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To była długo oczekiwana zmiana. A może nieoczekiwana, bo
większość chyba nie wierzyła w jakiekolwiek zmiany w kierownictwie Polskiego Związku Żeglarskiego. Tym bardziej, że Wiesław Kaczmarek, dotychczasowy prezes przez 16 lat pełnił swoją funkcję i nie zamierzał wcale rezygnować. Przegrał, a nowym
został Tomasz Chamera, wcześniej wiceprezes.
Czy to autentyczna zmiana? Nowy prezes deklaruje, że tak. Tak
też pisał w swoim programie przedwyborczym. Jak będzie naprawdę z pewnością czas pokaże, ale jakaś nadzieja pojawiła się.
Widać to po wpisach w mediach społecznościowych wielu żeglarzy, widać chociażby już po zmianie polityki informacyjnej. Widać
też na łamach W Ślizgu!, gdzie po raz pierwszy w naszej historii
(krótkiej, ale treściwej) publikujemy wywiad z prezesem PZŻ. I to
wywiad nie na zasadzie „pitu pitu, jak jest fajnie”, ale dotykający
tych trudnych spraw, które ciągną się za PZŻ.
Jestem ciekaw zmian w PZŻ. Zadanie bardzo trudne. Ze względów formalnych i finansowych. Poprzedni zarząd zostawił po
sobie kilka „kwiatków”, jak sławny portal sailing.org.pl z pożyczką w kwocie 1,6 mln zł. Jak planowana budowa Nowej Mariny
Gdynia, póki co generująca kasy na wynagrodzenia. Czy też
zruinowana Trzebież. Być może więcej jest tych kwiatków. Tego
nie wiemy. To wszystko jednak można w miarę szybko ogarnąć,
prawnie uporządkować, wyjść na prostą. Strat się nie uniknie. Ale
można odrobić.
Trudniejszą sprawą jest wizerunek i zaufanie. To wymaga znacznie dłuższego czasu. Przez te wszystkie lata związek zapracował
solidnie na bycie takim żeglarskim PZPN-em z okresu kadencji
Grzegorza Lato. Nigdy nie byłem w jakiś sposób związany ze
związkiem, nie miałem takiej potrzeby, ale nawet te nieliczne
kontakty dziennikarskie nie zachęcały do tego. Przypominam
sobie sytuację, gdy rok temu opisywaliśmy naszą kadrę żeglarską. Wtedy PZŻ odezwał się z pretensjami, że powinniśmy żeglarzy przedstawiać nie jako kadrę Polski, ale kadrę PZŻ. Nawet
PZPN nie żądał, by przedstawiać piłkarzy jako kadry związkowej.
Uznaliśmy to za żart, choć nim nie był i tak naprawdę oddawał
klimat oderwania od rzeczywistości panujący w PZŻ. Nie byliśmy jedyni. W ciągu ostatnich lat wielu żeglarzy, organizatorów
imprez zauważyło, że PZŻ nie jest im do niczego potrzeby. Ani do
uprawiania żeglarstwa, ani do organizacji imprez, regat, czy tworzenia teamów. Stąd pierwsze pytanie do nowego prezesa – po
co właściwie jest PZŻ? Odpowiedzi szukajcie w wywiadzie.
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Tyle o wyborach w PZŻ. Nie mogę nie wspomnieć o naszym
wywiadzie okładkowym. Jola Ogar, mistrzyni Świata i Europy w klasie 470 z niezwykle barwną, pełną zwrotów historią
kariery. Co mnie szczególnie cieszy, razem z Klaudią Krause
udało nam się z nią porozmawiać nie tylko jak z zawodniczką, ale przede wszystkim kobietą. Jola zgodziła się nie tylko
szczerze opowiedzieć o swoim życiu, lecz także odkryć siebie w wyjątkowej sesji zdjęciowej. W obiektywie Marty Dębskiej, pod skórą twardej wojowniczki pokazała dużą wrażliwość. Oglądajcie, czytajcie. Warto.

Michał Stankiewicz
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FELIETON

WYSOKIE
LOTY

13 maja we Francji zakończyły się Mistrzostwa Europy w klasie RS:X. Był to dla
nas, obok Mistrzostw Świata, najważniejszy start w tym roku.
Marsylia jest jednym z najbardziej wietrznych i słonecznych miejsc na całym Lazurowym Wybrzeżu. Nie było więc zaskoczeniem, że zaczęliśmy od wysokich
lotów - nie tylko na deskach, ale również na motorówkach (śmiech). Pierwszego
dnia od rana wiało średnio około 30 węzłów. Po chwili odroczenia i zastanowienia komisja wysłała zawodników na wodę. Na szczęście nie wszyscy zdążyli odbić od brzegu. Kiedy pierwsi dopłynęli na linie startu wiatr nieco przybrał na sile.
Niewielu było w stanie wrócić na plaże o własnych siłach, a o starcie wyścigu nie
było mowy. Rozpoczęła się akcja ratunkowa i jak najszybszy powrót na brzeg.
Na szczęście straty były tylko sprzętowe, lecz chwilami naprawdę wyglądało to
groźnie. Kilka godzin później, gdy wiatr osłabł do 20-25 węzłów udało się rozegrać 3 wyścigi i finalnie okazało się, że był to jeden z najbardziej udanych dni
regatowych. Tego dnia najlepiej z naszej kadry pływali: Maja Dziarnowska (SKŻ
Ergo Hestia Sopot), Zofia Noceti-Klepacka (Legia Warszawa), Agnieszka Bilska
(GKŻ Gdańsk) oraz wśród mężczyzn Paweł Tarnowski (SKŻ Ergo Hestia Sopot)
- zajmując miejsca w Top 5.
Drugi dzień regat był całkowicie inny. Wiało bardzo słabo, bo od 0 do może 7 węzłów. Długie oczekiwanie na brzegu i wodzie jest w stanie wybić z rytmu nawet
najlepszych. Przy tych warunkach stawka się odrobinę wymieszała i do walki
wkroczyli lżejsi i lepiej przygotowani do słabego wiatru zawodnicy. Bardzo dobre
wyścigi rozegrali: Marcin Urbanowicz (SKŻ Ergo Hestia Sopot), Dawid Furmański (DKŻ Dobrzyń), Maciej Kluszczyński (DKŻ Dobrzyń), Radek Furmański (DKŻ
Dobrzyń) oraz w klasyfikacji kobiet: Kamila Smektała (YKP Warszawa) i Gosia
Białecka (SKŻ Ergo Hestia Sopot).
Na trzeci dzień rywalizacji wiał chyba najmniej przewidywalny i przetrenowany
przez nas kierunek wiatru. Trudno było cokolwiek zaplanować, ponieważ wiatr
często zmieniał o kilka stopni siłę i kierunek. Działo się dużo. Można było wygrać
start, żeglować dobrze, a na mecie zameldować się poza pierwsza dwudziestką. Mimo wielu niespodzianek tego dnia tuż przed rundą finałową na pierwsze
miejsce wskoczyła Maja Dziarnowska, a Zofia Noceti-Klepacka była trzecia. Do
ataku w wielkim finale szykował się również Paweł Tarnowski, który wszedł do
ćwierćfinału z 7 miejsca.

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

Finał. Tegoroczne Mistrzostwa Europy były drugimi w tym roku zawodami, w których był testowany nowy format rozgrywania finałów. Tym razem w odróżnieniu
od Pucharu Europy na Majorce do ćwierćfinału wchodziło 12 najlepszych zawodników. Punkty po rundzie eliminacyjnej przed ćwierćfinałem były zerowane
i liczyła się tylko kolejność na mecie. Sześciu pierwszych z ćwierćfinału przechodziło do półfinału, a najlepsza trójka z tego wyścigu walczyła w wielkim finale już
tylko o kolor krążka. Dla trójki naszych zawodników oraz osób śledzących finały
na żywo był to bardzo emocjonujący dzień. Niestety nie dla wszystkich udany.
Pierwszego miejsca nie obroniła Maja Dziarnowska, która odpadła w ćwierćfinale kończąc zawody na bardzo dobrym 5 miejscu w klasyfikacji europejskiej.
Paweł Tarnowski atakował z siódmej pozycji i mimo świetnej dyspozycji pogubił
się nieco na zmianach wiatru i zakończył rywalizację jako 8 zawodnik. System,
jak już zdążyliśmy się przekonać na kilku ostatnich regatach rozwaliła Zosia Noceti-Klepacka, która wygrała wielki finał i została Mistrzynią Europy 2017 roku
w windsurfingu olimpijskim. Jestem zadowolony z występu moich podopiecznych, a gratulacje należą się całemu polskiemu teamowi!

