczne sukcesy (m.in. mistrzostwo
Polski), a od 2005 roku razem z Mateuszem
Kusznierewiczem, obecnie wiceprezesem PZŻ ds.
sportu - z powodzeniem startował w klasie Star.
Na koncie ma m.in. tytuł mistrza świata, mistrza
Europy i czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich
w Pekinie (2008). Od kilkunastu lat jest też dziennikarzem w magazynie Żagle.
7 grudnia 2018 roku zarząd PZŻ powołał go na
stanowisko dyrektora sportowego PZŻ.
- Mam przede wszystkim dopilnować realizacji
programów przygotowań do zdobycia kwalifikacji, a następnie do igrzysk olimpijskich – opisuje
W Ślizgu! swoje najbliższe zadania. - Mam te same
obowiązki dotyczące sportu dzieci i młodzieży,
ale siłą rzeczy, ze względu na bliskość igrzysk,
w pełni będę koncentrował się na przygotowaniu
olimpijczyków. W swej pracy opierać się będę na
współpracy z zespołami wsparcia, czyli zespołem
medycznym oraz zespołem wsparcia sportowego
PZŻ. W zakres moich obowiązków wchodzą też
sprawy administracyjne, a dokładniej pomoc w ich
przygotowaniu a następnie nadzór. Współtworzę
też niezbędne regulaminy PZŻ. Mam także współpracować z zawodnikami, trenerami klubowymi
i stowarzyszeniami, jednak póki co związane
z przełomem roku sprawy administracyjne bardzo
mnie pochłonęły. To oczywiście część moich
obowiązków, a wiadomo, jak to jest w tego typu
organizacjach - jak jest coś do nagłego zrobienia,
to "wszystkie ręce na pokład". Nie patrzymy, kto się
ma czym zajmować tylko działamy, by zrealizować
cel – opisuje Dominik Życki.

fot. Star Sailors League

POWRÓT DO FUNKCJI
O powołaniu nowego stanowiska w kuluarach
związku mówiło się już od dawna.
- W latach 2005 -2017 to ja pełniłem funkcję
dyrektora sportowego – mówi Tomasz Chamera,
prezes PZŻ. - Powróciliśmy do tej funkcji mając
na względzie konieczność usprawnienia struktur
szkoleniowych w efekcie oceny Mistrzostw Świata
w Aarhus oraz niezadowalającego zaangażowania
w sprawy sportowe ze strony wiceprezesa ds.
sportu, który de facto całkowicie wycofał się z działalności operacyjnej. Dla podniesienia poziomu
sportowego zatrudniliśmy także Karola Jabłońskiego w charakterze trenera konsultanta przygotowań
olimpijskich – wyjaśnia prezes.

Jak informuje Tomasz Chamera – Dominik Życki
został powołany w drodze konkursu, a ogłoszenia o postępowaniu ukazały się na portalu PZŻ
i niektórych portalach branżowych. Władze PZŻ
nie ujawniają ile ofert wpłynęło. Wyboru dyrektora
dokonała komisja konkursowa.
- Komisja konkursowa została powołana uchwałą
zarządu PZŻ. W jej skład pod moim przewodnictwem wchodziło 5 osób: 3 reprezentantów zarządu,
przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki,
przedstawiciel Komisji Sportu PZŻ – wylicza
Tomasz Chamera. - Wybór kandydata odbywał
się zgodnie z procedurą konkursową, najpierw
sprawdzono poprawność ofert pod względem
formalnym, następnie zapoznano się z dokumentami merytorycznymi, dyskusja i głosowanie. Komisja
konkursowa przedstawiła rekomendację do Zarządu
PZŻ, a rekomendacja uzyskała jednogłośną akceptację podczas posiedzenia w dn. 7.12.2018 r. – opisuje
przebieg postępowania.
NA RÓWNI Z WICEPREZESEM
Jak wyjaśnia Tomasz Chamera - Dominik Życki
podlega bezpośrednio zarządowi.
- Dyrektor sportowy podlega bezpośredni zarządowi,
którego jestem bezpośrednim reprezentantem,
mając w swoich kompetencjach realizację spraw
sportowych. Wiceprezes ds. sportu odpowiada za
funkcjonowanie Komisji Sportu oraz Rady Trenerów
i Komisji Zawodniczej, do których powołania
obliguje nas wdrożony przez MSiT Kodeks Dobrego
Zarządzania. Jeśli wiceprezes znajdzie czas na konstruktywny i efektywny współudział, będzie to tylko
z korzyścią dla żeglarstwa – dodaje prezes PZŻ.
- W nowo powstałej strukturze związku nasze
stanowiska są równoległe (dyrektora sportowego
i wiceprezesa ds. sportu – przyp. red.), więc ja
mogę w pełni skoncentrować się na pracy, z której
rozliczać mnie będzie prezes i zarząd – wyjaśnia
z kolei Dominik Życki. - Dyrektor sportowy podlega
bezpośrednio pod prezesa PZŻ i do pewnego stopnia
jest funkcją samodzielną. Ta samodzielność kończy
się np. w kwestiach dotyczących wydatkowania
znacznych sum, konkretnie określonych w regulaminie. W takich przypadkach propozycja dyrektora
musi być zatwierdzona przez skarbnika. Można
wymienić jeszcze kilka innych tematów, w których
dyrektor sportowy może tylko rekomendować pewne
rozwiązania. Przykładem może być zatrudnienie
nowych trenerów - tu o finalnych warunkach współpracy decyduje prezes.
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SZYMON KUCZYŃSKI
MINI TRANSAT 2021
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

fot. Karol Kacperski

- Następnym naturalnym
krokiem jest start w Mini
Transat 2021, łódka
podobnej wielkości, jednak
tutaj budżet wynosi już
150 tys. euro. To jest
plan. Potrzebny jest ktoś
kto wyłoży pieniądze na
zakup łódki i całą logistykę.
Na pewno byłby to krok
w stronę prawdziwego
żeglarstwa zawodowego
– mówił Szymon
Kuczyński w sierpniowym
wydaniu W Ślizgu!.
Jak zapowiedział, tak
zrobił. Już w 2021 roku
weźmie udział w kultowej,
transatlantyckiej imprezie
Mini Transat.
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Po zakończonych projektach „Maxus Solo Around” oraz „Call of
the Ocean” Szymon Kuczyński planuje powrót na wielką wodę.
Na Maxusie 22 ze stoczni Northman odbył dwa wokółziemskie
rejsy i ustanowił rekord świata. Teraz przed nim zupełnie nowe
wyzwanie oceaniczne – Mini Transat 2021.
- Lubię ścigać się szczególnie na dłuższych dystansach i w minimalnych składach załogi. Na dzień dzisiejszy klasa Mini wydaje
się jedyną, w której żeglarz z Polski o moim profilu, czyli raczej
samotnik, ma szanse osiągnąć wysoki poziom i konkurować
o najwyższe pozycje – mówi Szymon. - Jest to najtańsza
oceaniczna klasa o znaczeniu międzynarodowym. Dobre wyniki
to przepustka do kolejnego etapu, czyli Class 40 czy Figaro,
a później może Imoca. To dość typowa ścieżka w oceanicznym
regaceniu. Bardzo wielu zawodników z Vendee Globe czy Volvo
Ocean Race zaczynało właśnie klasie Mini 6.50 – podkreśla.
Start w rozgrywanych co dwa lata transatlantyckich regatach
samotników może być więc albo ukoronowaniem żeglarskich
marzeń, albo początkiem oceanicznej kariery regatowej.
Trzyletni program obejmuje starty i treningi na Bałtyku oraz dwa
pełne sezony w gronie najlepszych żeglarzy z klasy we Francji,
Włoszech czy Hiszpanii.
Kuczyński planuje starty na mini typu Vector 6.50 z szczecińskiej stoczni Yacht Service. Jacht zaprojektowany przez
znanego francuskiego konstruktora Etienna Bertranda to jedyna
konstrukcja tej klasy budowana seryjnie w Polsce. Wybierana
jest przez czołówkę światowych żeglarzy klasy Mini.
- Jachty Vector 6.50 produkowane w Szczecinie to nie tylko
najwyższa pólka konstruktorska, ale również wykonawcza. Do
tworzenia laminatu przekładkowego stosuje się topowe pianki,
jak: 3D-core czy Corecell. Laminaty robi się w infuzji metodą podciśnieniową. Natomiast osprzęt to topowy Harken, podobnie jak

takielunek wykonany przez renomowane AG+. Na niczym się nie
oszczędza. Łódka ma być najlepsza – mówi Szymon. – Ponadto
to pierwszy seryjnie produkowany jacht tej klasy z tzw. pełnym
dziobem. Łódki o takim kształcie zdominowały już kategorie
jachtów prototypowych. W edycji 2017 szerokie dzioby zajęły
całe podium, a konstrukcja wykonana w Szczecinie uplasowała
się na wysokim piątym miejscu!
W nadchodzącym sezonie żeglarskim, już w maju, Szymon
rozpocznie pływania i starty w bałtyckich regatach na jednostce
treningowej. Równolegle w stoczni Yacht Service rozpocznie
się budowa docelowego jachtu startowego. Od marca do
października 2020 jacht będzie stale w drodze. Natomiast jego
bazą w latach 2020-2021 ma być francuskie La Rochelle, czyli
port startowy Mini Transat 2019. Planowane są sesje treningowe z czołówką klasy Mini 6.50 oraz regaty kwalifikacyjne
wymagane przed startem w docelowej imprezie Mini Transat.
Podobnie będzie wyglądała pierwsza połowa sezonu 2021.
Ostatnie treningi i starty kwalifikacyjne będą miały miejsce
w lipcu. Zostanie tylko miesiąc na ostatnie przygotowania, bo
już we wrześniu ponad 80 zawodników stanie we Francji na
starcie transatlantyckiego wyścigu. Szymon jako jeden z najbardziej doświadczonych polskich żeglarzy pełnomorskich, zamierza walczyć o czołowe miejsca w tym niezwykłym wyścigu.
- Poważnie myślę o walce o pierwszą piątkę w grupie
seryjnej. Po cichu nawet o podium, ale takie historie
w pierwszym starcie zdarzają się niezwykle rzadko. Podporządkowuje temu projektowi kolejne 3 lata życia, więc nie
interesuje mnie samo przepłyniecie Atlantyku i ukończenie regat. Trzy sezony intensywnych treningów i startów
w regatach eliminacyjnych i przygotowawczych powinny
podnieś mój poziom na tyle, bym mógł zacząć konkurować
z najlepszymi – podsumowuje Szymon Kuczyński.

fot. materiały prasowe

Klasa Mini 6.50 jest przepustką do kariery
oceanicznej. To jednostki przeznaczone do
szybkiej pełnomorskiej żeglugi regatowej.
Łupinki o długości zaledwie 6,50 m zapewniają
zerowy komfort, wysoki poziom adrenaliny oraz
możliwość rywalizacji w jednej z najciekawszych
klas na świecie. To z tej klasy wywodzą sie
najsłynniejsi żeglarze jak Michel Desjoyeaux,
Ellen MacArthur, Loick Peyron, Samantha
Davies, Kazimierz Jaworski czy Bernard Stamm.
To prawdziwe cuda techniki i poligon, gdzie
testowane są pionierskie materiały i rozwiązania
techniczne, które wchodzą później do szerszego
użytku w oceanicznych klasach regatowych (np.
IMOCA Open 60, Class 40).
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Sezon bojerowy niedawno się rozpoczął,
a Polacy już zdążyli zaznaczyć swoją
dominację - Jarosław Radzki i Zuzanna
Rybicka zostali mistrzami Europy w klasie
DN, a Tomasz Zakrzewski wicemistrzem.
Przed nami jednak najważniejsza impreza
sezonu - mistrzostwa świata. Czy tytuł znowu
trafi do Polaka? Pod znakiem zapytania stoi
występ Karola Jabłońskiego.
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

Natomiast 23-25 stycznia odbyły się mistrzostwa Europy 2019 w klasie DN. Organizatorzy
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tegorocznych bojerowych mistrzostw w ostatniej
chwili zmienili miejsce rozgrywania regat i impreza
została przeniesiona z Estonii do Polski na jezioro
Śniardwy. W tegorocznych mistrzostwach Starego
Kontynentu wystąpiła bardzo liczna grupa naszych
zawodników, wielokrotni medaliści mistrzostw
świata i Europy: Robert Graczyk, Michał Burczyński, Łukasz Zakrzewski oraz Tomasz Zakrzewski.
Jednak najlepiej zaprezentował Jarosław Radzki
(KKS Warmia Olsztyn), który w pierwszym wyścigu
dojechał do mety drugi, a w dwóch kolejnych zajął
miejsca pierwsze oraz czwarte. Dzięki temu awansował z pozycji drugiej na pierwszą i został nowym
mistrzem Europy. Polak z dnia na dzień poprawiał
swoją lokatę w klasyfikacji generalnej, zaczął od
miejsca trzeciego, następnie awansował na drugie
i skończył na pierwszym. To jego pierwszy medal
w karierze w międzynarodowej imprezie rangi
mistrzowskiej i od razu złoty. Świetnie spisał się
także Tomasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki), który
dzięki miejscom pierwszemu, drugiemu i trzecie-

styczeń-luty

fot. Jacek Kwiatkowski

Kalendarz imprez bojerowych w sezonie
2018/2019 jest bogaty i napięty. Już w listopadzie
Polscy zawodnicy zaczęli treningi na Mazurach.
Natomiast od nowego roku zaczęły się regaty
rankingowe. W pierwszych dniach stycznia,
kilkuosobowa grupa żeglarzy lodowych z sekcji
warmińsko-mazurskich wystartowała w regatach
w Szwecji. W imprezie Frog Race (R3) zwyciężył
Rafał Sielicki (MBSW Giżycko) przed Łukaszem
Zakrzewskim (MKŻ Mikołajki). Bezpośrednio po
zakończeniu Frog Race kontynuowano wyścigi
w imprezie pod nazwą Görväln Open. Do klasyfikacji zaliczono poprzednie trzy biegi, a czwarty
odbył się już bez udziału Polaków, jednak zostali
oni sklasyfikowani, odrzucono najgorszy wynik
z wyścigu, w którym ich zabrakło. Mimo to na
podium zmieścili się bracia Zakrzewscy. Drugi był
Łukasz, a trzeci Tomasz.
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mu, przesunął się z pozycji piątej na drugą, zapewniając sobie
srebrny medal mistrzostw Starego Kontynentu. W kategorii
kobiet mistrzynią Europy została Zuzanna Rybicka (CHkŻ Chojnice), która jako jedyna kobieta awansowała do grupy A, więc
żadna inna zawodniczka nie była już w stanie jej wyprzedzić.
W mistrzostwach Europy niestety zabrakło dwunastokrotnego
mistrza świata i siedmiokrotnego mistrza Europy Karola Jabłońskiego (OKŻ Olsztyn).
- Plany bojerowe w tym sezonie będą podporządkowane
mojemu nowemu wyzwaniu jakim jest współpraca z polskimi
żeglarzami przygotowującymi się do Igrzysk Olimpijskich
w Tokio – tłumaczy Karol Jabłoński. - Z tego powodu też nie
wystartuję w Mistrzostwach Europy i Polski, bo od 17 stycznia
do 4 lutego będę w Miami. Pod znakiem zapytania stoi też mój
start na mistrzostwach świata, które odbędą się w połowie
lutego w USA. Decyzja będzie zależała od tego, czy warunki
lodowe i zdrowie pozwolą mi potrenować przynajmniej kilka
dni przed terminem wysłania sprzętu do USA.
Na początku lutego czekają nas mistrzostwa świata i Europy
w klasie DN-Junior oraz Ice-Optimist (dla młodzieży do 16lat ).