Przemysław
Miarczyński
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TURBO IMOCA 60,
CZYLI MIÓD NA SERCE!
Na pokładzie W Ślizgu! jestem po raz pierwszy, będę poruszał tutaj przede wszystkim sprawy dotyczące regat
oceanicznych. Czas płynie, a ja niezmiennie marzę o tym
samym, o powrocie na Vendee Globe, bo mam tam rachunki do wyrównania. Już samo dopłynięcie do mety będzie
wielkim sukcesem, ale zawsze walczę o pełną pulę. Impreza odbywa się raz na cztery lata. To regaty samotników dookoła świata bez zawijania do portu. Jestem świadomy, że
robię rzecz, na którą ma odwagę niewiele osób na świecie.
Żeglarstwo to jednak moja pasja i mimo ostatnio nieudanej próby rejsu dookoła świata, nie powiedziałem jeszcze
ostatniego słowa. Lat przybywa, więc trzeba robić to, kiedy
jeszcze ma się siłę i motywację. Nadal chcę dumnie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, ale w jakich
regatach to się jeszcze okaże. Tak więc moim priorytetem
jest VG, ale niewykluczone, że wystartuję w Volvo Ocean
Race. Dlaczego? Bo zmieniają się przepisy regatowe!
W żeglarstwie, jak w Formule 1, cały czas trwa technologiczny wyścig zbrojeń. Na konferencji w Gothenburgu dyrektor VOR, Mark Turner ogłosił kolejną generację łodzi One
Design, która ma zostać wprowadzona w 2019 roku i przeznaczona do użytku przez co najmniej sześć lat. Nowa
jednostka „Turbo IMOCA 60” to miód na moje serce. To
rozwiązanie idealnie dla mnie, chyba nie ma Polaka, który
miałby większe doświadczenie na tej szaleńczo pływającej
jednostce. To wyjątkowo szybki jacht, trudny w prowadzeniu, ale niezastąpiony na kursach półwiatrowych. Budowa
pierwszej z nowych łodzi ma zostać zakończona do stycznia 2019 roku, a cała flota ma być gotowa w połowie 2019
roku. Francuski projektant Guillaume Verdier, odpowiedzialny za nowego monohulla, w konstrukcji wykorzystuje najnowszą technologię dotyczącą foili.
Jednak mimo to, najciekawszym newsem jest fakt, że te
przerobione Imoca 60 tym razem będzie można wypożyczać. To zmiana numer jeden, jeśli chodzi o finansowanie!
Wszystkie jednostki będą własnością VOR i zostaną udostępnione zespołom na zasadach dzierżawy, co znacznie
usunie barierę finansową, która często uniemożliwia start
w tych regatach. To wielka transakcja, Turner nie przestaje
zaskakiwać. Otwierają się nowe możliwości. Wiadomo jednak, że pierwszy start w regatach to raczej start bardziej
doświadczalny, na rozpoznanie terenu. Jestem dobrej myśli, lubię stawiać sobie wyzwania, a VOR daje na to coraz
większe możliwości.

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.

Zbigniew "Gutek"
Gutkowski
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HELLYHANSEN.COM
Thomas Coville, fastest around-the-world solo sailor

PREPARE FOR
THE WORST
WEAR THE BEST

Odbierz torbę o wartości 300 PLN
przy zakupach powyżej 1’000 PLN.
HH CLASSIC DUFFEL BAG 30L

HELLY HANSEN ul. Powstańców Warszawy 6, Dom Zdrojowy, 81-718 Sopot
HELLY HANSEN aleja Kasztanowa 10, 11-730 Mikołajki
W ŚLIZGU!
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NOWY SEZON,
NOWE WYZWANIA
Pod koniec ubiegłego sezonu opisywałem szanse i perspektywy „wejścia” kajta do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. Rozpoczęliśmy kolejny sezon współzawodnictwa, jak sytuacja
przedstawia się po tych kilku miesiącach absencji na trasach
regatowych?
W lutym, na długo wyczekiwanej konferencji, World Sailing
(WS) zdecydowało o utrzymaniu dotychczasowych klas żeglarskich w programie Igrzysk Olimpijskich (IO) i nie zabieganiu o dodatkowy medal dla Kiteboardingu. Dla mnie osobiście
spore rozczarowanie i strategia kompletnie niezrozumiała.
Podejrzewam, że również dla sporego grona osób związanych
z dyscypliną. Mam świadomość, że za takimi a nie innymi
decyzjami stoi potężny lobbing i pieniądze, jednym słowem
„politykierstwo”, i jak się okazuje nie mamy na to wpływu. Pomimo tych „perturbacji” sezon ruszył z werwą, zarówno na
świecie jak i w Polsce, juniorzy i młodzicy przygotowują się do
najważniejszej dla nich imprezy, czyli Igrzysk Młodzieżowych
w Buenos Aires 2018.
Ale po kolei. Pierwsze regaty sezonu, tradycyjnie odbyły się
w Pranburi (Tajlandia), gdzie w klasie TT:R wystartowało ponad 60 zawodników. Na zawodach obowiązywał nowy format, według którego będziemy ścigać się również w Polsce, tj.
slalom i slalom boardercross. Regaty w Pranburi pokazały, że
konkurencja zdecydowanie zyskała na dynamice, widowiskowości a przede wszystkim stała się zrozumiała dla widzów.
Przełożyło się to również, jak było widać na frekwencję. Foilboarderzy natomiast, rozpoczęli sezon marcowymi zawodami
w Meksyku, gdzie w klasie KiteFoil Open ścigało się 50 osób.
Oprócz tego, że tak duża ilość osób startowała w jednej flocie, było to o tyle ciekawe wydarzenie, że był to swego rodzaju
poligon doświadczalny dla producentów. Zaprezentowane
zostały nowości sprzętowe, nad którymi poszczególne teamy
pracowały przez ostatnie miesiące i na tych pierwszych zawodach była okazja sprawdzić się w realnej walce. Wewnątrz
teamów również pojawiło się kilka zmian personalnych, przybyło sporo nowych twarzy, a co niektórzy „wyjadacze”, jak Olly
Bridge czy Maxime Nocher zmienili barwy team’owe.
Pod koniec kwietnia miałem okazję być we Francji (Hyeres) na
Pucharze Świata World Sailing, tym razem w charakterze obserwatora. W programie regat znalazła się Formuła Kite i była
to w zasadzie pierwsza tego typu konfrontacja Kiteboardingu
z pozostałymi klasami żeglarskimi. Wcześniej co prawda byliśmy zaproszeni do udziału w finałach pucharu Świata w Abu
Dhabi (2015 r.), ale bardziej jako „ciekawostka”. Warunki, jak to
bywa w Hyeres, mocno zmienne, od 5 do 40 knts - wyjątkowo
zimno jak na to miejsce i tę porę roku. Przysłuchując się dys-
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kusjom w kuluarach, słychać było pozytywne głosy dotyczące
kajta, generalnie żeglarski światek był pod dużym wrażeniem
sprawności, szybkości oraz możliwości klasy Formuła Kite.
Potwierdziliśmy po raz kolejny, że jesteśmy w stanie żeglować w teoretycznie każdych warunkach, nasze krótkie trasy
są widowiskowe, a wyścigi dynamiczne i obfitujące w spektakularne „rozsypki”.
W mojej ocenie niestety rozwój dyscypliny nie zmierza w dobrym kierunku. Wciąż brakuje stanowczej decyzji dotyczącej
wprowadzenia klasy monotypowej lub „white board”, która zapewni w miarę uczciwe zasady rywalizacji, a przede wszystkim ograniczy koszty związane z zakupem sprzętu. Nie będę
rozwijać tematu, bo potrzeba by było na to co najmniej dwóch
kolejnych wydań „W Ślizgu!”.
Na rodzimym podwórku, pomimo przedłużającej się zimy,
a co za tym idzie utrudnionych możliwości do treningu, ruszyliśmy z się kolejnym Pucharem Polski. W momencie, w którym ukaże się nowy numer „W Ślizgu!” będziemy zapewne po
pierwszych zawodach Pucharu Polski TT:R w Chałupach. Kalendarz zawodów w tym sezonie wygląda następująco:
26-28.05 Chałupy III (baza BoSport),
TT:R /eliminacja YOG2018/
9-11.06 Sopot (SKŻ) TT:R, KiteFoil
15-17.06 Chałupy III (baza BoSport),
FS, KiteFoil, TT:R /eliminacja YOG2018/
12-15.08 Puck, MP, FS, KiteFoil, TT:R /eliminacja YOG2018/
25-27.08 Międzyzdroje, Finał PP TT:R
Na koniec, to czego nie da się nie zaobserwować - prawdziwy rozkwit, wręcz boom przeżywa hydrofoil. Widoczne jest
to szczególnie we Francji, Stanach Zjednoczonych czy we
Włoszech. Wszystko zaczyna „latać” – kajty, windsurferzy,
SUPy, żaglówki, kajaki, motorówki. W Polsce również widać
już coraz większe zainteresowanie tym tematem, jeszcze
o tym nie wiecie, ale za chwilę każdy z Was, pasjonatów
sportów wodnych będzie lewitować, czego z całego serca
życzę i trzymam kciuki!

Tomek Janiak
maj-czerwiec 2017
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TOMEK JANIAK
czołowy polski kitesurfer i jeden
z pierwszych sportowców uprawiających tę dyscyplinę w naszym kraju. Zaliczany do grona
najbardziej utytułowanych zawodników globu: aktualny Mistrz
Europy Masters i Wicemistrz
Świata Masters w kategorii kiterace (najszybsza klasa żeglarska
na świecie), a także Mistrz Polski
Masters. Trener kadry Polski.
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WYDARZENIA

GIGANT PRZYPŁYNIE DO GDYNI
TEKST: MATYLDA PROMIEŃ

fot. Materiały prasowe

To będzie hit sezonu! 23 czerwca w gdyńskim porcie pojawi się najdłuższy i jednocześnie największy pod względem tonażu w historii polskich portów statek pasażerski
– Norwegian Getaway armatora NorwegianCruise Line.
Pływający pod banderą Bahama statek o długości 325
metrów należy do największych wycieczkowców świata.

Ta innowacyjna jednostka, z przepiękną promenadą na świeżym powietrzu i wieloma atrakcjami, wypływa głównie w tygodniowe rejsy z Miami w rejon Wysp Karaibskich. Tego lata pojawi
się jednak także na Bałtyku, nie omijając Gdyni.
W bogatej ofercie rozrywkowej, kulinarnej,
sportowej i rekreacyjnej statku znaleźć można
m.in. teatr, bibliotekę, galerię, niemal 30 restauracji, Aqua Park z 5 zjeżdżalniami oraz zajmujący 3 pokłady kompleks sportowy z boiskiem
do koszykówki, polem do gry w minigolfa oraz
bieżnią.
Na pokładzie Norwegian Getaway znajduje się
też ogromny park linowy, ściana wspinaczkowa, klatka linowa ze zjeżdżalnią, a dla najodważniejszych śmiałków – wąskie platformy,
wychodzące kilka metrów poza obręb statku.
Na pokładzie znajduje się ponad 2000 kabin
i apartamentów zdolnych pomieścić niemal
4000 pasażerów.

BALTICARIUM EDUKUJE
TEKST: MATYLDA PROMIEŃ

Balticarium.com to interaktywna strona internetowa, dzięki której
można poznać zwierzęta Morza Bałtyckiego. Przeczytamy o tych
popularnych: mewie śmieszce, morświnie czy śledziu, jak i tych
mniej znanych: nereidzie, pąkli lub kurze diable. Treści na stronie są
skierowane do dzieci i dorosłych.
Twórczyni projektu, Natalia Uryniuk połączyła sztukę i edukację.
Opisy zwierząt cechują się humorem, który ułatwi najmłodszym
poznanie morskiej fauny. Nie brakuje również naukowych treści,
którym daleko jednak do encyklopedycznych definicji. W ramach
projektu organizowane są różne wydarzenia edukacyjne i warsztaty
o tematyce morskiej.

12

fot. Materiały prasowe

Balticarium, innowacyjna platforma edukacyjna mająca przybliżyć fascynujący
świat Morza Bałtyckiego, zainaugurowała swoją działalność. Autorką projektu
jest Natalia Uryniuk, gdańszczanka,
doktorantka na Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku.

Z inicjatywy Balticarium Elżbieta Krystek-Jones, poetka z USA napisała 35 rymowanych wierszy o zwierzętach bałtyckich. Natomiast
Anna Gawęda stworzyła wiersze inspirowane instytucjami edukacji
morskiej. Opublikowane zostały także ciekawostki ekologiczne, których autorami są twórcy bloga Green Projects.
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fot. Matt Knighton / SoftBank Team Japan

WYDARZENIA

RUSZA PUCHAR AMERYKI!
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Już 26 maja odbędzie się ceremonia otwarcia 35 Pucharu Ameryki.
Olbrzymie prędkości, nowoczesne technologie i żeglarstwo na najwyższym
poziomie – odliczamy godziny!
W pierwszym wyścigu wystartuje amerykańska załoga, Oracle
Team USA, broniąca zdobytego w roku 2013 trofeum i francuska
Groupama Team France. Tego dnia również ekipa szwedzka, Artemis Racing, będzie się ścigać z SoftBank Team Japan, francuska
Groupama Team France z nowozelandzką Emirates Team New Zealand i brytyjski Land Rover Bar z Artemis Racing.

W ŚLIZGU!
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Każdy z wyścigów powinien trwać ok. 20 minut. Po ich zakończeniu, około godziny 19:00 rozpocznie się właściwa ceremonia otwarcia z dużą dawką muzyki, fajerwerkami, czy pokazami skoczków
spadochronowych. Początek transmisji o 17:00 na Canal+. Tego
nie można przegapić!
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POLSKI POMYSŁ
NA LASERA
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Polscy juniorzy w olimpijskiej
klasie laser będą szybciej siadali
na „dorosłe” jachty. Wszystko
dzięki nowo powołanej klasie
Laser Standard Junior.

- Przez ostatnie lata wraz z innymi trenerami
klasy Laser zaczęliśmy dostrzegać problem
z adaptacją zawodników młodzieżowych do
żeglarstwa seniorskiego – mówi Patryk Kuczys
– Lutomski, trener nowej kadry Lasera. - Założeniem takiego stanu rzeczy był zbyt krótki
czas na przygotowanie do rywalizacji w seniorach oraz małe doświadczenie w bezpośredniej
rywalizacji ze starszymi zawodnikami, dlatego
powstał nowy system szkolenia, który jest dużo
bardziej kompleksowy.
Laser Radial ma 4.20 m długości oraz żagiel o powierzchni 5.76 m2. Tymczasem Laser Standard
ma identyczną długość i większy żagiel o wymiarach 7.06 m2. Według twórców nowego systemu
juniorzy nowego systemu zbyt późno przesiadali
się na olimpijską klasę, tym samym mieli mniej
czasu na przystosowanie. Wraz z nową klasą
spośród chłopców w wieku 16-18 lat wyodrębniona została w kadrze narodowej grupa szkoleniowa dziesięciu zawodników w klasie Laser
Standard Junior.
Podsumowując, teraz zawodnicy dostali
możliwość zaznajomienia się z olimpijskim
żaglem dwa lata wcześniej niż miało to miejsce dotychczas, a przede wszystkim konfrontowania się w rywalizacji międzynarodowej
na poziomie klas olimpijskich. Potencjalnie
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fot. Jacek Kwiatkowski

Do tej pory laser miał 3 kategorie wiekowe. Pierwsza to Laser Radial jako klasa juniorska do lat 18,
kolejna to Laser Standard dla młodzików do 21 lat
oraz Laser Standard Senior, właściwa klasa olimpijska dla zawodników powyżej 21 lat. W tym roku
nastąpiła zmiana. Polska jako jedyny kraj w Europie powołała zupełnie nową klasę Lasera – Laser
Standard Junior. Dedykowana dla zawodników
w wieku 16 – 18 lat będzie drugą w kolejności
po juniorach, tym samym skracając o pływanie
w klasie Laser Radial.

w przyszłości zawodnicy z grupy mogą również zasilić olimpijskiego Finn-a.
W sezonie 2017 grupa ma już za sobą pierwszy start w dużych regatach międzynarodowych w Pucharze Europy w Hyeres we Francji. Juniorzy w rywalizacji z seniorami oraz
młodzieżowcami zajęli miejsca na początku
srebrnej floty. Przed nimi jeszcze start w regatach Kieler Woche w Niemczech, który będzie
podsumowaniem okresu przygotowawczego
do Mistrzostw Europy. Natomiast głównym
startem w sezonie 2017 będą rozgrywane
w lipcu ME U21 w miejscowości Douarnenez
we Francji.
- Długofalowe efekty szkolenia nowego systemu w konkurencji seniorów w klasach olimpijskich powinniśmy zaobserwować za 4 do
5 lat. Musimy zaczekać, aż nowe pokolenie
zawodników dojrzeje i przejdzie całą ścieżkę
edukacji. Pierwsze efekty powinny być widoczne w juniorskim i młodzieżowym Laserze za 2 lata. Najbliższe 2-3 lata będą czasem
intensywnych przemian w strukturach klubowych, systemie doboru zawodników do klas
jednoosobowych oraz adaptacji systemu
szkolenia zawodników w klubach – podsumowuje Patryk Kuczys-Lutomski.