Regaty planowane są w terminie 4-8.02 na Balatonie z licznym
udziałem naszej młodzieży. W konkurencji kobiet (DN) Zuzanna
Rybicka broni obu tytułów. Właśnie na tej imprezie rok temu
Polacy zdobyli 8 medali, w tym aż 3 złote.
Najważniejsza impreza sezonu, mistrzostwa świata kl. DN
odbędą się 16-23 lutego. - Spodziewamy się obrony tytułu i kilku
medali, choć walka z Amerykanami na ich akwenach będzie
trudna, szczególnie groźny będzie Ron Sherry oraz powracający
po przerwie 3-krotny mistrz świata Matt Struble – mówi Stanisław Macur, organizator mistrzostwa świata i Europy w klasie
DN-Junior oraz Ice-Optimist, jednocześnie brązowy medalista
mistrzostw świata klasy DN z 1983 roku.
Oprócz mistrzostw świata i Europy, do najważniejszych
ogólnoeuropejskich imprez zaliczane będą również Międzynarodowe Mistrzostwa Polski DN zarówno seniorów, jak
i juniorów. Niemniej ważnym eventem będą Międzynarodowe
Mistrzostwa Szwecji w marcu, gdzie zawsze walczy nasza
czołówka bojerowa, a na zakończenie sezonu, pod koniec
marca, zawodnicy przemieszczą się na Bajkał, gdzie odbędą
się Mistrzostwa Azji i Puchar Bajkału.
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NOWY JACHT
SAILING POLAND

Flota Sailing Poland
powiększa się o nowy jacht
– Volvo Ocean 65, na którym
wcześniej pływał hiszpański
team MAPFRE. Od lutego na
tej legendarnej jednostce
będzie już powiewać polska
bandera. To pierwszy tak
nowoczesny oceaniczny jacht
regatowy w naszym kraju.
28
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Jacht będący obecnie w dyspozycji Sailing Poland żeglował wcześniej pod hiszpańską banderą: w dwóch
ostatnich edycjach regat Volvo Ocean Race nosił nazwę MAPFRE. W klasyfikacji generalnej zajął miejsce
drugie (2017/18) i czwarte (2014/15), a prowadzony
był przez Xabiego Fernandeza oraz Ikera Martineza.
- Pozyskanie tego jachtu to kolejny krok na drodze
realizacji naszej misji aby stać się największą organizacją żeglarską w Polsce - mówi Piotr Zygo, jeden
z założycieli Sailing Poland. - Czy to oznacza start
w The Ocean Race 2021/22? Na pewno jest to pierwszy krok do realizacji takiego marzenia. Kolejnym
będzie pozyskanie sponsorów oraz finansowania
pod taki projekt – dodaje.

fot. Robert Hajduk - Sailing Poland Yacht Club

fot. Robert Hajduk - Sailing Poland Yacht Club

Profesjonalna załoga Sailing Poland Race Team
znajduje się w tej chwili w Lizbonie, gdzie stacjonują
wszystkie jachty Volvo Ocean 65. Trwa odbiór techniczny jachtu oraz jego przygotowywanie do rejsu
przez Atlantyk na Karaiby, na pierwsze zaplanowane
na ten rok regaty. W związku z pozyskaniem nowego
jachtu, modyfikacji uległ kalendarz startów Sailing
Poland Yacht Club na najbliższy rok. W sezonie 2019
załoga Sailing Poland Race Team planuje łącznie 14
startów w różnych regatach na całym świecie.
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SAILING POLAND VOLVO OCEAN 65 (EX-MAPFRE)
WYNIKI REGATOWE:

Wyporność: 12500 kg

Volvo Ocean Race 2017/18: 2 miejsce
(MAPFRE, Xabi Fernandez),
1 miejsce w klasyfikacji In-Port Races;

Powierzchnia foka marszowego: 133 m2

2017: Rekord świata Around Isle of Wight
(Xabi Fernandez), ratyfikowany przez WSSRC;
Volvo Ocean Race 2014/15: 4 miejsce
(MAPFRE, Iker Martinez);

Powierzchnia grota: 163 m2
Powierzchnia żagli na wiatr: 468 m2 (grot, Code 0),
296 m2 (grot, fok marszowy)
Powierzchnia żagli z wiatrem: 578 m2 (grot, A3)
Kil: uchylny na boki w zakresie +/- 40 stopni,
nachylenie osi +/- 5 stopni

PROJEKT I BUDOWA:

Miecze boczne (stateczniki): 2

Projekt: Bruce Farr, Farr Yacht Design
(dla Volvo Ocean Race 2014/15)

Płetwy sterowe: 2 bliźniacze płetwy stałe

Stocznie: Persico (Włochy), Multiplast (Francja),
Decision (Szwajcaria), Green Marine (UK);

Balast wodny: dwa zbiorniki 800-litrowe pod burtami
w tylnej części jachtu
zbiornik 1000-litrowy w osi centralnej jachtu przed
masztem;

DANE TECHNICZNE:

Żagle: North Sails, 19 szt.

Długość linii wodnej (projektowa): 20m

Kamery pokładowe: 5

Długość całkowita z bukszprytem: 22,14m

Systemy komunikacji: Inmarsat

Szerokość kadłuba: 5,60m

Urządzenia nawigacyjne: B&G

Wysokość masztu: 30,3m

Silnik Volvo Penta Marine (75kM)

Długość bukszprytu: 2,14m

Hydrogenerator Watt & Sea (500W)

Zanurzenie (max): 4,78m

W ŚLIZGU!
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# NOWY
SEZON

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.

JAK ZADBAĆ
O SFERĘ
MENTALNĄ?
Początek roku, a także rozpoczynający się okres przygotowawczy
do nowego sezonu to czas sprzyjający zmianom. Rozważania na
temat postanowień noworocznych
to temat na zupełnie inny tekst,
jednak potrzeba i chęć wprowadzania zmian w przygotowaniach do
sezonu to nieco inny wątek.

Rzecz w tym, że sport rozwija się w bardzo dynamiczny
sposób. Rozwój ten dotyczy także roli psychologii w sporcie, o czym zresztą wielokrotnie pisałam na łamach „W Ślizgu!”. Przypomnę tylko w skrócie, że na świecie dostrzegamy, że psychologia sportu i psychologia w sporcie to dwie
różne kwestie. W zakresie psychologii sportu rozumianej
w tradycyjny sposób wprowadzamy do procesu treningowego m.in. trening mentalny oraz inne narzędzia, które
pozwalają na maksymalizowanie wykonania sportowego.
Myśląc o psychologii w sporcie dostrzegamy jednak pozasportowe aspekty funkcjonowania, skupiamy się na całym
życiu zawodnika (lub innej osoby funkcjonującej w sporcie).
Wobec czego coraz częściej wprowadzamy w proces
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pracy psychologicznej psychoterapię, czasami także
psychiatrię. Tyle tytułem wstępu. A potrzebny jest on
tym razem do tego, aby zachęcić wszystkich do tego,
aby w sposób świadomy zadbać o samego siebie pod
kątem dobrostanu psychicznego - przede wszystkim
jako człowiek, ale także jako sportowiec, trener, rodzic
sportowca czy osoba zarządzająca sportem. To ważne
także, a może wręcz przede wszystkim dlatego, że wobec specyfiki i wyzwań naszych czasów, dbanie o zdrowie psychiczne staje się dla współczesnego człowieka
jednym z priorytetów w budowaniu satysfakcjonującego życia. Oto kilka wskazówek dotyczących tego,
w jaki sposób można to zrobić.
SPRÓBUJ JOGI
Wydawać by się mogło, że to wątek raczej dla trenerów
przygotowania motorycznego. Oczywiście, joga to
forma aktywności, która w znaczący sposób sprzyja
nie tylko regeneracji, ale także wspiera chociażby rozwijanie stabilizacji centralnej. Z perspektywy psychologii
jednak, joga to doskonałe narzędzie, które pozwala na
redukowanie napięcia - wywoływanego między innymi
przez stres czy wysokie pobudzenie. To także dobry
sposób na uczenie się tak zwanego bycia „tu i teraz”,
a więc pewnego rodzaju odłączanie się od zewnętrznego chaosu i wszystkich bodźców towarzyszących nam
na co dzień. Kolejną, aczkolwiek nie ostatnią, zaletą jogi
jest także okazja do nauki poprawnego oddychania,
które także pozwala radzić sobie z napięciem. Co ważne, odczujecie korzyści nie tylko w sytuacji rywalizacji
sportowej czy podczas treningu, ale także w każdej
innej sytuacji dnia codziennego.
WYZNACZAJ GRANICE
To jedna z kwestii, z którą w dzisiejszych czasach
zmagamy się najbardziej. Nie da się mówić „tak”
zawsze i w każdych okolicznościach. To niemożliwe
tym bardziej, jeżeli chcemy zadbać o własny komfort
i przestrzeń do świadomego i dobrego życia. Warto
zastanowić się nad tym, co jest najważniejsze, a więc
jakie są priorytety. Następnie spróbować delegować
pewne obowiązki i zadania, a także starać się rozwijać
asertywność. W tym miejscu przypomnę jedynie o tym,
że asertywność, wbrew powszechnemu rozumieniu
tego pojęcie, nie oznacza umiejętnego mówienia „nie”.
Jest to takie wyrażanie własnych potrzeb i oczekiwań,
które nie narusza wolności i przestrzeni innych osób.
ZAANGAŻUJ SIĘ W ŚWIADOME ŻYCIE
O uważności w życiu i sporcie mówi się coraz więcej
i coraz częściej. Angielski odpowiednik tego pojęcia to
„mindfulness”. To bycie blisko siebie to przede wszystkim uświadomienie sobie tego, jak ważni jesteśmy dla
siebie, ile dla siebie znaczymy i, jak o siebie dbamy.
Uważność to także uczenie się wspomnianego bycia
„tu i teraz”, które pomaga w radzeniu sobie ze stresem
i napięciem. Wszelkie badania pokazują, że podwyższo-
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ny przez dłuższy czas poziom kortyzolu (tak zwanego hormonu stresu) oraz przedłużające się napięcie nie sprzyjają
naszemu zdrowiu - fizycznemu i psychicznemu. Dzięki
uważności jesteśmy w stanie nad tym w pewien sposób
panować. Jak to zrobić? Zacząć od tego, aby codziennie
zrobić jedną, choćby najmniejszą, dobrą rzecz dla samego
siebie. Może wyjść nawet na 10-minutowy spacer? Może
obejrzeć odcinek ulubionego serialu? A może spotkać się
z dawno nie widzianym przyjacielem?
PRZYJRZYJ SIĘ PERFEKCJONIZMOWI
To ważny wątek. W sporcie powtarza się zawodnikom,
że mają zmierzać do bycia perfekcyjnym w tym, co robią.
Rzecz w tym, że może być to niezmiernie obciążające.
Warto rozróżnić dążenie do doskonałości na przykład
w kontekście uczenia się techniki i bycie perfekcyjnym.
Zwracamy na to szczególną uwagę w psychologii
sportowej, ponieważ perfekcjonizm może prowadzić do
tak zwanej pasji destrukcyjnej, która przeszkadza w stabilnym rozwijaniu się oraz czerpaniu pozytywnych emocji
z podejmowanej aktywności. Mówią dziś o tym szczególnie mistrzowie sportu. W toku codziennych zadań, rutyny
i obowiązków łatwo jest zapomnieć o tym właśnie, aby
czerpać satysfakcję. A skoro o rutynie mowa…
SPRÓBUJ PRZEŁAMYWAĆ RUTYNY I RYTUAŁY DNIA
CODZIENNEGO
Wobec wszystkiego, o czym piszę powyżej, warto
czasami zmienić codzienne rutyny. Można zrobić to
między innymi poprzez zrobienie czegoś, czego dawno
nie mieliśmy okazji zrobić lub poprzez dokonanie jakiejś
zmiany w planie dnia. Ważne, aby było to coś świeżego - zarówno dla ciała, jak i dla umysłu i emocji. Może
śpiewanie w aucie? Może kilkuminutowa sesja treningu
oddechowego z samego rana? Decyzja należy do ciebie.
A MOŻE PSYCHOLOG?
Skoro dziś w psychologii w sporcie mówimy o takich
rzeczach, jak na przykład dbanie o siebie poprzez robienie
czegoś dobrego dla samego siebie, być może współpraca
z psychologiem sportowym może okazać się korzystna,
a przede wszystkim nie tak „straszna”, jak ciągle czasami
głosi stereotyp? Zachęcam do tego, aby zastanowić się,
na ile to właśnie taka współpraca może stanowić wartość
dodaną w procesie treningowym. Warto pamiętać o tym,
że okres rozpoczęcia nowego sezonu, a tym bardziej czas
przygotowań to dobry moment do tego, aby taki element
wprowadzić. Współpraca z psychologiem w sporcie
nie musi oznaczać - co staram się podkreślać - jedynie
wprowadzenie treningu mentalnego czy podwyższenia
skuteczności w tych najważniejszych momentach. Dziś
to także praca nad prowadzeniem świadomego, satysfakcjonującego życia, w którym dąży się do uzyskania
dobrostanu. A to szczególnie istotne. Dlaczego? Ponieważ
sportowiec to przede wszystkim człowiek.
Wszystkiego najlepszego u progu nowego sezonu!
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PRZEMYSŁAW
MIARCZYŃSKI

ŻEGNAJ
ZAWODNIKU,
WITAJ
TRENERZE!
TEKST: MICHAŁ STANKIEWICZ, KLAUDIA KRAUSE-BACIA
FOTO: BARTOSZ MODELSKI, STUDIO 57
MAKE UP: KAROLI MAKE UP
STYLIZACJA: GIACOMO CONTI
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Poczułem windfoil i bardzo podoba mi się ta odmiana windsurfingu. Jest szybciej, przyjemniej, może to być przyszła
klasa olimpijska, więc warto zbierać doświadczenia, ale już
nie dla siebie, ale dla moich podopiecznych. I trzymać rękę na
pulsie. Patrzę na to już pod kątem trenerskim - mówi Przemysław „Pont” Miarczyński, brązowy medalista olimpijski z Londynu, najbardziej utytułowany polski zawodnik RS:X, który 3
stycznia oficjalnie zakończył karierę sportową i przeobraził
się w trenera polskiej kadry RS:X. O jednej z ważniejszych
decyzji swojego życia, swoich doświadczeniach, wspomnieniach, planach, a także sukcesach z perspektywy czterdziestoletniego „emeryta”, opowiada W Ślizgu!
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„Gdybym miał
typować wyniki
Tokio 2020, chociażby ze względu
na doświadczenie
i wyniki, stawiałbym na Piotrka
Myszkę i Pawła
Tarnowskiego”

Stylizacja Giacomo Conti
Marynarka ROBERTO – 1099 zł
Spodnie ROBERTO – 499 zł
Koszula ADAMO – 299 zł
Mucha – 69 zł
Buty – 299 zł
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Z

acznę nieco zaczepnie. Przed
nami igrzyska w Tokio 2020,
Paryż 2024, Los Angeles 2028.
W których Twoi podopieczni
zdobędą pierwsze medale?
Oczywiście celuję w najbliższe,
uważam, że mają duże szanse.
Nie wszyscy są na takim poziomie, by medale
zdobyć, ale mamy wciąż 1,5 roku na przygotowania. Wbrew pozorom czasami wystarczy
chwila, by znaleźć się w czołówce. Patrząc
chociaż na moją karierę - był moment, że długo
pozostawałem w tyle, ale jak już przebiłem się
do tej dziesiątki, to już tam zazwyczaj zostałem.
Moim zdaniem, mamy taki zespół, że w każdych
z trzech wymienionych możemy zdobyć medale,
ponieważ ci najmłodsi do czasu igrzysk w USA
zdążą się już przygotować.
No właśnie - Piotr Myszka, Paweł Tarnowski,
Radek Furmański, Maciek Kluszczyński – to zawodnicy już doświadczeni i z tytułami. A w kon-

tekście tych młodszych podopiecznych?
Gdybym miał typować wyniki Tokio 2020,
chociażby ze względu na doświadczenie
i wyniki, stawiałbym na Piotrka Myszkę i Pawła
Tarnowskiego. Natomiast Radek Furmański
ma świetne warunki fizyczne, zdarza mu się
wygrywać z chłopakami, ale jednak jest od nich
trochę młodszy i na niego stawiałbym w rywalizacji kolejnych igrzysk. Maciek z kolei bardzo
dobrze żegluje przy słabszym wietrze, więc jak
trafi na swoje warunki to z pewnością będzie
liczył się w stawce.
Jak widzisz nasz windsurfing olimpijski
w 2028 roku?
Mamy tutaj w Sopockim Klubie Żeglarskim
i polskiej kadrze juniorów kilku takich zawodników, którzy dobrze rokują – jest m.in. Kamil
Manowiecki, który niejednokrotnie zdobywał
medale na optymiście, więc ma świetną bazę.
Spotkałem go kilka razy w SKŻ, gdy zaczynał
swoją przygodę z windsurfingiem po przejściu
z optymista - widać było ogromne zaangażowanie, a to jest najważniejsze i dla polskiego
sportu na pewno przyszłościowe.
Pytam o igrzyska olimpijskie, bo panuje raczej
zgodna opinia, że medal olimpijski jest dla
sportowca najważniejszą zdobyczą?
Jak miałem 17 lat to wydawało mi się, że
jednak najważniejszy jest medal mistrzostw
świata. Podszedłem do tego czysto matematycznie - skoro na igrzyskach startuje 30 - 40
zawodników, a na mistrzostwach świata około
100, to wiadomo, gdzie jest trudniej. Jednak po
latach przekonałem się, że mimo wszystko to
właśnie igrzyska olimpijskie są top of the top
i na pewno nie są łatwiejsze od żadnych innych
światowych regat. Z perspektywy wszystkich
swoich startów i medali, medal igrzysk olimpijskich zdecydowanie jest tym najważniejszym,
myślę, że dla każdego sportowca.
Czyli pytanie: które zwycięstwo w karierze
było dla ciebie najważniejsze, jest pytaniem
retorycznym…
Zgadza się. Jakbym miał wymienić jakąś
ciągłość moich najważniejszych osiągnięć,
którym zawdzięczam swoją sportową karierę,
to najpierw w 1995 roku wygrałem mistrzostwa świata juniorów na Balatonie, co dało
mi przepustkę do kadry Polski - Sydney 2000.
Wtedy w zasadzie ruszyła cała machina.
Moim trenerem był wtedy Paweł Kowalski,
a wcześniej Maciej Dziemiańczuk. Kilka lat
później w 2003 roku wygrałem mistrzostwa
świata seniorów w klasie Mistral, byłem wtedy
dobrze przygotowany zarówno fizycznie, jak
i sprzętowo, a do tego to były moje warunki
- wiało, co dało mi zdecydowaną przewagę.
Natomiast wisienką na torcie był oczywiście
brązowy medal olimpijski w Londynie.
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Wiadomo, że każde miejsce medalowe daje radość,
ale zapytam o osławione czwarte miejsce. Na
tegorocznej gali sportu „Przeglądu Sportowego” prowadząca wręczając nagrodę dla Kamila Stocha
jego czwarte miejsce na igrzyskach określiła jako
„nieudany konkurs”. Od razu zaprotestowała żona
skoczka – Ewa Bilan – Stoch, która w jego imieniu
odbierała nagrodę odpowiadając, że czwarte
miejsce na igrzyskach trudno uznać za porażkę.
Dostała brawa. Jak to jest z tym czwartym miejscem - pechowe czy bardzo dobre?
Powiedziałbym, że to bardzo dobre miejsce, które
jednak pozostawia bardzo duży niedosyt – często
są to minimalne różnice, które zawodnicy bardzo
dobrze pamiętają – np. gdzie popełnili te małe
błędy, które odsunęły ich od podium. Kilka razy
plasowałem się na czwartym miejscu - na mistrzostwach świata w Weymouth w 2009, czy w Australii
w 2010 roku. Byłem rozczarowany, ale wiadomo,
że wolałem być 4 niż 5 czy 6, bo to jednak miejsce
tuż przy podium. Z jednej strony człowiek jest zły
z powodu tych drobnych potknięć, ale gdy dojrzale
to sobie przemyśli, to zda sobie sprawę, że należy
do światowej czołówki.
Mówimy o tym, bo za każdym razem za trzecie
miejsce się gratuluje, a za te czwarte miejsce niekoniecznie. Wręcz ktoś może żałować, współczuć
lub nazywać tak jak na tej gali. A za piąte, szóste
– znów same gratulacje…
Faktycznie, tak to się właśnie odbywa (śmiech).
Spotykamy się w momencie dla ciebie przełomowym – oficjalnie zakończyłeś karierę zawodniczą
i rozpoczynasz trenerską. Żal?
Pościgałbym się, ale dopadło mnie takie uczucie jak
brak motywacji do walki, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że mimo doświadczenia, nie jestem
w stanie osiągać tak dobrych wyników jak pozostali.
Byłem zawodnikiem wiele lat, przez dłuższy czas
plasowałem się w czołówce, teraz, od jakiegoś czasu
zajmowałem miejsca dalsze, które tak naprawdę mnie
nie interesują. Mocno zastanawiałem się czy karierę
faktycznie oficjalnie kończyć - jednak po przemyśleniach i analizie swoich możliwości stwierdziłem, że
teraz jest czas dla młodych, mój już się skończył.
Mówisz o wieku?
Na pewno ma to duży wpływ. Akurat w windsurfingu
potrzebna jest dynamika, która chociażby na starcie
pozwala osiągnąć dobre pozycje. Zauważyłem, że
u mnie ta cecha zaczęła słabnąć. W momencie,
gdy pływasz 20 lat, po czym łapiesz się na tym, że
kolejny start ci nie wyszedł ze względu na kiepskie
wyniki wydolnościowe, to twój cały system taktyczny zaczyna się rozpadać. To działa jak szachy, gdy
ktoś cię zaskoczy jakimś ruchem, musisz szybko
reagować i zmienić swój plan. Oczywiście, im
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„Z perspektywy wszystkich
swoich startów
i medali, medal
igrzysk olimpijskich zdecydowanie jest tym
najważniejszym, myślę,
że dla każdego
sportowca”

Nie chciałeś poczekać na igrzyska w Paryżu, być może pojawi się tam wspomniany
windfoil - a z tego co nam wiadomo, od
niedawna jesteś wielkim fanem tej nowej
dyscypliny i to z całkiem dobrymi wynikami - jesteś brązowym medalistą na
mistrzostwach Europy w windfoilu.
Poczułem to, bardzo podoba mi się ta
odmiana windsurfingu. Jest szybciej,
przyjemniej i jak wspomniałeś, może to
być przyszła klasa olimpijska, więc warto
zbierać doświadczenia dla podopiecznych
i trzymać rękę na pulsie. Patrzę na to już
pod kątem trenerskim. W roku 2024 będę
miał 45 lat – uprawiając sport, lecz unikając
przy tym systematyczności – z miesiąca
na miesiąc jestem coraz słabszy, a do tego
wiek zdecydowanie nie ten.

zaprzyjaźnił się z windsurfingiem. Po
powrocie z urlopu, okazało się, że ktoś
w Sopocie sprzedawał deskę z żaglem, kupił ją i zaczął na niej pływać. W latach 80.
rodzice kupili działkę nad jeziorem Wysockim w Osowie i właśnie tam w wieku 8 lat
wraz z bratem stawialiśmy pierwsze kroki
na windsurfingu. W związku z tym, że żagiel ojca był ogromny, mama - krawcowa,
dzięki swoim nieocenionym zdolnościom
manualnym, zrobiła z niego dwa mniejsze.
Maszt ucięliśmy, od wujka pożyczaliśmy
drugą deskę i tak powstały dwa pełne
komplety windsurfingowe, dla mnie i dla
brata. W 1988 roku rodzice zapisali nas do
Sopockiego Klubu Żeglarskiego. Mój brat
miał 10 lat, ja 9 lat, w Sopocie sekcja już
istniała, ale szybko okazało się, że pływamy lepiej od niektórych z nich. Atmosfera,
sport, klub, trenerzy - wszystko spodobało
nam się do tego stopnia, że postanowiliśmy podjąć rękawicę.

Czyli ustaliliśmy już, że nastąpiło pewne
zmęczenie materiału, wiek robi swoje kończysz 40 lat, czas na trenerstwo. Z racji
tego, że mamy przed sobą szacownego
czterdziestolatka z tytułami wypadałoby
wrócić do historii. Powiedz nam o swoich
początkach, kiedy pojawiła się u ciebie
żyłka sportowca?
Pochodzę z gdańskiego Przymorza,
mieszkaliśmy blisko Hali Oliwii, więc jak
byłem dzieckiem trenowałem z bratem
piłkę nożną, hokej, pływanie - jednak to
nie było to. Kiedyś ojciec na Mazurach

I w taki sposób zostałeś tu aż 30 lat
(śmiech)?
Dokładnie 30 lat, chyba jestem jednym
z niewielu, który dotrwał tak daleko (śmiech)!
W między czasie było kilka ciekawych historii,
jak chociażby ta, dzięki której rodzice rzucili
palenie (śmiech). Na początku swojej kariery,
pojechaliśmy z bratem na mistrzostwa Polski,
mój tata, by nas zmotywować zapowiedział,
że jak któryś z nas zdobędzie medal to rzuci
palenie. Skończyło się tak, że ja zdobyłem
złoto, a brat chyba srebro! Natomiast mama
zripostowała: „tak to robicie?! Dobrze, to ja

jesteś bardziej doświadczony, tym bardziej
możesz to umiejętnie odrabiać i modyfikować. Jednak pytanie: ile można?
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„Pościgałbym
się, ale dopadło
mnie takie uczucie jak brak motywacji do walki,
w pewnym momencie zdałem
sobie sprawę, że
mimo doświadczenia, nie jestem w stanie
osiągać tak dobrych wyników
jak pozostali”

Stylizacja Giacomo Conti
Marynarka ROBERTO – 1099 zł
Spodnie ROBERTO – 499 zł
Koszula ADAMO – 299 zł
Mucha – 69 zł
Buty – 299 zł
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rzucę jak będziesz mistrzem świata!”. Los chciał, że
rok czy dwa lata później zdobyłem mistrzostwo świata
juniorów, więc ona też nie miała wyjścia. Wygraliśmy!

w wieku 6 lat stali na desce i operowali żaglem, teraz
potrafią dopłynąć do wskazanego miejsca, zrobić zwrot,
myślę, że mają potencjał.

No to zasługi dla rodziców także masz spore. Czy od
razu, od pierwszego momentu pojawienia się w SKŻ,
poczułeś się zawodnikiem? Kiedy nastąpiło to przejście
z hobby do pływania zawodniczego?
Myślę, że to jednak rodzice dla mnie zrobili więcej
(śmiech).Trudno znaleźć taki moment, ale tak jak mówisz, myślę, że to zaczęło się od momentu pojawienia
się w klubie. Pojawiły się pierwsze wyjazdy na zawody,
w tym trzy koronne zawody w Polsce - w Bazie Mrągowo, w Nieporęcie, oraz Puchar Prezydenta Sopotu.

Czyli możemy powiedzieć wszystkim oficjalnie, żeby
się nie zdziwili, jeżeli za kilka lat na liście startowej
zawodników pojawi się znowu P. Miarczyński?
Dokładnie tak!

No i ruszyła kariera, a w jej trakcie pojawiła się miłość…
Do deski? (śmiech)
Tak, ta jest niewątpliwa, ale teraz pytam o tą inną
– i to trwającą już ponad 20 lat. Windsurfing czy
kajt kojarzy się z ludźmi ceniącymi wolność ponad
wszystko, goniącymi za wiatrem i falami, obieżyświatami. Jesteś chyba nielicznym przykładem, że
można to pogodzić i to nie w krótkiej perspektywie,
ale dziesięcioleci. Może podaj receptę wszystkim
koleżankom i kolegom z branży na długotrwały,
stały związek?
Myślę, że taka nie istnieje, trzeba po prostu dobrze trafić. Na szczęście, moja żona Kasia jest ode mnie 3 lata
starsza, to było bardzo ważnym elementem. W wieku
17 lat, gdybym miał rówieśniczkę, to byłoby ciężko.
Natomiast my, świetnie dogadywaliśmy się kiedyś i tak
samo wygląda to teraz. Myślę, że duży wpływ na to
miał fakt, że ona również była zawodniczką windsurfingu, a w kadrze pojawiła się nawet szybciej niż
ja. W 1996 spotkaliśmy się w kadrze, tak się zaczęło
i trwa do dzisiaj.

A wracając do ciebie i sportu zawodowego i twojej
przyszłości - jak będzie wyglądał teraz twój codzienny rytm dnia i styl pracy? Oficjalnie jesteś trenerem
męskiej kadry w klasie RS:X.
W zasadzie, jeżeli chodzi o wyjazdy to będzie tak samo,
albo i więcej. Sport olimpijski od czasu Sydney 2000,
bardzo się rozwinął. Teraz wszyscy są tak bardzo zaangażowani w wyniki, że to robi się niezdrowe. Dodatkowo
media społecznościowe wzmacniają presję. Wbrew
pozorom teraz mam więcej obowiązków. Oprócz tego,
że nieustannie próbuję wygenerować trochę czasu dla
siebie sportowo, to głównie zajmuje się organizowa-

Macie dwójkę dzieci, 10-letnią Ewą i 8-letniego
Patryka - pytanie jest oczywiste - pływają? Chcą iść
w ślady taty?
Potrafią pływać, ale hobbystycznie, nie są zapisani do
klubu. Póki co, dajemy im wolną rękę, jednak trudno ich
nie inspirować, jak byłem zawodnikiem, to bardzo dużo
ze mną podróżowali. Widzieli wszystko od podszewki - przygotowania, zgrupowania, treningi. Przez to
życie sportowca, bardzo dużo czasu spędzałem poza
domem, z jednej strony fajnie, bo przez częste wyjazdy
miałem możliwość treningu, a z drugiej strony dzieci
tak naprawdę do pewnego momentu nie zdawały
sobie sprawy, o co w tym wszystkim chodzi. Teraz
zaczynają rozumieć i coraz śmielej deklarują swoje
zacięcie sportowe.
W kierunku windsurfingu? Wiadomo, że w dzisiejszych czasach na pewno bardziej kolorowy dla
młodych jest kajt.
Myślę, że będą próbowali jednego i drugiego –
chociaż nie będę mocno naciskał, bo to musi wyjść
naturalnie, w innym razie się nie uda. Ewa i Patryk już

W ŚLIZGU!

/

styczeń-luty 2019

43

T E M AT Z O K Ł A D K I / P R Z E M Y S Ł AW M I A R C Z Y Ń S K I , Ż E G N A J Z AW O D N I K U . W I TA J T R E N E R Z E !

niem wyjazdów „od a do z” i planowaniem
cykli treningowych. Zawodnik ma o tyle
lepiej, że martwi się wyłącznie o siebie
i sprzęt, a całą organizacją - zakwaterowaniem, dojazdem, wyżywieniem, logistyką,
finansami i całą „papierologią” - zajmuje
się trener i biuro sportu Polskiego Związku
Żeglarskiego, które tak naprawdę nie raz
działa jak prężne biuro podróży.
A SKŻ? Jaką rolę pełni w twoim życiu?
Można powiedzieć, że nadal jestem jego reprezentantem. Jeżeli kiedykolwiek jeszcze
wystartuje w zawodach, już hobbystycznie,
a wszystko na to wskazuje, to wciąż będę
pływał pod banderą SKŻ - jestem jego
honorowym członkiem.
Czyli teraz skupiasz się głównie na byciu
trenerem kadry w klasie RS:X, i to jest
twój plan na najbliższe lata?
Póki co do 2020 roku. W dłuższej perspektywie, nie ma żadnej gwarancji, że
RS:X nadal pozostanie klasą olimpijską.
Mam nadzieję, że ulegnie modyfikacji
w stronę windfoila. Taka jest historia
windsurfingu olimpijskiego - co kilka lat
ze względu chociażby na technologię pojawia się nowa klasa, dlatego czas RS:X
powinien wkrótce dobiec końca.
Na koniec pytanie, które trzeba wyjaśnić.
Skąd wzięła się ksywa Pont?
Dlatego w zasadzie trenuję sport, żeby nie
wrócić do tych gabarytów z młodości, bo
ksywa Pont powstała po kilku latach mojej
obecności w klubie, gdy mój kolega podczas gry w piłkę na treningu krzyknął do
mnie: „Ponton biegnij do tej piłki!”. A potem
wraz ze zmianą gabarytów, skróciła się też
ksywa i z początkowego Pontona, został
Pont. Nie da się ukryć, że byłem grubszy,
albo inaczej miałem większą wyporność
niż reszta, a co było największym plusem
- mogłem siedzieć w wodzie godzinami!
Nie marzłem, miałem doskonałą izolację,
gdy inni wychodzili z wody z trzęsącą
szczęką, ja dopiero się rozkręcałem.
Jestem typowym przykładem na to, że nie
należy skreślać grubszych osób, bo i one
odpowiednio zmotywowane mogą zdobyć
medal olimpijski.
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PRZEMYSŁAW
MIARCZYŃSKI
czterokrotny olimpijczyk, brązowy medalista z Londynu, siedmiokrotny
medalista mistrzostw świata. Jest absolwentem XI Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W 2003 roku nominowany przez światową federację żeglarską ISAF do
nagrody na najlepszego żeglarza na świecie. Czterokrotnie wybrany najlepszym żeglarzem w Polsce. W 2010 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Mieszka w Sopocie z żoną Kasią i ich dwójką dzieci. Prywatnie entuzjasta
jazdy rowerowej i gry w squash. 3 stycznia oficjalnie zakończył karierę sportową i sprawnie przeobraził się w trenera męskiej kadry RS:X.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI
SPORTOWE
W LATACH 1995 – 2018
Mistrzostwa Świata
1995 Balaton HUN (junior) – I miejsce
1996 New Port USA (junior) – I miejsce
1997 Fukuoka JPN (junior) – IV miejsce
1998 Brest FRA – VIII miejsce
1999 New Caledonia NCL – VI miejsce
2001 Varkiza GRE – II miejsce
2003 Cadiz ESP– I miejsce
2004 Cesme TUR – II miejsce
2006 Garda ITA – III miejsce
2007 Cascais POR – II miejsce
2008 Auckland NZL – V miejsce
2009 Weymouth GBR – IV miejsce
2010 Kerteminde DEN– II miejsce
2011 Perth AUS – IV miejsce
2012 Cadiz ESP – VII miejsce
2014 Santander ESP – II miejsce
Mistrzostwa Europy
1999 Puck POL – VI miejsce
2001 Marsylia FRA – II miejsce
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2004 Sopot POL – I miejsce
2007 Limassol CYP – I miejsce
2008 Brest FRA – III miejsce
2012 Madeira POR – I miejsce
2014 Cesme TUR – III miejsce
2016 Helsinki FIN – V miejsce
Igrzyska Olimpijskie
2000 Sydney AUS – VIII miejsce
2004 Ateny GRE – V miejsce
2008 Pekin CHN – XVI miejsce
2012 Londyn GBR – III miejsce
Klasa Formuła Windsurfing
2009 MŚ Santa Pola ESP - III miejsce
2012 MŚ Liepaja LAT - III miejsce
2009 ME Sopot POL - I miejsce
Klasa Windfoil
2018 ME Puck POL –III miejsce

45

Ś W I ATO W E R E G AT Y

STARCIE
GIGANTÓW
AMERICA’S
CUP
SAIL GP
46

Ś W I ATO W E R E G AT Y

Samsung czy Apple? Nikon czy Canon?
Pepsi czy Cola? Ferrari czy Lamborghini?
Spory gigantów obecne są od dziesięcioleci, jednak zdaje się, że niedawno po raz
pierwszy w historii godny przeciwnik pojawił się w świecie żeglarskim. W ubiegłym
roku do życia powołano Sail GP - zupełnie nowy cykl światowych regat. Czyżby w końcu America’s Cup doczekał się
godnego przeciwnika? Czy innowacyjność
wygra z tradycją? Czy Sail GP ma prawo
„przyćmić” America’s Cup? Porównujemy.