Zawodnicy klasy Laser
Standard Junior pływają na
tych samych Laserach, na
których ścigają się mistrzowie olimpijscy od 1996 roku
w Atlancie - powierzchnia
żagla wynosi 7,06 m².

SKŁAD GRUPY:
Kacper Mazurek
Sebastian Mazurek
Kacper Błaszczyk
Kacper Stanisławski
Jan Krasodomski
Piotr Ostrowski
Jakub Domagała
Krzysztof Białaś
Mieszko Niewiarowski
Marcel Głuchowski
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fot. © Laurens Morel / www.saltycolours.com

POLSKA
KADRA
W KLASIE
NACRA?
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Rosną szanse na skompletowanie
polskiej kadry w olimpijskiej klasie katamaranów. Ma w tym
pomóc nowopowołane stowarzyszenie Klasy Nacra.
Głównym celem powołania stowarzyszenia jest udział polskiej załogi w młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Argentynie w 2018
roku. Narca o długości 17 stóp została zaprojektowana specjalnie na
Igrzyska Olimpijskie 2016 w Rio de Janeiro. To jedyna mieszana klasa
olimpijska, czyli dwuosobowy katamaran. Jego załogę musi stanowić jedna kobieta i jeden mężczyzna. Polsce jak dotąd nie udało się
zbudować kadry w tej klasie. Jednak teraz jest na to szansa.
Kwalifikacje na przyszłoroczne młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie
w Argentynie odbędą się w Europie w Medemblik 22-27 października. Czy uda się do tego czasu zdobyć łódki Nacra 15 dla naszych
zawodników?
Kamil Niemira, Stowarzyszenie Klasy Nacra: - W Sopocie w klubie Navigo od kilku lat budowany jest jeden z najmocniejszych w Europie
ośrodków katamaraningu. Pojawienie się grupy obiecujących zawodników oraz doświadczonych trenerów katamaranów w naturalny sposób doprowadziło nas do myśli, że czas zacząć myśleć o stworzeniu
stowarzyszenia, które wesprze zawodników oraz PZŻ w wystawieniu
polskiego teamu w olimpijskiej klasie Nacra 17. A ponieważ tego typu
programy mają sens jedynie wtedy, gdy zapewniona jest ciągłość
szkolenia - chcemy zacząć od stworzenia polskiego teamu Nacry 15,
która jest klasą przygotowawczą do olimpijskiej Nacry 17.
Dlaczego dopiero teraz?
- Katamarany w Polsce zdobywają popularność dopiero od dwóch
dekad. Rozwój tej klasy w Polsce odbywa się ewolucyjnie - od grona zapaleńców, przez coraz bardziej doświadczonych zawodników
aż do narybku w postaci młodzieży. Pod auspicjami PZŻ w klubie Navigo powstał dwa lata temu Catamaran Youth Team Poland
(CytPol) skupiający młodych, ale bardzo zdolnych zawodników
ścigających się na Hobie Cat 16. Najlepsza załoga - Tymek Cierzan
i Oskar Niemira zdobyli w ubiegłym roku brąz na Mistrzostwach Euro-
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py oraz zajęli doskonale, 11. miejsce na Mistrzostwach Świata w Nowej Zelandii. Na tej ostatniej imprezie wystartowali na łódce klasy Nacra 15, którą widzieli po raz pierwszy na oczy dwa dni przed regatami.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dopiero w tym roku pojawiły się łódki
klasy Nacra 15 oraz rozpoczęto produkcję latających Nacr 17, to dojdziemy do wniosku, że to właśnie teraz mamy najlepszy moment na
to, aby zacząć budować polski team olimpijskiej Nacry.
A nie jest trochę tak, że stowarzyszenie powstało z okazji zbliżających się MŚ A-class?
- Poniekąd. Organizacja tak prestiżowej imprezy, na której pojawią się
najlepsi sternicy katamaranów na świecie z pewnością nas ośmieliła w tym, aby ambitnie podejść do rozwoju sportu katamaranowego
w Polsce.
W jaki sposób stowarzyszenie będzie wspierać zawodników?
- Naszym celem jest rozwój klasy Nacra 15 i 17 w Polsce. Będziemy
zajmować się zarówno formalną stroną funkcjonowania tej klasy jak
i wspierać PZŻ w zdobywaniu środków na zakup sprzętu a także samodzielnym pozyskiwaniem środków. Stowarzyszenie będzie dbało
o rozwój klasy oraz wspierało zawodników i ich sponsorów poprzez
popularyzacje tego rodzaju żeglarstwa. To ostatnie nie będzie trudne,
bo wszyscy znawcy tematu twierdzą, że ściganie się na latających
katamaranach to przyszłość.
Kto wchodzi w skład stowarzyszenia?
- Członkami założycielami Stowarzyszenia są: Kamil Niemira, Cezary
Cierzan i Beata Szadziul - rodzice zawodników ścigających się na katamaranach w CytPolu. Pozostałymi członkami są zawodnicy, rodzice oraz trenerzy. Planujemy, że nasze stowarzyszenie będzie liczyło
kilkadziesiąt osób.
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ZŁOTA ZOFIA!
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

- Jest we mnie niesamowita radość. Złoty medal mistrzostw Europy jedzie do Polski. Myślałam
sobie, że przydałoby się w końcu
znowu zdobyć złoto, ponieważ po
raz ostatni na najwyższym stopniu podium mistrzostw Europy
stałam w 2011 roku w Bourgas
w Bułgarii. Kolejne lata to były
głównie brązowe medale. No
i w końcu po tylu latach udało się
znowu wywalczyć złoto. W półfinale walka toczyła się do samego
końca z Włoszką i można powiedzieć, że wyprzedziłam ją na
ostatnich metrach, dzięki czemu
znalazłam się w finale. Wtedy
wiadomo już było, że będę miała
srebrny medal, ponieważ w finale
startowała z nami zawodniczka
z Hongkongu. Na ostatni wyścig
pojawił się silniejszy wiatr, więc
pływaliśmy w ślizgu. W finale
miałam bardzo dobry start, a Rosjanka trochę gorszy, więc później kontrolowałam obie rywalki,
ale bardziej skupiałam się na
pilnowaniu rosyjskiej zawodniczki - opisała rywalizację zaraz po
zejściu na brzeg Zofia Klepacka.
Dla Klepackiej jest to czwarty
z rzędu medal mistrzostw Europy.
Rok temu była druga, a na dwóch
poprzednich trzecia. Po raz ostatni cieszyła się ze złotego medalu
mistrzostw Starego Kontynentu
we wrześniu 2011 roku w Bourgas w Bułgarii.
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fot. Shuttersail.com - Robert Hajduk Sailing & SeaScape Photography

Zofia Klepacka (Legia
Warszawa) zdobyła
w Marsylii złoty medal
mistrzostw Europy
w windsurfingowej klasie RS:X. W regatach
rywalizowało w sumie
265 deskarzy.
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POLACY NA ROLEX
FASTNET RACE!
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

fot. Materiały prasowe

Na ten moment aż trzy polskie załogi zgłosiły udział w słynnych regatach
dookoła wyspy Fastnet. Start regat zaliczanych do żeglarskiego Wielkiego
Szlema rozpocznie się u wybrzeży
angielskiego Cowes 6 sierpnia.

4 minuty i 24 sekundy, tyle trwało zamknięcie listy zgłoszeń do tegorocznej edycji Rolex Fastnet Race. Wśród 390 jachtów znalazły się
aż trzy polskie teamy – Selma Racing, R-Six oraz Yacht Club Sopot.
Aby wystartować w Rolex Fastnet Race, załogi oraz jachty muszą
spełnić wiele warunków. Oprócz szkoleń medycznych i kursów pełnomorskich, teamy powinny przepłynąć minimum 300 mil morskich
w regatach kwalifikacyjnych. Na ten moment kwalifikację zapewnił
sobie R-Six Team, zdobywając trzecie miejsce na RORC Caribbean
600 - jednym z Karaibskich klasyków żeglarskich.
- Naszym celem było przede wszystkim dopłynięcie do mety i wykonanie kwalifikacji do Fastnet Race, co udało się zrobić! A przy okazji
wywalczyliśmy 3 miejsce w klasie Multihull. Super! Nie mogę się doczekać nadchodzących emocji i sportowej rywalizacji – podsumowuje Robert Janecki.
Dwie pozostałe załogi o kwalifikacje walczyć będą na RORC Myth of
Malham (Selma Racing), Channel Race (Yacht Club Sopot) oraz St.
Malo Race, gdzie wystartują obie drużyny.
- Po niezwykle przewrotnych, koniec końców szczęśliwych, regatach
na Karaibach, realizujemy kolejne plany startów w wielkich regatach.
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Yacht Club Sopot zdał egzamin, przede wszystkim jesteśmy załogą,
która ma charakter, nie poddaje się i walczy do samego końca. Przed
nami wielkie wyzwanie! Najstarsze i najtrudniejsze regaty morskie
w Europie, ale powiem tak: start dla samego startu nie stanowi już
dla nas wyłącznie satysfakcji, mamy nadzieję, że tym razem maszyna
nie zawiedzie i będziemy mogli pokazać 100% swoich możliwości –
mówi Mateusz Kusznierewicz, sternik Yacht Club Sopot.
Fastnet Race to największy klasyk w świecie żeglarstwa morskiego. Po raz pierwszy rozegrano go w 1925 roku. Regaty te są o ćwierć
wieku starsze niż słynne regaty Sydney Hobart i charakteryzują się
bardzo trudną nawigacyjnie trasą, która wynosi aż 608 mil morskich.
Rywalizacja rozpocznie się w mieście Cowes w Anglii, gdzie swoją
siedzibę mają jedne z najsłynniejszych europejskich klubów: Royal
Ocean Racing Club i Royal Yacht Squadron. Następnie żeglarze popłyną na zachód ku brzegom Irlandii, gdzie będą musieli okrążyć skałę
Fastnet i obrać kurs z powrotem na wschód, by dotrzeć do Plymouth.
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SOPOT WAVE 2017
MODNE ŻEGLARSTWO
Blisko 700 osób bawiło się na piątej edycji Sopot Wave, imprezie z okazji powitania sezonu żeglarskiego organizowanej przez
wydawców magazynów Prestiż i W Ślizgu!. Tym razem w salach
sopockiego hotelu Sheraton z pięknym widokiem na molo. Sopot
Wave patronatem honorowym objął Marszałek Województwa
Pomorskiego Mieczysław Struk.
Choć impreza zaczynała się o 19.00,. to już przed siódmą
hol zapełnił się gośćmi. Główna część imprezy odbywała
się dwupoziomowej sali Marco Polo, z biegnącą wokół antresolą i tarasem widokowym. Do dyspozycji gości była także sala z widokiem na molo oraz foyer. Tam swoje stoiska
umieścili partnerzy imprezy: Citi Bank Handlowy, deweloper
NDI i Ramatuelle, producent sportowej odzieży męskiej,
głownie kąpielowej.
Można było też podziwiać pojazdy AC Motors: najnowszy skuter wodny Yamaha i motocykl Ducati, a także najnowsze modele Mazdy, wystawione przez dealera BMG Goworowski. Goście,
witani kieliszkiem doskonałego Prosecco Mionetto przechadzali się po salach zapoznając się z ofertą partnerów SW.
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BLASK SUKCESU
Punktualnie o 19.30 prowadzący imprezę aktor Tomasz
Podsiadły rozpoczął imprezę. Wraz z nim na scenie zjawili się organizatorzy: Michał Stankiewicz i Jakub Jakubowski.
- Dzisiaj czeka nas wieczór pełen emocji i przede wszystkim dobrej zabawy. Cieszę się niezmiernie, że tak licznie
zaszczycili Państwo swoją obecnością naszą imprezę, tym
bardziej, że jest to przecież koniec bardzo długiej majówki.
Wśród gości widzę mnóstwo znajomych twarzy, naszych
przyjaciół, klientów, partnerów biznesowych, tym bardziej
jest mi miło poinformować, że wydawany w Trójmieście od
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Daria Łobasiuk, czołowa polska surferka,
Klaudia Krause, red. prowadzący W Ślizgu!,
Rafał Becker, złoty medalista MŚ w klasie Micro

Victor Borsuk, wielokrotny mistrz Polski w kitesurfingu,
z partnerką Olgą Świeboda

ponad 7 lat Prestiż, wygrał właśnie ranking opiniotwórczego magazynu Press
na najlepsze regionalne czasopismo lifestylowe w Polsce. Ten sukces zawdzięczamy również Wam, Waszemu zaufaniu do nas - mówił Jakub Jakubowski.

ŻEGLARSKI KLIMAT
- To już piąta edycja SW, ale trzeci sezon
żeglarski z rzędu – podkreślał Michał
Stankiewicz. - Cieszymy się, że pogoda nam dopisała, po miesiącu zimna
i deszczu, mamy słońce. To szczególnie
ucieszyło z pewnością załogi startujące
w Sopot Wave Regatta. To nasze pierwsze regaty towarzyszące tej imprezie.
Michał Stankiewicz przypomniał, że
choć sezon witany jest wiosną, a żegnany jesienią, to zawodowi żeglarze trenują
prawie cały rok.

Helly Hansen na Sopot Wave!

W ŚLIZGU!

/

maj-czerwiec 2017

- Zawodnicy pływający na katamaranach w sopockim UKS Navigo, potrafią
zejść na wodę w lutym, podobnie jak

kajciarze z nowo powołanej sekcji kitesurfingu SKŻ. Zimą pływają także nasi
surferzy, bo na Bałtku wtedy jest najlepsza fala – opowiadał Stankiewicz.

MODA I REGATY
Sopot Wave, choć odbywa się z okazji
początku sezonu żeglarskiego to jest
wydarzeniem przede wszystkim lifestylowym. Tak więc głównym punktem
programu były pokazy mody w reżyserii
Michała Starosta. Na wybiegu można
było więc zobaczyć najnowsze kolekcje marek Marella, Patrizia Pepe, Guess
i Marciano Guess.
Na wybiegu swoje stroje pokazał także
Michał Starost, trójmiejski projektant.
Tym razem z kolekcji „Niezapominajka”.
Pokazy mody zwieńczyły dwie marki –
Helly Hensen, znana i niezwykle ceniona
przez żeglarzy norweska marka i Optical Christex, sieć trójmiejskich salonów
optycznych z luksusowymi i rzadkimi na
polskim rynku markami.
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PARTNERZY
Nie zabrało innych atrakcji. Panie (a także panowie) mogli
podziwiać efekty pracy Moniki Zbrzeźnej, profesjonalnej wizażystki gwiazd. Na scenie pojawili się też przedstawiciele
sponsorów i partnerów imprezy, a także ciekawe prezentacje
firm m.in.: NDI i Tre Mare, Dr Kubik, Neauvia, Brain Plus, Thalgo. Do zakupów i odwiedzenia zachęcał też gdyński Dom
Mody Klif, niezwykle popularne miejsce, szczególnie wśród
pań szukających najlepszych i wyrafinowanych marek.

SOPOT WAVE REGATTA

Załoga Thalgo Polska z nagrodami za zwycięstwo
w Sopot Wave Regatta

Część pokazową zamknęło rozdanie nagród Sopot Wave
Regatta. W regatach, które odbywały się tego samego dnia
wokół sopockiego mola wzięło udział 6 załóg. Uczestnicy
ścigali się na takich samych jachtach Delphia 24 one design, a każda załoga miała profesjonalnego sternika. Nadzór
nad całością sprawował GSC Yachting, firma, która specjalizuje się w żeglarskiej obsłudze biznesu.
Ci, którzy chcieli poczuć emocje związane z żeglowaniem
na pełnym morzu, na dodatek w wersji ekstremalnej, mogli skorzystać na stanowisku Helly Hansen z wirtualnej
rzeczywistości. W specjalnych okularach można się było
wcielić w rolę profesjonalnego skippera i pruć wielkie,
oceaniczne fale.