SAIL GP

America’s Cup to najstarsze trofeum międzynarodowe w sporcie. Pierwsza edycja odbyła się
w 1851 roku wyprzedzając, współczesne igrzyska olimpijskie aż o 45 lat! Od tamtego czasu
regaty o Puchar Ameryki rozegrane zostały 35
razy, wielokrotnie zmieniając jachty czy akweny. Jednak najważniejszy element pozostał
niezmienny – Defender i Challenger, czyli zespół, który jest obrońcą pucharu i załoga, która
ten puchar chce mu odebrać. Z kolei SailGP
to inicjatywa, która powstała dopiero w ubiegłym roku. Jest to cykl regat na całym globie,
w którym docelowo ścigać mają się załogi
reprezentujące dany kraj. Oba projekty z pozoru
są do siebie bardzo podobne – nowoczesne
technologie, latające jachty, zasięg ogólnoświatowy i najbardziej utytułowani żeglarze. Jak jest
w rzeczywistości?

fot. materiały prasowe

TEKST: KONRAD LIPSKI
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SAIL GP
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36. AMERICA’S CUP

SAIL GP

Najbliższa edycja regat o Puchar Ameryki będzie składała się
z kilku etapów. Pierwszym jest America’s Cup World Series,
czyli cykl pięciu regat w latach 2019-2020 na całym świecie.
Aktualnie znamy jedynie przybliżony termin i miejsce pierwszych regat, które odbędą się w październiku 2019 roku na
Sycylii. Plan zakłada jeszcze jedne regaty przed końcem roku
2019 oraz trzy imprezy w roku 2020. Następnie wszystkie
teamy przenoszą się do Auckland w Nowej Zelandii, gdzie
będą stacjonować aż do końca marca. Zwieńczeniem cyklu
będzie America’s Cup Christmas Race (10-20 grudzień 2020,
Auckland). Wówczas kończy się „zabawa”, ponieważ następnym etapem będzie The Prada Cup (styczeń/luty 2021), czyli
regaty Challengerów (wcześniej wielokrotnie rozgrywane pod
nazwą Louis Vuitton Cup), których zwycięzca zmierzy się
w The America’s Cup Match z Emirates Team New Zealand.
Finałowy etap odbędzie się 6-21 marca 2021. Co będzie
dalej? O tym zadecyduje już zwycięzca…

To cykl pięciu dwudniowych regat na całym
świecie. Podczas każdych rozegranych ma zostać
pięć wyścigów flotowych, w których wystartują
wszystkie załogi oraz jeden finałowy - match
racing - pomiędzy dwiema najlepszymi załogami.
Punkty ze wszystkich wyścigów sezonu będą
liczyły się w klasyfikacji generalnej i podczas
regat finałowych rozegrany zostanie match racing
pomiędzy dwiema najlepszymi załogami. Jest
o co walczyć. Nagroda dla zwycięzcy wynosi aż
milion dolarów. Warto zaznaczyć, że inicjatywa
ma charakter cykliczny, więc co roku rywalizacja
będzie zaczynać się od nowa.
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AMERICA’S CUP

SAIL GP
Projektem zarządza nowo powstała organizacja Sail GP z Sir Russelem Couttsem na
czele, który pełni funkcję CEO oraz Ianem
Murrayem, dyrektorem regat. Właścicielem
Sail GP jest amerykański milioner Larry
Ellison. Jednak najistotniejszą wiadomością, jest fakt, że cały projekt rozwijany jest
w ścisłej współpracy z World Sailing, co ma
gwarantować uczciwość i bezpieczeństwo
podczas całego przedsięwzięcia.

KATAMARAN AC 50 Z 35. EDYCJI AMERICA'S CUP

fot. Ricardo Pinto

fot. Chris Cameron

Podobnie jak konstrukcja jachtów, czy miejsce rozgrywania kolejnej edycji regat, również przepisy to kwestia
ustaleń pomiędzy Defenderem a Challengerem. Po
zwycięstwie Emirates Team New Zealand w 35.
Pucharze Ameryki zostali oni „wyzwani” na pojedynek
przez Luna Rossa Challenge, a będąc bardzo dokładnym to Royal New Zealand Yacht Squadron i Circolo
della Vela Sicilia, ponieważ w Pucharze Ameryki
pomimo nazw sponsorów i teamów, to przynależność
do konkretnego klubu stoi na pierwszym miejscu –
przynajmniej formalnie. Właśnie przedstawiciele tych
teamów wspólnie stworzyli dokument o nazwie „The
Protocol of the XXXVI America’s Cup”, gdzie określili
m.in. przepisy, zgodnie z którymi rozgrywana będzie
kolejna edycja regat. Oczywiście sama rywalizacja
na wodzie odbędzie w oparciu o Przepisy Żeglarstwa Regatowego, a jej przebieg będą kontrolowali
sędziowie i arbitrzy World Sailing, jednak finalnie o tych
wszystkich aspektach decyduje protokół sporządzony
przez Defendera i Challengera.
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SAIL GP
Identyczne katamarany F50 ze skrzydłami
zamiast klasycznego grota, unoszące
się nad wodą dzięki hydroskrzydłom,
rozwijające prędkość do 50 węzłów (około
100 km/h). Konstrukcje te to nic innego jak
ulepszone katamarany AC50, które startowały w poprzedniej edycji Pucharu Ameryki.
Dzięki takim działaniom mamy pewność, że
konstrukcje są sprawdzone i bez żadnych
wątpliwości – bardzo widowiskowe!
fot. Materiały prasowe

KATAMARAN F 50, JEDNOSTKA SAIL GP

36. AMERICA’S CUP
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Trzy poprzednie edycje regat rozgrywane
były na wielokadłubowcach. Z jednej
strony był to pokaz możliwości jakie daje
nam zastosowanie nowych technologii
w żeglarstwie, z drugiej zaś pada pytanie:
czy to wciąż był match racing, w którym
zwycięstwo zależało od znajomości
przepisów żeglarskich, ich umiejętnego
wykorzystania w praktyce oraz technicznego opanowania jachtu? Zdania są
i będą podzielone, jednak pewne jest, że
w 36. edycji regat powracamy do jachtów
jednokadłubowych. AC75 to nowa
klasa regatowa stworzona specjalnie
na potrzeby Pucharu Ameryki. Jachty
niezmiennie będą wyposażone w skrzydła zamiast klasycznych grotów oraz
hydroskrzydła umożliwiające unoszenie
się kadłuba nad powierzchnią wody. Tworząc koncept dokładnie opisano wszelkie
założenia nowej klasy AC75. Przepisy
umożliwiają zastosowanie najnowszej
technologii stojących na czele żeglarstwa, dzięki czemu America’s Cup ma
pozostać najważniejszym wydarzeniem
żeglarskim na świecie. Jednocześnie
zwracając szczególną uwagę na czynnik
ludzki, natomiast samo prowadzenie
jachtu, w odróżnieniu od poprzedniej
edycji, ma wymagać wykorzystania wiedzy żeglarskiej od wszystkich członków
załogi. Dobrą wiadomością jest też fakt,
że wyścigi mają odbywać się w szerokiej
skali wiatrowej, co również będzie wymagało od załóg większej uniwersalności.
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36TH
AMERICA’S CUP
AMERICA’S CUP WORLD SERIES:
Sycylia, Włochy – październik 2019
2 regaty z cyklu – przed końcem 2019
3 regaty z cyklu - 2020
4 regaty z cyklu - 2020
5 regaty z cyklu – 2020
America’s Cup Christmas,
Auckland, Nowa Zelandia – 10-20.12.2020
The Prada Cup (Challengers Regatta),

CYKL REGAT:

Auckland, Nowa Zelandia – 01.02.2021

Sydney, Australia – 15-16.02.2019

The America’s Cup Match,

New York, USA – 21-22.06.2019

Auckland, Nowa Zelandia – 6-21.03.2021
ZGŁOSZONE TEAMY:
Emirates Team New Zealand
Luna Rossa Challenge
American Magic
Ineos Team UK
Malta Altus Challenge
Stars & Stripes Team USA
The Nederlands

W ŚLIZGU!
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San Francisco, USA – 04-05.05.2019
Cowes, UK – 10-11.08.2019
Marseille, Francja – 20-22.09.2019
ZGŁOSZONE TEAMY:
Great Britain SailGP Team
United States SailGP Team
Australia Sail GP Team
France Sail GP Team
China SailGP Team
Japan SailGP Team
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36. AMERICA’S CUP.

Każda z załóg składać się będzie z 5 osób.
Docelowo regaty mają być rozgrywane
pomiędzy poszczególnymi narodowościami i wszyscy jej członkowie muszą
być obywatelami reprezentowanego
kraju. Jednak ze względów bezpieczeństwa w pierwszym sezonie załogi z Chin
i Japonii muszą posiadać w załodze przynajmniej 40% reprezentantów swojego
kraju i proporcja ta będzie wzrastać o 20%
rocznie. Natomiast pozostałą część załogi
stanowić będą osoby, które ścigały się już
na podobnych jachtach, czyli w poprzedniej edycji America’s Cup. Nad regułami
dotyczącymi narodowości załóg pracuje
aktualnie World Sailing.

Założenia klasy AC75 przewidują 10-12 członków
załogi, a wymagania dotyczące ich narodowości są
restrykcyjne, jednak tylko z pozoru… W trakcie ścigania
na jachcie przynajmniej 20% załogi musi być obywatelami kraju, w którym znajduje się ich klub. Natomiast
pozostali członkowie załogi muszą przebywać w kraju
reprezentowanego klubu przynajmniej przez 380 dni
w okresie pomiędzy 1 września 2018, a 31 sierpnia
2020. Finalnie przepisy umożliwiają obywatelom
innych krajów dołączenie do wybranych teamów.

Sail GP najłatwiej porównać do 34 i 35
edycji regat o Puchar Ameryki – cykl regat
na całym świecie, łódki wielokadłubowe
wykorzystujące najnowsze technologie,
latające nad wodą za pomocą hydroskrzydeł i wyposażone w skrzydła zamiast tradycyjnego żagla. Zagłębiając się w temat,
nie przez przypadek docieramy do postaci
wizjonera i pasjonata żeglarstwa, Larryego
Ellisona, czyli osoby stojącej za sukcesem Oracle Team USA podczas 33, 34
i 35 America’s Cup. Warto zaznaczyć, że
Ellison to piąty najbogatszy człowiek USA
i dziesiąty na świecie według Forbes’a.
Co prawda, Pucharu Ameryki nie udało
się „kupić” i teraz to Emirates Team New
Zealand jest w jego posiadaniu oraz decyduje o jego dalszych losach, jednak nie
stoi to na przeszkodzie do realizacji wizji
milionera. Stworzył on od podstaw niezależny projekt, którego premiera odbędzie
się już niebawem i dopiero za kilka miesięcy będziemy mogli ocenić jego realizację.
Jednak zdaje się, że przedsięwzięcie z tak
dokładnie opisanym planem i założeniami
oraz dobrym zapleczem kadrowym to
dobra prognoza na start.
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fot. Karol Kacperski

KONRAD LIPSKI
- zarażony pasją do żeglarstwa przez swojego ojca Filipa. W 2002 roku rozpoczął karierę
sportową żeglując m.in. na klasach optimist,
420, 29er czy 49er. Członek Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego w latach
2007-2015. Jego sportowy dorobek to
brązowy medal mistrzostw Europy w klasie
optimist, 9. miejsce na mistrzostwach świata
w klasie 29er oraz kilkanaście medali imprez
rangi mistrzostw i Pucharu Polski. Aktualnie
jest właścicielem firmy Yacht Company, który każdą wolną chwilę poświęca na zdobywanie wiedzy żeglarskiej, w teorii i praktyce.

fot. Materiały prasowe
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ROZMAWIAŁA: KLAUDIA KRAUSE-BACIA
FOTO: ARCHIWUM PRYWATNE

Jej życiowym totemem jest wiatr. Uzależniona
od adrenaliny, drobna blondynka i konsekwentna
marzycielka, prekursorka kobiecych pro-campów
w Polsce, a do tego jedna z nielicznych Polek, która
wzięła udział w najbardziej ekstremalnych zawodach
snowkite na świecie – Red Bull Ragnarok! Agata
Dobrzyńska, w wywiadzie dla W Ślizgu! opowiada
o kobiecym spojrzeniu na deskę oraz o tym jak ważna
w życiu jest determinacja.
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Zanzibar, Karaiby, Sycylia, Fuertaventura, Brazylia, Hawaje, a niedawno Egipt. Można powiedzieć
- życie w pogodni za wiatrem?
Moje życie zawsze związane było ze sportem.
Swoją przygodę z deskami zaczęłam od snowboardu, wtedy lato mogło dla mnie nie istnieć, aż do
momentu, w którym po raz pierwszy spróbowałam kitesurfingu i jazdy na fali. Od razu poczułam,
że chcę z tym łączyć moją przyszłość. Teraz nie
wyobrażam sobie mojego życia z dala od wody,
ale i zimy bez gór. Ciągłe poszukiwanie idealnych
spotów do kitesurfingu, a od ostatnich dwóch
lat również snowkitingu łączy się z ciągłymi
podróżami. Będąc np. w Brazylii myślę o tym,
gdzie spędzę następną zimę, a będąc w górach
robię plany na następne lato - od tego naprawdę
można się uzależnić!
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Na swoim profilu napisałaś, że najważniejszą
cechą u kobiety jest jej pewność siebie. Właśnie
taka jest Agata?
Taka jestem. Uważam, że pewność siebie, a przede
wszystkim poczucie własnej wartości u kobiety
są bardzo ważne. Każda kobieta powinna zdawać
sobie sprawę z tego, że jest idealna właśnie taka
jaka jest. Akceptacja siebie bardzo pomaga w życiu
zawodowym jak i osobistym. Każda z nas dąży do
perfekcji, ale tak naprawdę co oznacza perfekcja?
Dla mnie to słowo jest dość niezrozumiałe, nie ma
ludzi perfekcyjnych, a świat jest piękny i kolorowy,
bo właśnie wszyscy jesteśmy tak różni.
To dlatego postanowiłaś zorganizować dla
kobiet jedne z pierwszych polskich wyjazdów
pro-camp?
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Zwiększenie u kobiet poczucia wartości było jedną z motywacji. Jednak
od zawsze dzielenie się moją pasją do
kitesurfingu czy snowkitingu sprawiało
mi ogromną satysfakcję i przyjemność.
Mieszkając w Meksyku zaczęłam pracować nad moim projektem LOVE2KITE,
który początkowo miał służyć tylko do
dzielenia się zdjęciami z podróży, jednak
szybko przerodził się on w projekt campów dla kobiet. Dwa lata temu zorganizowałam swój pierwszy Women’s Kite&Yoga Camp na Sycylii. Dzisiaj jestem już
po 7. edycji! Co do samych wyjazdów, są
one dedykowane do kobiet na każdym
poziomie. To obozy stworzone są z myślą
o kobietach, które chcą zacząć swoją
przygodę z kitesurfingiem, jak i dla tych,
które chcą popracować nad swoją techniką i nauczyć się czegoś nowego w pozytywnej i 100% damskiej atmosferze. Nasz
cały team składa się z samych kobiet, od
fotografa po instruktorkę jogi.
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No właśnie, wspomniałaś o jodze. Dlaczego teraz kajta łączy się z jogą? Moda
czy coś więcej?
Joga to świetne uzupełnienie wszystkich
sportów. To idealna metoda na poranną
rozgrzewkę i przygotowanie do zejścia
na wodę, natomiast po sesji świetnie
relaksuje! Trenując jogę ćwiczymy
nasz balans i koordynacje ruchową, co
pomaga w każdym innym sporcie, a także
w codziennym życiu.
Wszystko wskazuje na to, że jesteś
marzycielką, która jednak twardo stąpa
po ziemi i z sukcesem realizuje swoje
cele – dobrze trafiłam?
Zawsze wiedziałam czego chcę od życia
i miałam określone cele, które po kolei
realizowałam. Uważam, że zawsze trzeba
podejmować ryzyko nawet jeśli czasem
poniesie się porażkę, to dużo lepsze niż
całe życie zastanawiać się „a co gdyby…”.
Od najmłodszych lat wiedziałam, że będę
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podróżować. Dziś oczywiście moja lista planów wcale
się nie zmniejszyła, a wręcz pozycji na niej przybywa
z dnia na dzień! Apetyt rośnie w miarę jedzenia, prawda?
Patrząc na to, że niedawno wystartowałaś też w jednym
z najtrudniejszych wyścigów na świecie w snowkitingu
– Red Bull Ragnarok, to myślę, że tak!
W Red Bull Ragnarok brałam udział dwa razy, w 2017
oraz 2018 roku. Moje pierwsze zawody skończyłam na
8. miejscu wśród kobiet, do tej pory żadnej innej Polce
nie udało się jeszcze pobić tego wyniku, ale wierzę,
że stać nas na więcej! To był naprawdę bardzo ciężki
wyścig, wiatr dochodził do 50 węzłów na wzniesieniach,
ja i moje 47 kilo było wystawione na ogromna próbę,
bardzo dużo zawodników tego roku skończyło wyścig
w szpitalu, ja miałam ogromne szczęście i udało mi się
dotrzeć do mety. To była nie tylko rywalizacja z innymi
zawodnikami, ale również walka z żywiołem. Jednak na
tym nie poprzestanę!
Czyli zobaczymy cię w tegorocznej edycji?
W tym roku w Norwegii będę już od połowy marca.
Organizuję tam swój pierwszy obóz snowkite dla kobiet,
a zaraz po nim znów stanę oko w oko z tym ekstremalnym wyzwaniem. Od tej adrenaliny można się uzależnić!
Zdradź, w jaki sposób przygotowujesz się do
takich zawodów?
Ragnarok to zawody bardzo wymagające, zarówno
fizycznie, jak i psychicznie. Z reguły wyścig trwa 5 godzin, wiatr jest bardzo niestały i waha się od 15 węzłów
do nawet 35 na wzniesieniach. Teren zawodów wygląda
jak pustynia śniegu, dwa razy się obrócisz i nie wiesz,
gdzie jesteś. Orientacja w terenie jest tu najważniejsza
i jest też największą zmorą. Oprócz kolejności halsów,
z mapy nie da się wiele wyczytać, dlatego bardzo
ważna jest umiejętność obsługi GPS. Do tego wyścigu
przygotowuje się praktycznie cały sezon: snowboard,
narty, skitouring i bieganie – wszystko na wysokości,
w górach, tak aby przygotować organizm do wysiłku
w zupełnie innych warunkach.
Drobna, wyglądająca jak nastolatka, a jednak musisz
mieć w sobie mnóstwo determinacji!
Rzeczywiście determinacji mi nie brakuje, sporty deskowe są cały czas zdominowane przez mężczyzn, panuje
mit, że aby uprawiać kitesurfing trzeba być bardzo silnym
i dobrze zbudowanym. Kobiety często boją się nawet
zacząć swoją przygodę z tym sportem, dlatego poprzez
swoje campy staram się z tym walczyć. Jak wspomniałaś ja sama nie należę do największych osób, co wbrew
pozorom jest dużą zaletą. Kiedy większość kitesurferów
siedzi na brzegu i prosi o dodatkowe parę węzłów, aby
zejść na wodę ze swoimi największymi latawcami, ja
robię już któryś hals z rzędu!