AKCENT MUZYCZNY
Na finał Sopot Wave przygotowano koncert trójmiejskiej
formacji Zespół Cieśni i Tańca. Profesjonalni, ale przede
wszystkim kojarzeni z awangardową i ambitną sceną na
co dzień, a także niezwykle znanymi projektami muzycy,
bawili gości w konwencji dancingu. Nie zabrakło polskich
i światowych przebojów. Równolegle o podniebienie gości
dbali kucharze z kuchni Sheratona serwując zimny bufet,
a doskonałe drinki oparte na Prosecco, wódce i ginie – tzw.
suors - serwowali barmani z firmy Bar4You.
Zespół Cieśni i Tańca

ŻEGLARSKIE SŁAWY
Jako, że Sopot Wave to impreza z okazji powitania sezonu żeglarskiego stawili się też i żeglarze, przede wszystkim
z partnerskich, sopockich klubów: UKS Navigo, Sopockiego
Klubu Żeglarskiego i Yacht Club Sopot. Byli tez znani mistrzowie, m.in.: Piotr Myszka, mistrz świata w klasie RS:X,
Tomek Janiak, wicemistrz świata Masters w kitesurfingu,
Jacek Noetzel, wicemistrz Europy w katamaranowej A-klasie, Zbigniew Gutkowski, wybitny żeglarz oceaniczny, Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, olimpijczycy w klasie
49-er, Victor Borsuk, czołowy kitesurfer świata, czy Karolina
Wolińska, mistrzyni Polski w Surfingu. I wielu innych doskonałych żeglarek i żeglarzy, a także osoby związane z żeglarstwem. Kolejne – szóste Sopot Wave już jesienią!

Na Sopot Wave nie zabrakło znakomitych
żeglarzy. Nz. Piotr Myszka i Zbigniew Gutkowski
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W ramach Sopot Wave oprócz prezentacji marek stricte modowych, odbył
się także pokaz Helly Hansen, znanej
i niezwykle cenionej przez żeglarzy
norweskiej marki.
Według Helly Hansen nie rodzisz się wtedy, kiedy przychodzisz
na świat – ale wtedy, kiedy naprawdę zaczynasz czuć pełnię życia! Ubrania tej norweskiej marki w pełni odzwierciedlają tę maksymę. Od 1887 roku, Helly Hansen pracuje nad tym, aby jej odzież
pozwalała nam czerpać radość ze sportów, które rzucają wyzwanie żywiołom. Helly Hansen to wybór profesjonalnych żeglarzy
na całym świecie. Z myślą o nich powstają kolekcje, które chronią
nas w starciu z żywiołem i pozwalają odczuć życie w pełni.

fot. Karol Kacperski

Kolekcja wiosenno - letnia zaadresowana jest zarówno do
entuzjastów dalekich rejsów po oceanach, jak i amatorów
przybrzeżnych wycieczek i regat. Do wyboru zarówno profesjonalna odzież żeglarska, również lekka, lifestylowa kolekcja
miejska, jak i funkcjonalne obuwie dedykowane żeglarzom,
pasjonatom outdooru oraz tym, którzy po prostu szukają wrażeń na weekendowych wycieczkach.
Nowoczesne tkaniny, z jakich produkowana jest odzież Helly
Hansen blokują możliwość przedostania się do środka wody
morskiej, deszczu, śniegu oraz wiatru, jednocześnie umożliwiając odprowadzanie nadmiaru ciepła i wilgoci z powierzchni
ciała – to 2 milimetrowa bariera między złą pogodą a cudowną przygodą.
Salon marki Helly Hansen znajduje się w samym centrum
Sopotu, w Domu Zdrojowym. Zapraszamy też do salonu
w Mikołajkach.
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SOPOT WAVE REGATTA
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Kilkadziesiąt osób, Zatoka Gdańska,
Sopot, wszechogarniające słońce
i pomyślne wiatry – to bilans
pierwszych regat zorganizowanych
przez wydawnictwo W Ślizgu!
we współpracy z GSC Yachting.
Historyczne zwycięstwo odniosła
załoga Thalgo Poland.
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Sopot Wave już na stałe wpisał się w kalendarz wiosenno-letnich wydarzeń lifestylowych
w Trójmieście. Ta edycja jednak zaznaczyła
swoją obecność w świecie żeglarskim jeszcze
mocniejszym akcentem niż zwykle. Tym razem
współpraca magazynów W Ślizgu! oraz Prestiż
z GSC Yachting przyniosła efekt w postaci Sopot Wave Regatta – pierwszych, autorskich
regat zorganizowanych specjalnie dla klientów
i partnerów magazynów.
- Pogoda nam dziś dopisała. Po miesiącu zimna
i ulew, w końcu wyszło słońce, a to szczególnie
ucieszyło załogi startujące w Sopot Wave Regatta, czyli pierwszych regatach towarzyszących naszej imprezie. Była zdrowa rywalizacja,
była zabawa, było sportowe zacięcie regatowe,
wszystko czego potrzeba, aby rozegrać dobre,
pełne emocji regaty. Mam nadzieję, że od teW ŚLIZGU!
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raz będą one nieodłącznym elementem każdej
następnej edycji Sopot Wave – podsumował
Michał Stankiewicz, wydawca magazynu W Ślizgu! oraz Prestiż, organizator Sopot Wave.
W zawodach wzięli udział miłośnicy żeglarstwa
cenionych trójmiejskich przedstawicieli biznesu. O trofeum Sopot Wave Regatta rywalizowały załogi pod banderą: Centrum medyczne dr
Kubik i BrainPlus, Mediafocus, Thalgo Poland,
Energa SA oraz gościnnie, poza konkurencją
dwie załogi Yacht Club Sopot, w tym jedna przygotowująca się do startu w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej. Rywalizacja była zacięta i pełna
emocji. Na Zatoce Gdańskiej panowały idealne
warunki wietrzne, 8-12 węzłów. Przez kilka godzin uczestnicy wyścigów walczyli z wiatrem,
sprzętem i własnymi słabościami. Łącznie rozegrano pięć wyścigów.
25
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Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Thalgo Poland, jedyna
załoga, złożona z samych kobiet, która wykazała ogromną wolę
walki aż do ostatniego flightu. To właśnie im przypadło w udziale pierwsze miejsce w Sopot Wave Regatta.
- Jesteśmy bardzo zadowolone z udziału w Sopot Wave Regatta.
Jako jedynej w całości żeńskiej załodze, pomimo wyrównanej
rywalizacji, udało nam się zdobyć zaszczytne pierwsze miejsce.
Szczególne podziękowania należą się naszemu sternikowi, Jakubowi Marcinkowskiemu, który dołożył wszelkich starań, aby
nas odpowiednio przeszkolić i zmotywować. Tym zwycięstwem
udowodniłyśmy, że team Thalgo Poland kocha wyzwania i jest
niekwestionowanym liderem – podsumowuje Agnieszka Maj,
koordynator ds. marketingu Thalgo Poland.
26
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Drugie miejsce zajęła drużyna Energa SA, podium zamknęła załoga Centrum medyczne dr Kubik i BrainPlus, a całość dopełnił
team Mediafocus – jednak trzeba zaznaczyć, że była to jedyna
załoga, która nie korzystała z pomocy skipera z zewnątrz (!).
Rozdanie nagród odbyło się na imprezie Sopot Wave w hotelu
Sheraton.
- Pierwsze Sopot Wave Regatta przeszło do historii. Po raz kolejny udowodniliśmy, że połączenie świata sportu i biznesu to
doskonałe rozwiązanie, które znakomicie buduje relacje, zarówno żeglarskie, partnerskie jak i zespołowe – podkreśla Rafał Sawicki z GSC Yachting.
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O TRUDNEJ
SZTUCE
MOTYWACJI
W SPORCIE
Motywacja jest jednym z podstawowych zagadnień, którymi zajmuje
się psychologia sportu. Jest to też temat, który bardzo często poruszają media. Słyszymy o tym, że dany zawodnik ma kryzys motywacji lub,
że nie był dostatecznie zmotywowany. Czasami mówi się też o tym, że
sportowiec był „przemotywowany”, czyli „chciał za bardzo”.
Pewnie słyszeliście o tym, że motywację dzielimy na zewnętrzną i wewnętrzną. To kluczowy, dla zrozumienia jej ważnej roli w osiąganiu dobrych rezultatów w sporcie, podział. Motywacja zewnętrzna dotyczy
angażowania się w jakąś aktywność po to, aby osiągnąć korzyści zewnętrzne. Może być to określone miejsce, zdobycie medalu, zarobienie
pieniędzy, zdobycie uznania i podziwu. Czasami motywacją jest uniknięcie kary. Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży i pojawia się niekiedy (niestety) jako jedna z metod stosowanych przez trenerów.
Motywacja wewnętrzna jest tym, do czego dąży się w sporcie – często bardzo długo. Polega na tym, że przyjemność i satysfakcję sprawia
nam samo podejmowanie danej aktywności i zaangażowanie w nią.
Samo żeglowanie, sam kontakt z wodą i wiatrem. Uprawianie sportu,
samo w sobie, staje się źródłem poczucia spełnienia. Jesteśmy zdolni
do przekraczania granic własnego komfortu bez dodatkowej „zachęty” w postaci potencjalnej nagrody, korzyści materialnych czy uznania
i rozpoznawalności.
W związku z tym łatwo zgadnąć, że to motywacja wewnętrzna pomaga osiągać najlepsze rezultaty i najlepiej rozwijać się w sporcie. Co
ważne, istnieją sposoby na to, aby przekształcić motywację zewnętrzną w wewnętrzną. Tu właśnie pojawia się bardzo ważna rola rodziców,
partnerów dorosłych zawodników i, przede wszystkim, trenerów.
Wielu z nich ciągle wyznaje zasadę „dokręcania śruby”, wychodząc
z założenia, że na zmotywowanie zawodnika do treningu najlepiej
działa podniesiony głos, krzyk, a czasami właśnie potencjalna kara
(na przykład powszechnie stosowane „pompki”). Czasami pojawia się
nawet przemoc słowna. Tymczasem psychologowie wskazują, że zupełnie inne zachowania i postawy trenerów pomagają wzbudzać w zawodnikach wewnętrzną motywację i utrzymywać ich zaangażowanie
w sporcie. W procesie wykształcania jej u zawodników ważne jest po
pierwsze stworzenie im środowiska, w którym w bezpiecznej atmosferze mogą się uczyć nie tylko nowych elementów technicznych, ale
także radzenia sobie z niepowodzeniami, rozwiązywania problemów
i przezwyciężania kryzysów. Bardzo cenne jest także pozwalanie zawodnikom (w określonych sytuacjach i adekwatnych momentach) na
współuczestniczenie w procesie podejmowania decyzji.
Bardzo pomocne jest tworzenie takich warunków treningu, w których zawodnik może dokonywać wyborów. Wówczas sportowiec czuje, że jest
aktywnym uczestnikiem, a nie tylko biernym wykonawcą zadań w procesie szkolenia. Warto także, aby trener pamiętał o udzielaniu informacji
28

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

zwrotnych, czyli popularnego feedbacku. Skuteczna informacja zwrotna
powinna zawiera w sobie tak zwane pozytywne wzmocnienia. I tu docieramy do sedna tego, w jaki sposób trener może wzbudzać w zawodnikach wewnętrzną motywację.
Najważniejsze są bowiem: pozytywne nastawienie i docenianie zaangażowania zawodników. Stosowanie pozytywnych wzmocnień (konstruktywnych pochwał), postawa wsparcia i zachęcania zawodników
do treningu i pozostawianie przestrzeni na popełnianie błędów i wyciąganie wniosków z porażek pozwalają budować relację między zawodnikami i trenerem. Taka postawa powoduje, że sportowcy są bardziej
zaangażowani w uprawianie sportu, odczuwają więcej przyjemności
z podejmowania aktywności, skuteczniej się koncentrują i lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach. To właśnie taka postawa – otwarta
i wspierająca – pomaga budować zawodników i tworzyć przyszłych
mistrzów. Można być wymagającym, można stawiać wysoko poprzeczkę, a jednocześnie można wspierać i doceniać. To trudna sztuka
Trenerze, ale warto próbować.
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SOPOCKI KLUB
ŻEGLARSKI

OGŁASZA NABÓR
DO NOWO POWSTAŁEJ SEKCJI

KITE & SURF

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ

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

TOMEK JANIAK

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

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

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

Sopocki Klub Żeglarski
Ergo Hestia Sopot
W ŚLIZGU!
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JOLA OGAR
TERAZ POLSKA!

ROZMAWIALI: KLAUDIA KRAUSE I MICHAŁ STANKIEWICZ

- Mój cel jest taki, żeby być w jakimś stopniu współudziałowcem
sukcesu Polski w klasie 470 w Tokio. Czy to w roli zawodniczki,
czy asystenta trenera, czy doradcy – mówi Jola Ogar. Była siatkarka,
która po 10 latach grania na parkiecie błyskawicznie zrobiła karierę
w żeglarstwie. Kilka lat temu rzuciła Polskę dla Austrii,
by teraz powrócić do ojczyzny. Dziewczyna o twardym charakterze,
ale i dużej wrażliwości. Zakochana z wzajemnością w Chuchie,
Hiszpance z Los Angeles. I choć na razie dzieli je ocean to już
planują wspólne życie. Pewnie w Barcelonie. Jola Ogar, Mistrzyni
Świata i Europy w olimpijskiej klasie 470 - w wyjątkowym, bardzo
osobistym wywiadzie dla W Ślizgu!
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Jak Ci się pływa z białym orzełkiem na
piersi?
Całkiem nieźle, czuję, że chyba tu jest
moje miejsce. Te cztery lata zmiany
w postaci paszportu austriackiego i pływania pod austriacką banderą było znakomitym ruchem pod względem rozwijania się, ale w sercu zawsze była jednak
nie czarna wrona, tylko biały orzeł.
Lżej?
W ostatecznym rachunku, jak przychodzą wyniki, tak. Teraz zdobyłyśmy trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, czyli pierwszy medal
dla Polski, jeśli chodzi o klasę 470,
więc to była mega radość.
Wyniki to jedno, ja pytam bardziej o sferę mentalną, czy lżej jako człowiekowi,
a nie jako zawodniczce.

swoje umiejętności, doskonalić siebie
jako zawodniczkę. Była możliwość żeby
współpracować z najlepszymi na świecie, więc z tego skorzystałam. Teraz
chętnie podzielę się moją wiedzą tutaj,
gdzie jest moje miejsce.
Uporządkujmy fakty. Zaczęłaś pływać
dla Polski w 2008 r., pływałaś do 2012
r. – wyjazd na igrzyska do Londynu, tam
12 lokata, w międzyczasie 7 tytułów Mistrza Polski, a potem bach, nagle Jola
jedzie do Austrii…
To nie było nagle, to nie była decyzja
spontaniczna, ale bardzo dobrze przemyślana. Ja borykałam się z tą myślą bardzo
długo – czy pływać dla Austrii czy nie.
Rozpisałam na kartce wszystkie plusy
i minusy, w tamtym momencie chciałam
się rozwijać jako sportowiec, więc szala
przechyliła się na korzyść Austriaków.

"To jest ogromny dylemat, to jest walka
sama ze sobą. To nie jest proste stanąć
przed lustrem i powiedzieć – jestem osobą
homoseksualną."
Lepiej, bo utożsamiam się Polską,
mieszkam w Gdyni już parę lat, tutaj też
otworzyłam swoją restaurację „Magiel
Towarzyski”, to moje miejsce na ziemi.
Na pewno lżej, po podróżach, po zgrupowaniach wracam do domu.

Czytałem, że po Londynie napisałaś, że zabrakło chemii między Tobą,
a Agnieszką Skrzypulec, że potrzebowałyście bodźca żeby się rozwijać, żeby
nie mieć poczucia, że stoicie w miejscu.
To prawda.

Czyli możemy już ogłosić Twój powrót
do pływania pod polską banderą – definitywny i ostateczny?
Można powiedzieć, że powróciłam do reprezentowania Polski na zawodach. Bardzo chcę współpracować z polską kadrą,
ale czy będę reprezentowała nasz kraj
w Tokio? Tego nie wiem. Na pewno to
koniec pływania pod banderą austriacką.

Chodziło o duet z Agnieszką czy generalnie o pływanie z kimkolwiek w Polsce?
Teraz z perspektywy czasu, ciężko mi
powiedzieć. W tamtym czasie myślałam
o relacji miedzy mną, a Agnieszką - stałyśmy się rzemieślnikami i brakowało w tym
wszystkim jakiejś finezji, brakowało mi tej
chemii, a teraz po latach udało nam się
ją odnaleźć. Jesteśmy w zupełnie innym
momencie życia, obie dojrzałyśmy, może
ten moment przed Londynem to nie było
to, teraz jest zupełnie inna jakość pływania.

Nie obraź się, ale jest takie pojęcie „syn
marnotrawny”. Czy to powrót „córki
marnotrawnej”?
To sformułowanie można odbierać, że
ktoś popełnił błąd, uświadomił go sobie i powrócił. Moim zdaniem te 4 lata
współpracy z Austriakami nie były błędem. W tym czasie nabyłam bardzo dużo
umiejętności i doświadczenia, a jednocześnie współpracowałam z najlepszymi
trenerami na świecie. To więc nie powrót
córki marnotrawnej. Chciałam podnosić
32

Czemu akurat Austria?
Austriacy wyszli z taką propozycja do mnie.
Powiedzieli, że jest taka dziewczyna jak
Lara Vadlau. Znałam ją wcześniej z zawodów, jej styl żeglowania bardzo mi pasował,
mocno agresywny, bezkompromisowy jak
na tak młodą zawodniczkę. No i do tego
zaproponowano mi doskonałego trenera,
to była propozycja nie do odrzucenia.