W ŚLIZGU!

/

styczeń-luty 2019

59

TECHNOLOGIA

ELEKTRONICZNE
NOWOŚCI
SUZUKI MARINE
Pod koniec roku Suzuki zaprezentowało nadchodzące nowości,
co ciekawe, oprócz nowych silników i zupełnie nowej gamy koloru „cool white”, w propozycjach pojawiła się również elektronika,
a w zasadzie gama nowych akcesoriów do 4-suwowych silników
zaburtowych w postaci wielofunkcyjnych ekranów.
Ten nowoczesny, multifunkcyjny ekran opracowany przez Suzuki,
pozwala na obsługę wielu systemów na łodzi jednocześnie. Jak
zapowiadają producenci, ich celem podczas opracowywania
nowych rozwiązań, było zapewnienie najwyższego poziomu
łączności pomiędzy sternikiem a łodzią i otaczającym go środowiskiem. Udało się to osiągnąć dzięki integracji funkcjonalnych
elementów, takich jak: ploter nawigacyjny, radar, echosonda i stacje pogodowe oraz podłączeniu ich do internetu. Co więcej, nowy
ekran daje sternikowi dostęp do wszystkich danych silnika lub
silników Suzuki, dzięki czemu można łatwo i szybko sprawdzić
ich parametry na czytelnym wyświetlaczu oraz skontrolować
wydajność ich pracy. W przeciwieństwie do innych tego typu
rozwiązań dostępnych na rynku, ekran ten można skonfigurować
w taki sposób, aby prezentował tylko dane silnika lub łączne
informacje o silniku i środowisku.
Nowy wyświetlacz oferowany będzie w rozmiarach 7, 9, 12
i 16-cali. Watro zaznaczyć, że ostatni z nich jest największym
ekranem, jaki jest obecnie oferowany przez producentów silników zaburtowych.
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Do tej pory obsługa podstawowych
funkcji motorówki odbywała się raczej za
pomocą guzików i pokręteł. Jednak tym
razem japońska firma postanowiła odejść
od analogowych rozwiązań prezentując
zupełnie nowe podejście. Od niedawna
w ofercie Suzuki znajdują się całkowicie
elektroniczne multifunkcyjne ekrany,
a wraz z nimi kompatybilna aplikacja.

To jednak nie koniec nowości. Do wyświetlacza powstała specjalna kompatybilna aplikacja SDSM - Suzuki Diagnostic System
Mobile. To nowe, ciekawe rozwiązanie, dostępne jest zarówno
dla systemów iOS i Android.
Jak działa aplikacja? Silnik zaburtowy wysyła pakiet danych
na temat aktualnego stanu silnika, następine na wyświetlaczu
pojawiają się QR kody, które wystarczy zeskanować za pomocą
telefonu wyposażonego aplikację SDSM. Na telefon przekazywane są następujące dane: numer silnika, liczba motogodzin, która
upłynęła od ostatniej wymiany oleju, łączna liczba motogodzin,
również w poszczególnych zakresach prędkości obrotowej
silnika. Informacje te przechowywane są w aplikacji i można je
przesłać bezpośrednio do swojego ASO Suzuki.
Jak widać, Suzuki nie spoczywa na laurach i wnikliwie monitoruje rynek. Jako jedyny producent otrzymał aż 8 nagród IBEX za
innowacyjność przyznawanych przez National Marine Manufacturers Association (NMMA) dla silników czterosuwowych. To
prestiżowe wyróżnienie sprawia, że Suzuki wciąż jest najbardziej
utytułowanym producentem silników na świecie.
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KATAMARANY
OD
BENETEAU
62
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Grupa Beneteau po raz
pierwszy zdecydowała
się na produkcję
wielokadłubowców.
W tym celu powstała
marka Excess. Pierwszy
katamaran z nowej serii

fot. Materiały prasowe

miał swoją premierę na
targach w Düsseldorfie.
W planach pięć kolejnych.

Beneteau zapowiada niemałą rewolucję na rynku wielokadłubowców. Plany mają ambitne, w ciągu zaledwie 18 miesięcy chcą zaprezentować aż pięć nowych modeli. Choć
już wcześniej wspominano o marce Excess, to właśnie na
konferencji prasowej w Düsseldorfie odbyła się premierowa prezentacja nowej serii.
- Kiedy rozpoczęliśmy prace koncepcyjne w 2014 roku,
mieliśmy trzy główne przemyślenia dotyczące rynku katamaranów – powiedział Lorenza Turrisi, menedżer marki
. - Po pierwsze, globalny popyt na katamarany wzrastał
z ogromną prędkością. Po drugie, popyt na katamarany
był w tym samym czasie ewoluujący, coraz bardziej
dojrzały i podzielony na segmenty. I wreszcie, oferta
produktów była nadal bardzo skoncentrowana na jednym
obszarze - komfort. Tylko 10% graczy pokryło zapotrzebowanie na żeglowanie.
Beneteau opisuje gamę produktów Excess jako ambitne,
innowacyjne i zwiększające sportowy komfort w branży.
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Początkowo będzie zawierać pięć modeli - XCS11, XCS12,
XCS13, XCS14 i XCS15.
- Dzięki Excess 12 i 15 odkryliśmy na nowo całe doświadczenie żeglarskie. Podwójna stacja sterów na rufie, wizja i wrażenia, jakie oferuje, platforma, kadłuby, życie na pokładzie,
materiały - wszystko zostało zaprojektowane w taki sposób,
aby pasowało do nowego stylu życia na wodzie – podsumował Bruno Belmont, menedżer produktu kreatywnego Excess.
Spośród pięciu modeli, XCS12 i XCS15 zadebiutują już na
festiwalu w Cannes w 2019 roku. Z kolei premiery XCS11,
XCS14 oraz XCS13, odbędą się kolejno w Düsseldorfie 2020,
Cannes 2020 i w La Grande Motte we Francji 2021.
Ciekawostką jest, że firma Beneteau ogłosiła konkurs
internetowy pod nazwą Excess Challenge, którego nagrodą
jest najnowszy katamaran XCS11 o wartości 300 000 EUR.
Wystarczy wziąć udział w wirtualnym wyścigu żeglarskim
z Barcelony do Cannes - wygra ten, kto najszybciej pokona
dystans i zostanie rekordzistą trasy.
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40 metrów długości, prosty
i niemal pionowy dziób
i trzy pokłady – tak w skrócie
prezentuje się superjacht C133S
Straight Bow zaprojektowany
przez stocznię Conrad Shipyard
z Gdańska. To siostrzana
jednostka zwodowanego
w maju ub. roku jachtu C133
Viatoris – największego jachtu
motorowego zbudowanego od
początku do końca w Polsce.
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Jacht C133S ma być gotowy w połowie 2020 roku. To
transoceaniczny, wypornościowy jacht o stalowym
kadłubie z aluminiową nadbudówką. C133S będzie miał
40 m długości 8,309 m szerokości, 2,50 m zanurzenia
i 418 GT. Jacht zostanie wyposażony w dwa silniki
o mocy 500 kW, system stabilizacji niwelujący przechyły,
własną oczyszczalnię ścieków, dźwig do wodowania
pontonu, żuraw pokładowy, czy odsalarkę.
W porównaniu z Viatorisem, C133S wyróżnia się przede
wszystkim kształtem dziobu. „S” przy oznaczeniu modelu oznacza „super”, „elegancki”, „seksowny” lub po prostu
„straight bow”, czyli prosty dziób. Nowa mutacja projektu
C133 jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby
i wymagania klientów. Jak podaje stocznia w komunikacie, „pozostając wiernym nowoczesnemu, a zarazem
ponadczasowemu stylowemu wzornictwu znanego na
całym świecie studia projektowego Reymond Langton,
prosty dziób C133S to nie tylko nowoczesny akcent
w porównaniu do klasycznego kształtu dziobu siostrzanego C133, ale także zupełnie nowy układ jachtu. Powstała dzięki temu dodatkowa przestrzeń, która może
być wykorzystana przez załogę lub gości.
Stocznia Conrad ogłosiła, że dzieło brytyjskiego biura
projektowego Reymond Langton, w połączeniu z technicznym projektem statku Diana Yacht Design, jest
gotowe do produkcji i dostępne w ofercie jako model
pół-standardowy (semi-custom).
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C133S DANE TECHNICZNE:
projekt architektoniczny - Reymond Langton
projekt techniczny - Diana Yacht Design
projekt wykonawczy - Conrad Shipyard
projekt wystroju wnętrz - Conrad Shipyard
typ statku - motorowy jacht wypornościowy
długość całkowita - 40,00 m
długość na wodnicy pływania - 38,85 m
szerokość maksymalna - 8,30 m
zanurzenie - 2,50 m
wyporność - ok. 370 t
tonaż pojemnościowy brutto (GT) – 418
prędkość maksymalna - 11-13 węzłów
zasięg - 4000 Mm przy prędkości 10,5 węzłów
POJEMNOŚCI ZBIORNIKÓW:
paliwo - 48 600 l
woda słodka - 10 500 l
ścieki - 6640 l
zużyty olej smarny - 1000 l
czysty olej smarny - 1000 l
NAPĘD:
silniki napędu głównego - 2 × Caterpillar C18 ACERT,
B-rated, 500kW @ 2100rpm
przekładnie redukcyjne - 2 × ZF W650
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wały napędowe - 2 × Rubber Design Oil-Cooled
Shaft Lines
zespoły prądotwórcze - 2 × Caterpillar C4.4, 99 kW
stabilizatory - CMC Electric Zero Speed Stabilizers
ster strumieniowy dziobowy - Verhaar Omega 60 kW
ster strumieniowy rufowy - Verhaar Omega 60 kW
WYPOSAŻENIE:
wyposażenie pokładowe - Maxwell
system napędów hydraulicznych - Feebe
trap - Feebe
żurawiki dla tendra - Feebe, Besenzoni
klimatyzacja - Webasto
maszyna sterowa - Jastram
oczyszczalnia ścieków - Hamann AG
nawigacja / komunikacja - Furuno / Sailor
farby / powłoki antykorozyjne - AWLGrip
wytwornica wody słodkiej - Sea Recovery
przetwornik energii elektrycznej z przyłącza
lądowego - ASEA
konstrukcja - stalowy kadłub, aluminiowa
nadbudówka
klasyfikacja - Lloyd's Register
notacja klasy - LR + 100A1 SSC Yacht Mono G6,
[+] LMC, MCA LY3

65

JACHTOWE PORADY

KONSERWACJA
KADLUBA
Na czym właściwie polega konserwacja kadłuba

jachtu? Czy używać szpachlówki poliestrowej czy
epoksydowej? Co zrobić w przypadku, gdy na jachcie
pojawiły się pierwsze objawy osmozy? Co to jest
antifouling i jak go stosować? W kolejnej odsłonie
„jachtowych porad” przybliżamy temat konserwacji
poszycia na przykładzie kadłuba wykonanego z przy
użyciu żywicy poliestrowej.
AUTOR: MACIEJ PATOKA, KONRAD LIPSKI / YACHT DETAILING
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Od wieków używano przeróżnych środków w celu
konserwacji i ochrony kadłuba. Chociażby jednostki
słynnego odkrywcy i podróżnika, Vasco da Gamy, były
już uszczelniane pakułami z tłuszczem i niegaszonym
wapnem. Od zewnątrz kadłub zabezpieczono ołowianą
blachą, wewnątrz styki klepek listwami, a dna i burty
pokrywała mieszanka smoły, łoju i tranu! Czasy jednak się
zmieniły, dzisiaj liczba drewnianych jachtów w marinach sukcesywnie spada, a do tego praktycznie żaden
znaczący producent nie wykonuje już nowych jednostek
w tej technologii. Ze względu na niskie koszty produkcji,
zdecydowana większość jednostek pływających po naszej zatoce i całym Bałtyku wykonywana jest przy użyciu
żywic poliestrowych.
OSMOZA
Na każdym forum żeglarskim przynajmniej raz pojawił się
temat napraw kadłubów, a wraz z nim pytanie: czy używać
szpachlówki poliestrowej czy epoksydowej? Niestety, zdania
zawsze są podzielone. Trzeba jednak pamiętać, że żywice
poliestrowe są zdecydowanie bardziej podatne na degradację
pod wpływem wody ze względu na obecność w ich strukturze
cząsteczkowej grup estrowych wrażliwych na hydrolizę.
W praktyce w środowisku morskim wszystkie laminaty
przepuszczają niewielkie ilości wody w formie pary.
Przechodząca przez nie woda wchodzi w reakcję ze
wszystkimi komponentami ulegającymi hydrolizie, tworząc malutkie komórki ze skoncentrowanym roztworem.
W cyklu osmotycznym więcej wody zostaje wciągnięte
przez półprzepuszczalną powłokę laminatu, tym samym
rozrzedzając go. To powoduje zwiększenie ciśnienia
w komórkach, które finalnie się odkształcają lub rozrywają
laminat lub żelkot i prowadzą do powstania charakterystycznej ‘ospowatej’ powierzchni (przede wszystkim dna).
Jak bronić się przed wystąpieniem tego zjawiska? W przypadku nowych jachtów sprawa jest prosta, ponieważ
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praktycznie każdy producent farb ma swoje systemy
malarskie, którymi najczęściej są dwuskładnikowe farby
epoksydowe utwardzane adduktami poliamidowymi.
Takie powłoki malarskie kładzie się bezpośrednio na przeszlifowane wcześniej dno i często stanowią one dobry
podkład do antifoulingów.
Co natomiast zrobić w przypadku, gdy wystąpiły
pierwsze objawy osmozy? Za naprawę takiego kadłuba
najlepiej zabrać się od razu po wyciągnięciu jachtu
z wody. Pierwszym krokiem jest usunięcie starych
warstw antifoulingu (na całej powierzchni) do gołego
żelkotu. Proces ten warto wykonać na mokro, bądź przy
użyciu odpowiednich zmywaczy (np. ksylen), ponieważ
pył farby jest bardzo toksyczny. Następnym krokiem
jest rozwiercenie występujących bąbli oraz zeszlifowanie około połowy grubości żelkotu na całej powierzchni
dna. Tak przygotowaną jednostkę wielokrotnie myjemy,
aby wypłukać pozostałą sól i tym samym zatrzymać
proces wchłaniania przez nią wody. Po tym procesie
warto wstawić jacht do ogrzewanego hangaru, aby
laminat doszczętnie wysechł (jeżeli nie posiadamy
takiego hangaru, dobrą alternatywą może być wstawienie grzejnika oraz osuszacza do wnętrza jachtu).
Wiosną odtłuszczony kadłub malujemy epoksydową
farbą kontaktową, a po jej wyschnięciu uzupełniamy
rozwiercone pęcherzyki szpachlą epoksydową. Szpachla epoksydowa izoluje laminat i nasącza wszystkie
suche włókna szklane, co powoduje powstanie bariery
minimalizującej prawdopodobieństwo ponownego
wystąpienia osmozy. Ostatnim elementem procesu naprawy jest szlifowanie na gładko wszystkich zaprawek
oraz aplikacja kilku (od 3 do 5) warstw farby barierowej
(epoksydowej). Na tak przygotowane dno bez przeszkód możemy nanieść antifouling i wodować jacht.
Dzięki wykonaniu całego procesu w możliwie najwcześniejszej fazie wystąpienia pęcherzyków osmotycznych,
jesteśmy w stanie zabezpieczyć kadłub na wiele lat
bezproblemowej, dalszej eksploatacji.
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Należy pamiętać, że suchość laminatu to dla posiadacza
łodzi rzecz nie do przecenienia. Im suchszy laminat, tym
lżejszy kadłub, efektywniejsze wykorzystanie paliwa,
dłuższa trwałość żelkotu i przede wszystkim więcej radości
z żeglugi.
ANTIFOULING
Pozostając poniżej linii wodnej, warto pochylić się również nad aspektem zabezpieczenia dna przed obrastaniem przez faunę i florę. Wybór odpowiedniej powłoki
powinien zależeć od warunków obrastania na cumowisku,
na które mają wpływ przede wszystkim: jakość wody,
temperatura oraz stopień nasłonecznienia miejsca postojowego. Zanim przystąpimy do jakichkolwiek działań,
warto przeanalizować dostępne rozwiązania oferowane
przez producentów powłok.
W wielkim uproszczeniu farby antifoulingowe dzielą się
na dwie kategorie twarde i miękkie. Twarde to takie, które
wraz z czasem eksploatacji uwalniają środek biobójczy bez
redukcji grubości powłoki, natomiast miękkie, zwane również jako samopolerujące, to takie które uwalniają biocyd
poprzez kontrolowane zmniejszenie się grubości warstwy
farby. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru systemu
warto skonsultować się z profesjonalistami, jednak można
przyjąć następujące założenie – twarde powłoki najlepiej
nadają się do szybkich łodzi motorowych oraz jachtów
regatowych, natomiast dla pozostałych jednostek turystycznych warto użyć miękkich powłok. Sam proces nie jest
skomplikowany, jednak warto wspomnieć o podstawowych
błędach domorosłych aplikatorów, które niejednokrotnie
mogą przysporzyć armatorom sporo kłopotów już po kilku
miesiącach od malowania.
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Farby antifoulinowe posiadają różne środki biobójcze. Najczęściej spotykanym jest tlenek miedzy, jednakże producenci bardzo często dodają inne substancje czynne, takie jak:
tolylfluanid, rodanek miedzi, nadtlenek wodoru czy teflon.
Efektem tego jest tak zwany „brak zgodności” poszczególnych farb między sobą, oznacza to, że stara warstwa farby
będzie reagowała z nową powłoką, co w konsekwencji spowoduje bardzo szybką erozję świeżej warstwy farby, a nasza
praca okaże się nieefektywna. Zawsze przed kupieniem
konkretnej farby polecamy sprawdzić zgodność wybranego
produktu z nałożoną wcześniej powłoką – tego typu tabele
zawsze są dostępne na stronach producentów.
Nałożenie zbyt małej ilości farby – krytyczne znaczenie dla
skuteczności wybranej przez nas powłoki ma jej grubość.
Kalkulatory poszczególnych producentów w prosty sposób
pozwalają określić odpowiednią ilość farby, aby uzyskać
pożądany efekt. Niestety często okazuje się, że po pomalowaniu jachtu pozostaje nam jeszcze sporo farby. Czy to
oznacza, że producenci „naciągają” nas na zakup zbyt dużej
ilości farby? Nie! To znak, że nałożona przez nas powłoka
jest zbyt cienka. Dzieje się tak, ponieważ grubość warstwy
może znacząco się różnić zależnie od wybranej metody oraz
techniki aplikacji. Z tego względu należy kierować się przede
wszystkim podaną przez producenta wydajnością teoretyczną, a nie ilością nałożonych powłok.
Złe wymieszanie farby przed malowaniem – farby przeciwporostowe są bardzo ciężkie i gęste (1l może ważyć nawet 2kg).
Jeżeli nie wymieszamy ich odpowiednio przed malowaniem,
to początkowo będziemy malowali ze zbyt małą ilością
substancji aktywnych, natomiast na koniec okaże się, że
pozostała farba jest zbyt gęsta, by mogła być odpowiednio
rozprowadzona na powierzchni dna.
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SKANSKA
WAVE
Skanska prezentuje Wave - pierwszy
projekt biurowy w Gdańsku. Jednocześnie
będzie to pierwszy projekt w Trójmieście,
który otrzyma wymagający certyfikat
WELL, potwierdzający wysoki komfort
i jakość budynków biurowych.
Wave, pierwszy projekt spółki biurowej Skanska w Gdańsku,
dostarczy ok. 48 000 mkw. nowoczesnej powierzchni.
Inwestycja powstaje przy al. Grunwaldzkiej 343/345 - w centrum biznesowym w Gdańsku Oliwie. W ramach inwestycji
Skanska wybuduje dwa 14–kondygnacyjne biurowce
o wysokości 55 m i dwa poziomy garażu podziemnego.
W pierwszym etapie na przełomie 2019 i 2020 oddany
do użytku zostanie budynek o powierzchni 24 700 mkw.
Spółka zaprezentowała projekt autorstwa znanej pracowni
architektonicznej medusa group, łączący ponadczasową,
industrialną architekturę z ogólnodostępnymi miejscami do
spotkań inspirowanymi bałtyckimi wydmami. Natomiast
sama elewacja projektu nawiązuje do stoczniowych tradycji
Gdańska. Za komercjalizację Wave odpowiedzialna jest
agencja doradcza CBRE.
- Trójmiejski rynek biurowy to jeden z najbardziej dynamicznych w Polsce, potwierdzają to liczby: od 2013 do
2017 roku zanotowaliśmy 150-procentowy wzrost popytu
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na biura. To świetna informacja dla rozwoju tego rynku, że
Skanska zdecydowała się na rozpoczęcie projektu Wave.
Jest on niecierpliwie wyczekiwany. Dzięki nowo dostarczonej powierzchni, firmy będą mogły się rozwijać i wybierać
Trójmiasto na lokalizację swojego biznesu. Pomorze oferuje
idealne warunki do zachowania równowagi pomiędzy pracą
a życiem. Rozwój biznesu zapewnia stabilność zatrudnienia, a bliski dostęp do zatoki i morza daje dużo możliwości
aktywnego wypoczynku - mówi Patrycja Demska z firmy
CBRE, odpowiedzialna za wynajem powierzchni biurowej
w budynku Wave.
Wave został zaprojektowany tak, aby wspierać alternatywne środki transportu. Projekt dostarczy ok. 400 miejsc
parkingowych na rowery. W obu budynkach powstanie
infrastruktura z szatniami i prysznicami dla rowerzystów
i biegaczy. W ramach inwestycji powstaną również stacje
skuterów i samochodów elektrycznych, z których będą
mogli korzystać przyszli pracownicy. Ciekawą informacją
jest fakt, że w biurowcach Wave z łatwością będzie można
m.in. poruszać się po budynku za pomocą smartfona, bez
konieczności używania tradycyjnych kart dostępu, przygotować wirtualne zaproszenie do biura dla gościa, a także
zarezerwować dla niego miejsce na parkingu podziemnym.
- Cieszymy się, że jako biurowa część Skanska wchodzimy na rynek trójmiejski z pierwszym, dużym projektem.
To ważny krok w rozwoju naszej działalności w Polsce
i w regionie CEE. Dzięki obecności w Gdańsku jesteśmy już
na siedmiu najważniejszych rynkach biurowych w Polsce.
Jesteśmy bezpiecznym partnerem biznesowym, który
sam finansuje swoje inwestycje komercyjne – podkreśla
Krzysztof Wilczek, dyrektor regionalny w spółce biurowej
Skanska w Polsce.
Rozpoczynając swoją obecność na trójmiejskim rynku
Skanska chce aktywnie włączyć się w rozwój centrum biznesowego w Gdańsku Oliwie, ale także w odnowienie ważnych dla mieszkańców miejsc. We współpracy z Inicjatywą
Miasto, deweloper wspiera rewitalizację ul. Schopenchauera
przy Parku Oliwskim
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W KONFRONTACJI
TECHNOLOGIA

NAJCIEKAWSZE
NAJCIEKAWSZE FILMY
FILMY
O ŻEGLARSTWIE I MORZU
O ŻEGLARSTWIE
Z OSTATNICH LAT
I MORZU
TEKST: MARTYNA LISS

Przenosi nas w morze
i oceany, kiedy tylko chcemy,
pozwala postawić nogę na
pokładzie, gdy fizycznie
nie ma takiej możliwości –
kino! Oto przegląd filmów
fabularnych o tematyce
morskiej z ostatnich pięciu lat.
70
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Z NEPTUNEM
Historie wielkich żeglarzy, którzy często muszą zmierzyć
się z żywiołem. Opowieści o ludziach żyjących w odizolowaniu i samotności, szukający ukojenia w rytmie jaki
wyznaczają fale obijające się o jacht. Załogi przeżywające
niesamowite przygody, których treść ociera się o fikcyjne,
wręcz baśniowe wyobrażenie na temat morskich potworów
i niebezpiecznych stworzeń. Fabularne filmy pojawiające
się na ekranach kin poruszające tematykę marynistyczną
zawsze budzą uczucie euforii i podekscytowania wśród
pasjonatów żeglugi. Osoby kochające uczucie wiatru na
skórze, zapachu słonej wody i odcięcia się od życia rozgrywającego się na lądzie odczuwają frajdę mogąc obejrzeć to
na dużym ekranie. Jednak marynistyka w filmie fabularnym
pojawia się bardzo sporadycznie.

"Wszystko stracone"

Z MORZEM W TLE

Jeżeli filmy związane z wodą już się pojawiają, to w większości przypadków stanowią tylko tło historii. Elementy
marynistyczne we współczesnym kinie stają się częścią
scenografii, natomiast mają mniejszą wagę w związku z rozgrywającą się na ekranie fabułą. Ten rodzaj filmów najczęściej wpasowuje się w konwencję melodramatów, kina drogi,
przygodowego, czy katastroficznego. Historie rozgrywane
na wodzie w dużej mierze powielają znane już wcześniej
schematy powyżej wymienionych gatunków, co w efekcie
sprawia, że uniwersalna treść oraz filmowe klisze zostają
opakowane w piękne wizualnie kadry dziejące się na morzu.
Produkcjom tym, w zależności od gatunku z którego czerpie,

KINO

towarzyszy wątek tęsknoty za ukochaną
osobą lub rozdzielenia z rodziną, podróży
w poszukiwaniu własnego siebie i sensu
istnienia związanej z wewnętrzną przemianą
bohatera, czy spektakularnej walki człowieka
z potężną siłą natury.
Filmy z morzem w tle są jednak tematyką,
po którą twórcy sięgają stosunkowo rzadko.
W ciągu roku powstaje zaledwie kilka produkcji, którym udaje się wejść do kinowej
dystrybucji. W zeszłym roku na ekranach
polskich kin pojawiły się dwa filmy: „Na
głęboką wodę” i „41 dni nadziei”.
Pierwszy z nich to historia oparta na
biografii Donalda Crowhursta, który w 1968
roku wystartował w regatach Golden Globe
chcąc zdobyć nagrodę, która uchroniłaby
go od bankructwa. Brytyjczyk nie miał
wystarczających umiejętności żeglarskich,
jednak każdy jego kolejny krok sprawiał, że
mężczyzna zapętlał się w swoim kłamstwie i kiedy chciał się wycofać było za
późno. Zbudował własną łódź i wystartował
w wyścigu dookoła świata, w którym trudna
sytuacja materialna doprowadziła do tego,
że zdecydował się na oszustwo. Fałszował

swój obraz, pokazywał siebie jako wytrawnego żeglarza, fałszował dane o rejsie.
I co najdziwniejsze – prawie wszyscy mu
uwierzyli. Potem było już tylko gorzej…
Druga natomiast produkcja, którą
można było oglądać jest o młodej parze
zakochanych żeglarzy, którzy dostają propozycję podróży luksusowym
jachtem do Stanów Zjednoczonych. Mają
przepłynąć Pacyfik, z Tahiti do San Diego.
Jednak podróż tej dwójki nie będzie
bajkową wyprawą, ich rejs zaczyna robić
się niebezpieczny, kiedy muszą zmierzyć
się z huraganem. To historia o próbie
przetrwania na środku oceanu.
Oba filmy zebrały średnie opinie krytyków, co było przyczyną dosyć szybkiego
zniknięcia z ekranów kin. W tym pojedynku
jednak zwycięsko wyszedł melodramat „41
dni nadziei” z Samem Claflinem i Shailene
Woodley w rolach głównych. Gwiazdy kina
młodzieżowego przyciągnęły publiczność,
co spowodowało, że w weekend otwarcia
film obejrzało 14 663 polskich widzów,
a produkcji udało się utrzymać w rankingu
Box Office przez dwa tygodnie.
"W samym sercu morza"

"41 dni nadziei"
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SUBIEKTYWNY
PRZEGLĄD
NAJCIEKAWSZYCH
Przeglądając produkcje rozgrywające się na morzu, które pojawiły się
w ostatnich pięciu latach można dojść do wniosku, że w większości są
to obrazy, które albo nie odbijają się szerokim echem albo nawet, gdy
zgromadzą publiczność do kin nie zdobywają pozytywnych głosów.
Często są to thrillery i dreszczowce pokazujące człowieka mierzącego
się z krwiożerczym rekinem jak na przykład „183 metry strachu”. Główna
bohaterka przybywa na rajską plażę śladami zmarłej matki. Wakacje mają
być odskocznią od pełnej cierpienia codzienności. Niestety, beztroskie
pływanie na desce surfingowej przerwane zostaje przez żarłocznego
rekina. Dziewczynie udaje się przedostać na mieliznę, która położona jest
183 metry od brzegu, aby przetrwać bohaterka musi znaleźć sposób na
pokonanie bestii. Film opowiadający o surferce próbującej ocalić swoje
życie przed groźnym zwierzęciem, w pierwszy weekend zainteresował
16 022 Polaków. Kino katastroficzne również chętnie sięga po tematykę
morską obrazując zmagania z potężnym żywiołem co widać w islandzkiej
produkcji „Na głębinie”, czy amerykańskim „Czasie Próby”. Pierwszy z nich
skupia się na historii z 1984 roku, opowiada o nieśmiałym młodym rybaku,
który jest członkiem szcześcioosobowej grupy z kutra. Jego życie upływa
na łowieniu, piciu i bijatykach. Kiedy wraz z załogą wypływa w mroźną
pogodę, niespodziewanie kuter wywraca się i idzie na dno, rybacy zostają
W ŚLIZGU!
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"Na głęboką wodę"

na powierzchni lodowatej wody bez kapoków. Jeden
z członków załogi cudem przeżywa, a pozostali
członkowie umierają z wychłodzenia. Drugi natomiast opowiada historię niemalże samobójczej
misji ratunkowej z 1952 roku, którą zorganizowała
straż przybrzeżna, gdy wielki sztorm przełamał na
pół dwa tankowce u wybrzeży Nowej Anglii. Mimo,
że szanse są znikome, czterech ludzi pod dowództwem kapitana Bernie Webbera płynie w drewnianej
łodzi, by zmierzyć się z żywiołem.
W tych latach ukazały się również dwie utrzymane
są w konwencji kina przygodowego, wysokobudżetowe produkcje stworzone przez uznanych
reżyserów współczesnej kinematografii- „W samym
sercu morza” Rona Howarda i „Życie Pi” Anga Lee.
Ekranizacja „W samym sercu morza” opowiada
o tragedii żaglowca, którego załoga próbuje upolować legendarnego białego wieloryba uwiecznionego
w powieści Hermana Melville’a „Moby Dick”. Z kolei
„Życie Pi” to ekranizacja bestsellerowej powieści
Yanna Martela, która opowiada historię poruszającej
walki młodego człowieka o przeżycie w niezwykle
trudnych morskich warunkach. Pierwszy okazał
się finansową klapą, a 100 mln budżet nie zwrócił
się ze sprzedaży biletów. Drugi osiągnął ogromny
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sukces komercyjny, będąc jednym z czempionów
oscarowego rozdania.
Warto również wspomnieć o powstałym w 2013
roku obrazie „Wszystko stracone”. Nie doczekał się
on polskiej premiery, a jest to jeden z ważniejszych
filmów o tematyce marynistycznej jaki powstał
w ostatnim czasie. Robert Redford wciela się tu
w żeglarza pływającego samotnie po Oceanie Indyjskim. Statek, którym podróżuje zostaje uszkodzony
i mężczyzna zaczyna powoli tonąć. Próbując to
naprawić i ocalić swoje życie orientuje się, że zbliża
się sztorm i czeka go kolejna przeszkoda, z którą
będzie musiał się zmierzyć. Poprzez to kameralne
kino twórcy skupili się na ukazaniu walki człowieka
z żywiołem. Nie wiadomo kim jest główny bohater
i jak się nazywa, czy ma kogoś bliskiego oraz jak
wygląda jego życie. Nie ma tu zatem pobocznych
wątków dramatu rodzinnego, ukazania tragicznej
przeszłości bohatera, czy konfliktów z jakimi się
zmaga, a jakie są obecne w innych przytoczonych
tytułach. W krajach, gdzie był pokazywany, miał
różny odbiór. Dobre opinie zbierał od krytyków,
słabsze od widzów. Film został doceniony głównie
za rolę, którą wykreował Robert Redford. Aktor
otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Nowojorskich
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Krytyków Filmowych.

DLACZEGO
BEZ
ECHA?

Powód produkowania niewielkiej ilości ruchomych
obrazów o tej tematyce we współczesnym przemyśle
filmowym wydaje się być prosty. Według powszechnej opinii krytyków filmowych, pomijając zwiększone
koszty, kręcenie scen i praca na otwartym morzu jest
niezwykle wymagającym i kłopotliwym zadaniem,
dlatego też twórcy niechętnie podejmują się takiego
typu projektów. Łukasz Bielan, polski operator
filmowy, pracujący przy hollywoodzkich produkcjach
w wywiadach opowiadających o pracy nad filmem
„Życie Pi” niejednokrotnie wspominał o tym, że jedną
z najtrudniejszych rzeczy do nakręcenia w filmie jest
woda, a projekt ten okazał się najbardziej wymagającym w jego karierze. Jednak produkcja Anga Lee pokazuje jak ogromny potencjał drzemie w historiach,

których akcja dzieje się na wodzie. Znanych jest tak
wiele zapierających dech w piersiach zdarzeń i żeglarzy, którzy swoimi przeżyciami stają się źródłem
inspiracji i motywacji dla innych. W samotności
opływających świat, stawiającymi czoła żywiołowi
i walczącymi z przeciwnościami losu, aby za wszelką
cenę osiągnąć swój upragniony cel. Historie te,
przeniesione na duży ekran, z pewnością mogłyby
zachwycać na nowo, a co za tym idzie poszerzyć
grono pasjonatów tego sportu.
Bardzo dużo historii dziejących się na morzu to
właściwie gotowe scenariusze, które tylko czekają aż
ktoś spisze je na papier i przedstawi szerszej grupie
odbiorców. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy
spojrzeć na polskie podwórko. Krzysztof Baranowski,
który udał się w rejs dookoła świata, Roman Paszke
będący kapitanem pierwszej polskiej załogi biorącej
udział w The Race, Janusz Sikorski, który przeżył noc
za burtą w czasie sztormu, Karol Jabłoński mający
na swoim koncie kilkadziesiąt tytułów czempiona
w różnych odmianach żeglarstwa, czy Krzysztof
Grabowski, który w pojedynkę przepłynął Atlantyk.
Te przytoczone nazwiska to jedynie kropla w morzu
fascynujących życiorysów, których widowiskowość
z łatwością odnalazłaby się na dużym ekranie.

"Czas próbby"
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Sputnikiem
dookola
swiata
ROZMAWIAŁ ANDRZEJ KUS

FOTO: ARCHIWUM BOHATERÓW

Opłynęli kulę ziemską w cztery lata. Mateusz, Karolina i Bruno Stodulscy
niedawno skończyli niesamowitą przygodę życia. – Najpiękniejsza
przyrodniczo i kulturowo okazała się Polinezja Francuska. Gdzie indziej
można wspinać się na porośnięte dziewiczą dżunglą wulkaniczne szczyty,
na zboczach, których gniazdują długoogoniaste faetony, a ze stromych
ścian spadają z hukiem dziesiątki orzeźwiających wodospadów? – opowiada
Mateusz, który też zdradza, że nie wszystko jednak było takie kolorowe.
Zdarzały się i niebezpieczne sytuacje.
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Trudno wyobrazić sobie piękniejszą przygodę życia. Niesamowite
jest to, że dokonaliście tego rodzinnie – z Brunem, który urodził
się w trakcie podróży. Nie myśleliście o tym, by przerwać rejs po
urodzeniu chłopca?
Mateusz Stodulski: Udało nam się tego dokonać wspólnie, ale wcale
nie było to takie oczywiste. Wielokrotnie istniało ryzyko, że rejs będzie
trzeba przerwać. Pierwszy raz, kiedy dowiedzieliśmy się, że trzy miesiące przed startem Karolina jest w ciąży. Zastanawialiśmy się wtedy
czy w ogóle zaczynać. Postanowiliśmy mimo wszystko spróbować
zachowując szczególną ostrożność i żeglując od portu do portu przy
dobrej pogodzie. Zawsze zostawialiśmy sobie jednak plan awaryjny,
polegający na zawieszeniu lub przerwaniu wyprawy. Okazało się, że
żona świetnie znosi żeglowanie w ciąży i mogliśmy już zastanawiać
się nad kolejnym krokiem. Drugi moment próby przyszedł już po
narodzinach syna. Tym razem również postanowiliśmy spróbować
żeglowania z odpowiednio dużym marginesem bezpieczeństwa
i udało się. Wbrew pozorom niemowlak jest na jachcie łatwiejszy
w obsłudze niż trzylatek.
Bruno ma dzisiaj 4 lata. Jak znosił trudy rejsów – czy potrafi teraz
przestawić się na życie na lądzie? To dla niego zupełna nowość.
Bruno urodził się w Kamieniu Pomorskim. Uznaliśmy, że tak będzie
dla nas najprościej. Karolina wróciła z nim na jacht, gdy skończył
cztery miesiące i żeglował z nami aż przez trzy lata. Z naszego doświadczenia wynika, że dziecko do trzeciego roku życia znosi żeglugę
doskonale. Szczególnie przez pierwsze dwa lata, zanim nauczy się
dobrze chodzić. Na początku potrzebuje tylko karmienia, wygodnego
spania i bliskości rodziców. Wszystko to na małym jachcie ma pod
ręką. Po drugich urodzinach dziecko potrzebuje więcej przestrzeni,
ale od trzeciego roku życia zaczyna mu już brakować kontaktu
z rówieśnikami. To był jeden z ważnych powodów zakończenia rejsu.
Wysłaliśmy synka do przedszkola dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebował. Adaptacja do życia na lądzie była dla niego lekkim zaskoczeniem, bo po trzech latach w tropikach wylądował nagle w grudniowej
Polsce i musiał ubrać buty, kurtkę, czapkę, szalik i rękawiczki, których
zupełnie nie znał. Początkowo poruszał się w tym wszystkim jak
robot, ale po kilku tygodniach pogodził się z losem. Z drugiej strony
zachwycił się śniegiem i zimowym krajobrazem. W przedszkolu
z kolei szukał swojego miejsca przez około dwa miesiące. Był bardzo
ciekawy dzieci i ich zabaw, ale do nowych rzeczy podchodził z pew-
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nym dystansem. Potrzebował trochę czasu, ale
teraz czuje się tam jak ryba w wodzie.
Żeglarze, którzy w pojedynkę porywają się na
taki rejs niemal zawsze mają na wodzie kłopoty
z samotnością. Obecność rodziny pozwoliła
tego uniknąć?
Niektórzy żeglarze doskonale czują się podczas
samotnych rejsów i żeglowanie solo nie stanowi
dla nich problemu. Ja również próbowałem
takiego żeglowania i chociaż dobrze znoszę
samotność, to jednak preferuję rejsy załogowe,
a szczególnie rodzinne. Żeglowanie z rodziną
daje mi dużo satysfakcji i pozwala wyeliminować
tęsknotę, która czasem psuje najlepszą zabawę.
Świadomość tego, że najwspanialsze momenty
w życiu dzieli się z bliskimi nadaje przygodzie
zupełnie inny wymiar.
Odwiedziliście 24 kraje. Który z nich okazał się
najpiękniejszy, a który zawiódł najbardziej?
To jest trudne pytanie. Każdy z odwiedzanych
krajów oferował nam coś niepowtarzalnego.
W niektórych czuliśmy się lepiej, w innych gorzej,
ale nasza podróż jako całość nie byłaby kompletna bez doświadczeń z tych wszystkich miejsc.
Najpiękniejsza przyrodniczo i kulturowo okazała
się Polinezja Francuska. To odległe miejsce na
Pacyfiku to żeglarski raj. Rozmaitość oszałamiających wyspiarskich krajobrazów, doskonałe
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warunki klimatyczne, obfitość flory i fauny i gościnność miłujących piękno i sztukę Polinezyjczyków to zestaw, z którym trudno rywalizować.
Gdzie indziej można wspinać się na porośnięte
dziewiczą dżunglą wulkaniczne szczyty, na
zboczach, których gniazdują długoogoniaste
faetony, a ze stromych ścian spadają z hukiem
dziesiątki orzeźwiających wodospadów, zasilających źródła, w których żyją błękitnookie
węgorze i słodkowodne krewetki. Zaledwie kilka
kilometrów dalej źródła te wpadają do oceanu,
w którym można swobodnie nurkować w towarzystwie kilkumetrowych, łagodnych mant
o wielkich skrzydłach. Po dniu pełnym wrażeń
wystarczy kilka minut spaceru by dojść do lasu,
gdzie słodkie grejpfruty i aromatyczne banany
czekają na zapakowanie do plecaka. Tuż po zachodzie słońca w centrum wioski odzywają się
bębny i jest to doskonały moment, by podziwiać
lokalną grupę tancerzy, ćwiczących haka przed
zbliżającym się festiwalem. Na następnej wyspie,
w koralowym atolu, czarne perłopławy cierpliwie
pracują nad kolejną partią szlachetnych pereł.
Mieszkańcy wioski skończyli pracę przy zbiorze
kokosów na koprę i wolnym czasie zapraszają
żeglarzy do wspólnej gry na ukulele i polowania
na wielkie małże pahua. Bogactwo podwodnego
życia w lagunie hipnotyzuje każdego nurka, który
po raz pierwszy zanurza się w jej lazurowych
wodach. Po takich doświadczeniach wizyta
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w zapylonym, zrujnowanym i zaśmieconym Egipcie była dla
mnie jak wycieczka z raju do piekła. Te dwa miejsca to zupełnie
przeciwne bieguny świata. Mimo wszystko nawet tam spotkaliśmy przyjaznych i gościnnych ludzi oraz delektowaliśmy się
doskonałym lokalnym jedzeniem.
Na Martynice mieliście rok przerwy, który poświęciliście na
pracę, co pozwoliło na zmianę łodzi. Czym się zajmowaliście i czy rzeczywiście był to rok wyrzeczeń i odkładania
grosz do grosza?
Martynika to francuska wyspa na Karaibach będąca formalnie
częścią Unii Europejskiej, w związku z tym mogłem tam legalnie
podjąć pracę. Zajmowałem się tam głównie naprawą jachtów
i czasem prowadziłem rejsy jako skipper. Fizyczną pracę w tropikach można śmiało porównać do pracy w kopalni więc nie
było lekko, ale uroki Martyniki i okolicznych wysp rekompensowały wszystkie niedogodności. W wolnym czasie żeglowaliśmy
wzdłuż łańcucha Wysp Nawietrznych, lub pływaliśmy i nurkowaliśmy w ciepłych wodach otaczających naszą wyspę. Praca
w tak egzotycznym miejscu daje szansę lepszego poznania
lokalnej kultury i problemów. Takiej możliwości nie ma turysta
przylatujący na dwa tygodnie intensywnego urlopu. Na miejscu
poznaliśmy też wielu wspaniałych żeglarskich przyjaciół, z którymi mimo dzielącej nas odległości jesteśmy w stałym kontakcie.
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Pana żona Karolina i Bruno wrócili do domu wcześniej, podmieniliście załogę. Spowodowane to było oczekiwaniem na drugie
dziecko – córeczkę. Nie było trudno się z nimi pożegnać?
Pożegnania z rodziną nigdy nie są łatwe. Na Sri Lance żegnaliśmy
się aż na pół roku. Poza tym Karolina była w ciąży, a ja razem
z przyjacielem Leszkiem wyruszałem w najniebezpieczniejszy
etap rejsu, więc obaw było sporo. Na szczęście te pół roku było
na tyle intensywne i pełne pośpiechu, że czas zleciał mi szybciej
niż się spodziewałem.
Czy na wodzie i lądzie, podczas całego czteroletniego rejsu,
przytrafiały się jakieś niebezpieczne sytuacje, które wymagały specjalnego zaangażowania?
Od samego początku planowałem wyprawę w taki sposób,
by uczynić ją maksymalnie bezpieczną i przyjemną. Oznacza
to, że wszystkie dłuższe przeloty odbywały się w najlepszych
i najbezpieczniejszych porach roku danego akwenu. Poza tym
współczesne techniki komunikacji umożliwiały mi odbiór dokładnych prognoz pogody w dowolnym miejscu na świecie. Jeszcze
dwadzieścia, trzydzieści lat temu było to nie do pomyślenia. Dzięki łączności satelitarnej mogłem omijać rejony złej pogody lub
zawczasu przygotować strategię na gorsze warunki. Najmniejszy
wpływ miałem na zagrożenia ze strony ludzi. O ile w większości
miejsc na świecie, czy to na lądzie czy na morzu, wystarczy
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zachować podstawową ostrożność i rozsądek by uniknąć
pospolitego złodziejstwa, o tyle na Morzu Arabskim, Zatoce
Adeńskiej i Morzu Czerwonym nie ma żadnego przepisu
gwarantującego uniknięcie kontaktu z piratami. Żegluga na
tych akwenach była dla mnie prawdziwym wyzwaniem. Mój
jacht nie jest szczególnie szybki, nie byliśmy też uzbrojeni,
więc jedynym sposobem była sprawna i cicha żegluga po
trasie najmniejszego ryzyka. W nocy nie paliliśmy świateł,
wyłączaliśmy też lokalizator AIS, który zdradzał naszą
pozycję. Mimo wszystko dwukrotnie mieliśmy spotkanie
z rybakami, którzy widząc łatwy łup próbowali nas podejść.
Za pierwszym razem kuter rybaków był na tyle powolny, że
udało nam się mu uciec, za drugim razem dwie szybkie
łodzie odstraszyliśmy atrapą broni wyposażonej w celownik
laserowy. Były to najgorsze momenty całego rejsu i rejonu
świata, w którym się wydarzyły nie mogę polecić nikomu.
Przygotowaliście z wody ponad 55 reportaży, które na
bieżąco umieszczaliście na stronach internetowych. Jak
znajdowaliście czas na ich przygotowywanie?
To było prawdziwe wyzwanie. Relacjonowanie naszej wyprawy na www.sputnikteam.pl było jednym z ważnych założeń
całej wyprawy. Zależało mi na tym, by nasi przyjaciele,
rodzina i sympatycy mogli wirtualnie podróżować razem
z nami. W tym celu przynajmniej raz w miesiącu publikowałem na naszej stronie internetowej kilkustronicowe reportaże
ilustrowane zdjęciami z odwiedzanych miejsc. Starałem
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się dbać o to, by moje teksty były interesujące nie tylko dla
żeglarzy, ale również dla przeciętnego czytelnika, który nigdy
nie był na jachcie ani w miejscach w których lądowaliśmy.
Docierałem przynajmniej do kilkunastu tysięcy czytelników,
więc nie mogłem pozwolić sobie na pisanie głupot. Przygotowanie jednego reportażu zajmowało mi mniej więcej
trzy dni pisania i obróbki zdjęć, plus przeróżną ilość czasu
poświęconą na zbieranie materiału. Poza tym musiałem
żeglować, dbać o jacht, pracować zawodowo i poświęcać
czas rodzinie. Sam się zastanawiam jak zdołałem wszystko
to pogodzić, ale efektem mojej pracy jest całkiem niezły
zbiór wspomnień, które będą podstawą do napisania książki
podsumowującej całą wyprawę. Mam nadzieję, że będzie to
ciekawa pozycja literatury podróżniczej i świetny prezent dla
moich dzieci. Chciałbym, by mogły kiedyś odkryć na nowo
nasz rejs i może znaleźć w nim jakąś inspirację. Pracę nad
książką rozpocznę niebawem.
Jaki teraz macie pomysł na siebie? Po czterech latach na
wodzie z pewnością nie będzie łatwo się odnaleźć.
Pomysł numer jeden to rodzina. Z dwójką małych dzieci nie
możemy narzekać na nudę i brak zajęć. Oczywiście podstawą bytu rodziny jest praca, więc natychmiast rzuciliśmy się
w wir aktywności zawodowej. Żona po powrocie ze Sri Lanki
od razu przerwała urlop wychowawczy i na kilka miesięcy
wróciła do pracy w administracji. Teraz jest na urlopie
macierzyńskim. Ja po kilku dniach odpoczynku podjąłem
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pracę w Marinie Kamień Pomorski, poza tym w Jacht
Klubie Kamień Pomorski podjąłem się żeglarskiego
szkolenia dzieci i młodzieży. Po czterech latach na
oceanach zdobyłem bezcenną wiedzę, którą bardzo
chętnie się podzielę.
Można już podsumować czteroletni rejs. Jakie fragmenty podróży najbardziej utkną wam w pamięci
– oprócz narodzin Bruno oczywiście.
Mamy kilka swoich ulubionych momentów. Jednym
z nich jest na pewno lądowanie na wyspie Fatu Hiva,
po trzydziestu trzech dniach na Pacyfiku. To było jak
przybycie na inną planetę. Oczyszczone długim pobytem na morzu zmysły nie nadążały z rejestrowaniem
docierających do nich silnych bodźców. Majestatyczne, wulkaniczne szczyty ginęły gdzieś w pasatowych
chmurach, za którymi zachodziło słońce, a zasilana
tropikalnymi deszczami zieleń eksplodowała na stromych zboczach. Kiedy tuż po zmierzchu znaleźliśmy
się po zawietrznej stronie wyspy, zanurzyliśmy się
w morzu kwiatowych zapachów niesionych wiatrem.
Zakotwiczyliśmy po ciemku, więc prawdziwy szok
przyszedł o świcie. Znajdowaliśmy się bowiem
w samym środku Zatoki Dziewic, która przez wielu
żeglarzy jest uważana za najpiękniejsze kotwicowisko
na świecie. Mieliśmy wrażenie, że zaparkowaliśmy
nasz jacht wewnątrz ogromnej, gotyckiej katedry,
zbudowanej z zieleni i skał przez samą naturę. Nie-
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zapomniane były też wieczory na koralowym atolu
Katiu, gdzie wśród serdecznych Polinezyjczyków
muzykowaliśmy na ukulele, wpatrzeni w fosforyzującą różnymi odcieniami zieleni rafę koralową, pełną
tropikalnych, podwodnych stworzeń. Mógłbym
wymieniać dalej, bo naszą wyprawę traktujemy jako
jedną, wielką inwestycję we wspomnienia. Nazbierało
się ich tyle, że trudno będzie je zmieścić na kilkuset
stronach powstającej książki.
Czy szykujecie jakiś kolejny rejs, już z czteroosobową rodziną?
Nie wyobrażamy sobie życia bez żeglowania, chociaż
w obecnej sytuacji nie jesteśmy gotowi na żadne długie wyprawy. Jacht wymaga remontu, a my jesteśmy
spłukani i zajęci wychowaniem dzieci. Mimo wszystko już za kilka tygodni rozpoczniemy krótkie bałtyckie
wyprawy na Bornholm, Rugię i do najbliższych
polskich portów. Niewykluczone, że za kilka lat znów
pożeglujemy w nieznane, ale póki co nie wybiegamy
myślami dalej niż kilka miesięcy naprzód.
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SNOWKITE
TOUR 2019

fot. materiały prasowe

SURF TO FLY

Dwa kraje, cztery przystanki,
kilkudziesięciu zawodników, śnieg
i kilkustopniowe mrozy - przed
nami Międzynarodowy Puchar
Polski Snowkite, Surf to Fly
Snowkite Tour 2019.

Snowkite to ekscytująca mieszanka żeglarstwa,
paralotniarstwa i snowboardingu oraz narciarstwa,
której nie da się porównać z żadnym innym sportem
zimowym. Właśnie dla amatorów wiatru i śniegu
został zorganizowany cykl Surf to Fly Snowkite Tour
2019. Po udanym cyklu Surf to Fly Snowkite Tour
2018, organizatorzy postanowili rozwinąć projekt.
Tym razem zawody rozegrane zostaną w czterech
miejscach: Gdańsku, Kątach Rybackich, Giżycku oraz
szwajcarskim Berninapass, znanym alpejskim snowkite’owym spocie z dobrymi statystykami wiatrowymi.
Okno pogodowe na rozegranie zawodów w Polsce
trwa do końca lutego, natomiast event w Szwajcarii
to zawody jednodniowe na prognozę, w terminie 2-9
marca. Finalnie jednak wszystko uzależnione jest od
warunków, jakie zaserwuje natura.
- By móc bezpiecznie zorganizować zawody musi być
spełnionych kilka czynników pogodowych jednocześnie: wiatr, śnieg i bezpieczna pokrywa lodowa,
a ponadto termin weekendowy, by zaintetesowani
mogli przyjechać na wspólne latanie i wziąć udział
w rywalizacji – podkreśla Grzegorz Kucieński, organizator zawodów. - W ubiegłym roku jako organizatorzy
pierwszego w historii Amatorskiego Pucharu Polski
Snowkite czekaliśmy na rozegranie planowanych
trzech zawodów kilka tygodni, zmieniając kolejność
eventów, do tego przenosząc jedne zawody z Czech do
Kątów Rybackich. Jednak mimo trudności i wyzwań
rozegraliśmy cały cykl, mam nadzieję, że w tym roku
pogoda okażę się dla nas łaskawa – podsumowuje.
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Zawody podobnie jak w zeszłym roku, zostaną rozegrane w dwóch konkurencjach: racing, czyli wyścigi po
wyznaczonej trasie oraz hang time – najdłuższy czas
lotu. W tej pierwszej, obowiązywać będzie oddzielna
klasyfikacja na narty i snowboard oraz latawce pompowane i komorowe.
- Docelowo chcielibyśmy, by snowkiting został włączony do pozostałych klas żeglarstwa lodowego przy Polskim Związku Żeglarskim, obok bojerów i windsurfingu
śnieżno-lodowego, jako zimowa forma treningu dla
zawodników trenujących kiteboarding, który przypomnijmy – w ubiegłym roku otrzymał status żeglarskiej
dyscypliny olimpijskiej – mówi Grzegorz Kucieński.
Pierwsze zawody Pucharu odbędą się na prognozę
w Gdańsku na wyspie Sobieszewskiej. Informacja
o konkretnym terminie rozegrania zawodów zostanie
podana najpóźniej do godziny 21:00 dwa dni przed
rozpoczęciem na stronie surftoflycup.com
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KRYSZTAŁOWE ŻAGLE
Ryszard Wojnowski został Pomorskim Żeglarzem Roku
VOL. 10 2018,
a Magdalena Kwaśna Pomorską Żeglarką Roku
2018. Najlepsi żeglarze Pomorza zostali uhonorowani
Kryształowym Żaglem. Nagrody Pomorskiego Związku
Żeglarskiego wręczono w Gdyni.

Wyróżnienia zostały rozdane już po raz dziesiąty podczas
Pomorskiej Gali Żeglarskiej, która odbyła się 30 listopada na Scenie Nowej Teatru Muzycznego w Gdyni. Tytuł
Pomorskiego Żeglarza Roku 2018 – nagrodę im. Zygfryda
„Zygi” Perlickiego” otrzymał Ryszard Wojnowski za pokonanie Przejścia Północno-Wschodniego jachtem „Lady
Dana 44” w rejsie dookoła globu. Natomiast Pomorską
Żeglarką Roku 2018 została Magdalena Kwaśna (ChKŻ)
za wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej dla Polski na IO
w Tokio. Z kolei najlepszym trenerem okazał się Mateusz
Hanke (KS AZS AWFiS Gdańsk) za przygotowanie sportowe trenowanych przez siebie zawodników.

Na uroczystość przybyło około 200 osób z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem na czele.
Organizatorem Pomorskiej Gali Żeglarskiej był PoZŻ.

fot. Tadeusz Lademann

Nagrody wręczono też w kategorii wydarzenia. Pomorskim Żeglarskim Wydarzeniem Roku 2018 zostało
Volvo Gdynia Sailing Days, zaś Pomorskim Żeglarskim
Rejsem Roku 2018 okazał się rejs jachtu „Lady Dana 44”
dookoła świata.

Tegoroczna gala miała jubileuszowy charakter, była też
częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia żeglarstwa polskiego. Z tej okazji
pokazano na niej filmy podsumowujące obie rocznice oraz
dokument poświęcony postaci Andrzej Rościszewskiego,
wybitnego żeglarza, a przy tym znanego adwokata, członka
Trybunału Stanu. Za swoją działalność otrzymał on Nagrodę Specjalną Prezesa PoZŻ Bogusława Witkowskiego.
Razem z nim – tą samą nagrodą – uhonorowani zostali
organizatorzy I Mistrzostw Świata Głuchych w Żeglarstwie
w Pucku, Yacht Klub Stal Gdynia za udział jachtu „Copernicus” w Wyścigu Legend w ramach regat Volvo Ocean
Race oraz Konrad Machura (SKŻ), który w tym roku zdobył
mistrzostwo Europy U15 w klasie Techno 293.
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GALA SPORTU
POLSKIEGO ZWIĄZKU
ŻEGLARSKIEGO 2018

Uroczysta Gala zwieńczyła kolejny
rok działalności Polskiego Związku
Żeglarskiego. W 2018 roku reprezentanci
Polski zdobyli 40 medali - 13 złotych,
15 srebrnych i 12 brązowych.

Tegoroczna gala odbyła się 7 grudnia w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Wydarzenie zostało podzielone na
dwie części – poranną oraz wieczorną. Najpierw wręczono
wyróżnienia za wyniki sportowe zawodnikom oraz trenerom.
W ciągu minionych 12 miesięcy reprezentanci Polski zdobyli
40 medali, 13 złotych, 15 srebrnych i 12 brązowych. Najważniejszym osiągnięciem był złoty medal mistrzostw Europy
w klasie RS:X Zofii Klepackiej, która wygrała również regaty
Pucharu Świata w Hyeres oraz zaliczane do Pucharu Europy
Medemblik Regatta. Poza tym polscy żeglarze zdobyli kwalifikacje dla kraju na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 w trzech
klasach. Wywalczyli je Zofia Klepacka oraz Paweł Tarnowski
dla klas RS:X kobiet i mężczyzn, a także Magdalena Kwaśna
dla klasy Laser Radial.
W dalszej części piątkowego wydarzenia przydzielono nominacje do kadry narodowej. W sezonie 2019 Polskę reprezentować będzie 278 zawodniczek i zawodników w 26 klasach
Zwieńczeniem gali były nagrody specjalne PZŻ. W tym roku,
z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, Puchar Prezydenta RP Andrzeja Dudy za wybitne osiągnięcia
sportowe w minionym sezonie otrzymała Zofia Klepacka.
Wyróżnienia otrzymali także laureaci konkursu, realizowanego w ramach programu Polska Bandera 2018. Ponadto
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Wręczono także nominacje do kadr
narodowych – w przyszłym sezonie Polskę
reprezentować będzie 278 zawodniczek
i zawodników w 26 klasach..

wręczono dziesięć medali oraz pięć honorowych odznak za
szczególne zasługi dla żeglarstwa polskiego. Nie zabrakło
też nagrody Błękitnego Spinakera, nagrody dla zwycięzców
Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski i mistrzostw Polski
ORC oraz KWR, a także dla triumfatorów zmagań Pucharu
Polski Jachtów Kabinowych.
Podczas gali wyróżniono również siedem okręgowych
związków żeglarskich za przeprowadzone w minionym roku
szkolenia oraz podsumowano prowadzony wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki program „PolSailing”, w którym
wzięło udział około 21 tysięcy najmłodszych uczestników
w 19 ośrodkach w całej Polsce.
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KRONIKI

KLUBOWE
ZAKOŃ
CZENIE
ROKU.

KRONIKI

50. KLUBOWICZ
W YACHT CLUB SOPOT
Pod koniec roku w siedzibie klubu powitano pięćdziesiątego klubowicza – Agnieszkę Tyrakowską. Przy tej
okazji wręczono także pierwsze stypendium w historii
Yacht Club Sopot, otrzymał je Paweł Tarnowski - mistrz
świata i Europy w windsurfingu. Sopocki klub zakończył
rok 2018 osiągając liczbę 50 klubowiczów, co czyni go
jednym z największych klubów żeglarskich w Polsce.
od lewej Maciej Raczyński, Paweł Górski

Patrycja Kępska (manager klubu), Rafał Sawicki

Paweł Górski, Agnieszka Tyrakowska, Adam Lewandowski

Krzysztof Urbanowicz, Zbigniew Gutkowski

od lewej Witold Gulcz, Wojciech Sztuka, Filip Wójcikiewicz, Paweł Górski

Krzysztof Urbanowicz, Paweł Górski
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KRONIKI

OCEAN CHALLENGE
YACHT CLUB
Klubowy koktajl świąteczno-noworoczny Ocean Challenge Yacht Club zorganizowano w Audi City Warszawa. Animatorem spotkania był Przemysław Tarnacki, komandor
klubu. Podczas uroczystego koktajlu podsumowano bogaty sezon regatowy, który był udziałem członków OCYC
- przypomniano m.in. starty w regatach Rolex Giraglia, Sopot Match Race i St. Maarten Heineken Regatta. Gościem
wieczoru był Karol Jabłoński, wielokrotny mistrz świata
i mistrz Europy w bojerach, uczestnik Pucharu Ameryki,
mistrz świata w match racingu, który odebrał tytuł honorowego członka Ocean Challenge Yacht Club.

Koktajl podsumowujący bogaty sezon Ocean Challenge Yacht Club odbył się
w Audi City Warszawa przy Placu Trzech Krzyży

Goście klubowi przed barem kawowym Miele

Trofea trzech zwycieskich regat
w sezonie 2018_ St. Maarten, St.Tropez, Sopot

Daniel Król z Super Yachts prezentujący jachty Hanse Yachts i partnerkę

Maciej Nytko, członek klubowej załogi w regatach Sydney Hobart 2017.
Z lewej Astrid Nanowska, z prawej Wiola Nytko
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Karol Jabłoński, honorowy członek
Ocean Challenge Yacht Club

KRONIKI

KLUBOWE
SPOTKANIE
SAILING POLAND
Od lewej

fot. Łukasz Widziszowski

Piotr Zygo, President Sailing Poland
Anna Sawa, Managing Director Sailing Poland Yacht Club
Szymon Pikula, Vice President Sailing Poland
Michał Kępiński Marketing Director Sailing Poland

W siedzibie Sailing Poland, w odrestaurowanym XIX-wiecznym pałacyku
przy al. Szucha, odbyło się świąteczne
spotkanie klubowe. Oprócz członków
klubu gośćmi byli zaprzyjaźnieni żeglarze i teamy.
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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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www.sanhaus-apartments.pl.

W NOWEJ ODSŁONIE

AVOCADO SUSHI
RESTAURANT

ul. Plac Zdrojowy 1,
Sopot

+48 797 787 893

ZAPRASZAMY DO NASZYCH RESTAURACJI:

kontakt@avocado-sopot.pl

www.avocado-sopot.pl
facebook/avocadosopot

OD 1 LUTEGO 2019 AVOCADO SUSHI RESTAURANT DOŁĄCZYŁO DO GRUPY THAI THAI

Warszawa

Poznań

Gdańsk

Sopot

Gdynia

THAI THAI

THAI THAI

THAI THAI

THAI THAI

TŁUSTA KACZKA

+48 601 81 82 83

+48 885 199 885

+48 500 411 313

+48 512 585 170

+ 48 58 580 08 08

info@thaithai.waw.pl

poznan@thaithai.pl

gdansk@thaithai.pl

sopot@thaithai.pl

rezerwacje@tlustakaczka.pl

Plac Teatralny 3

ul. Wojskowa 4

ul. Podgarbary 10

Boh. Monte Cassino 63

ul. Spółdzielcza 2