Tak Cię po prostu wypuszczono z Polski?
Były rozmowy, były przekonywania mnie
do pozostania, ale argumenty nie były
wystarczające żebym mogła zmienić
decyzję. Te propozycje, które zaproponowała Austria były zupełnie ponad wszystko, PZŻ absolutnie nie mógł tego przebić
i tutaj nie chodzi o finanse.
Duży kraj z dostępem do morza, długim
wybrzeżem idealnym do uprawiania żeglarstwa nie jest w stanie przebić mniejszego górskiego kraju, który słynie raczej ze sportów zimowych.
W Polsce jest tak, że finansowanie zaczyna się od medali. Uważam, że jeśli zdobywa się medale to Polska jest super, ale
jeśli chodzi o początki to już nie. Najpierw
potrzeba wyników, dopiero później pojawiają się pieniądze. W Austrii zaczynają
od inwestowania, a później oczekują. Austria dawała finanse na sprzęt i trenerów,
wypłaty do ręki praktycznie nie było, więc
pływałam tam rok za darmo, ale wiedziałam, że mam możliwości – miałam do testowania tyle łódek ile chcę, tyle żagli ile
chcę, tyle masztów ile chcę. I uważałam,
że to wystarczy żeby osiągnąć sukces.
I wystarczyło – wygrana na Mistrzostwach
Świata, Mistrzostwach Europy i finał Pucharu Świata – całkowita dominacja w klasie! A potem 9 miejsce na IO w Rio, świetne, ale nie medalowe. Forma spadła?
W 2014 wygrałyśmy wszystko co było do
wygrania, a w roku olimpijskim Mistrzostwo
Europy i brąz na Mistrzostwach Świata. Na
samych igrzyskach, wiedziałyśmy, że przegrać medale możemy tylko same ze sobą.
Wiedziałyśmy, że jedziemy tam w roli faworyta, czułyśmy się dobrze przygotowane
i miałyśmy tą świadomość. To nie był więc
jakiś spadek formy.
Presja?
Dużo rzeczy się nałożyło. Na taki poziom,
który reprezentowałyśmy, można było
spokojnie stawiać u bukmacherów, że
zdobędziemy medal. Może presja, może
nieodpowiedni sposób wprowadzenia nas w ten cały świat przed IO. Tego
było za dużo, jechałyśmy jako faworytki
do medalu, no i byłyśmy nadzieją całego kraju. Nagłówki w gazetach były nie
o tym czy zdobędziemy medal, ale jakiego będzie koloru. Może związek nie był
nas w stanie przed tym uchronić? Teraz
mogę tylko spekulować.
Łatwiej pchać się na szczyt i go zdobywać niż go utrzymać i żyć pod presją. To
jest znacznie trudniejsze.
maj-czerwiec 2017
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To na pewno. Chociaż wydawało nam się, że z presją radzimy
sobie dobrze, bo w 2014 zdobyłyśmy MŚ, a w 2015 obroniłyśmy ten tytuł, ale każdy kto był na IO wie, że to są inne zawody
od wszystkich. Tam faworyci zawodzą.
Tak też było z naszą kadrą w Rio. Silna presja, no i zabrało
trochę szczęścia. Wróćmy do związku. Stwierdziłaś w jednym z wywiadów, że w Austrii związek szanuje żeglarzy,
otrzymujecie pomoc z każdej strony. Czy ten związek jest
lepszy od naszego?
Jest inna polityka, inny system, inne przemyślenia, ciężko porównać. Uważam, ze związek austriacki jest przede wszystkim
dla zawodników, wspiera ich w każdym aspekcie, a nasz związek jest jaki jest… Na szczęście zmieniły się władze i mamy
nadzieję, że idzie nowe.
Co zdecydowało o tym, że wróciłaś do kraju? Nieudane Rio?
Nie. Miałam uczucie porażki jako zawodów, ale nie miałam poczucia porażki jako zawodniczka. Wiedziałam, że w tamtym
momencie zrobiłam wszystko co mogłam, nie było jakiegoś
konkretnego błędu. Dałyśmy z siebie wszystko, nie udało się,
ale nadal uważałam nas za wartościowe zawodniczki.
Co się stało, że się rozstałyście?
Myślałam o zakończeniu kariery. A z drugiej strony miałam
w głowie, że jeśli będę chciała pływać, zdrowie mi pozwoli
i wszystko w polskim związku dobrze się ułoży, to na pewno
Tokio 2020 to będą na milion procent moje ostatnie igrzyska
i chciałabym je po prostu zakończyć jako Polka. Zaczynałam
jako Polka i tak też chce skończyć.

Ja się potykam, zmieniam
decyzje, mówię kim jestem,
co kocham, a czego nie lubię
- taka jestem. Moim zdaniem
każdy taki powinien być, czyli
słuchać siebie i robić to co lubi
i nie bać się życia."
nej linki przez godzinę (śmiech). Pierwsze dwa dni były lekkie, ale później
się zaczęła się orka. Wstawałyśmy o 5 rano, schodziłyśmy na wodę 3 x
dziennie, no i tak się uczyłam. Przez pierwsze dni hasła: fok, grot, szot,
spinaker – myślałam, że oni mówią w jakimś innym języku, ani jednego
słowa wcześniej nie słyszałam. Po tych dwóch tygodniach wróciłam do
domu, znowu zadzwonił do mnie Robert i zapytał czy wchodzę w to, bo
oni są zadowoleni i widzą potencjał. Powiedziałam – wchodzę.
Tak łatwo rzuciłaś siatkówkę?
Nie. Kocham siatkówkę do tej pory, ale miałam już wtedy 23 lata, a to już
prawie emerytura dla siatkarki. Siatkówka wtedy zaczęła się zmieniać,
to były czasy Niemczyka, wysokich zawodniczek, nie byłam na tyle wy-

Jola, teraz cofnijmy się nieco w czasie. Zanim stałaś się żeglarką przez 10 lat byłaś siatkarką. Grałaś w I i II lidze jako
lewa atakująca. I nagle siadłaś tak po prostu na łódkę i zaczęłaś pływać?
To wszystko wina Witka Dudzińskiego. Zupełny przypadek,
wchodzę do lekarza, a on mówi – powinnaś być żeglarką,
a nie siatkarką. Myślałam, że jest niepoważny. Powiedział mi
„poczekaj, zaraz coś tobie przyniosę” i przyniósł mi płytkę CD
z MŚ z San Francisco z 470, a potem posadził mnie na krześle.
Pokazał mi jakieś łódki i pyta czy fajne. Ja mu na to „fajne, ale
i co?” On dalej „nie chciałabyś tak?”. A ja na to, że jest nienormalny (śmiech). I taka była rozmowa. Potem zaczął mi tłumaczyć, że jest w Polsce taka dziewczyna, Kasia Tylińska i nie
ma załogantki, a ja mam perfekcyjne warunki, zatem żebym
rzuciła siatkówkę i została żeglarką.
No i co? Powiedziałaś ok, zaraz idę pływać?
Nie. Pomyślałam po prostu, że koleś zwariował. Brałam to
wszystko jako żart. Nawet nie wiedziałam skąd wiatr wieje.
Co się wydarzyło, że jednak na tą łódkę wsiadłaś? Ile to trwało?
Dwa tygodnie. Oczywiście o tej sprawie zapomniałam, wróciłam
po tygodniu i uważałam, że to był jeden wielki żart. Po kilku dniach
zadzwonił do mnie Robert Janecki, który był wówczas trenerem
kadry i powiedział mi przez telefon, że słyszał, że chciałabym
popływać. A w siatkówce jest tak, że jest miesiąc przerwy między sezonami i to wypadło akurat wtedy. Zaproponował mi dwa
tygodnie na Mazurach. Stwierdziłam, dobra jadę popływać, coś
nowego, fajny urlop, żal nie skorzystać. Spotkaliśmy się na Mazurach, Robert z Kaśką pokazali mi łódkę – no fajna, ładna, czysta,
biała i tak mnie posadzili. Tak sobie pływałam nie dotykając żad34
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soka, żeby się tam rozwijać. Wyznaje w życiu taką zasadę, że nic nigdy nie dzieje się
bez przyczyny. Nie pojechałabym w tym
czasie, do tego lekarza, do tego wariata
i nic tak, by się nie potoczyło. Jak to mówi
przysłowie – lepiej zrobić i błagać o wybaczenie niż żałować, że się tego nie zrobiło.
I siadłaś na łódkę i zaczęłaś wygrywać.
Jak tak słucham Twojej opowieści to
mam propozycję: mamy w Polsce niedosyt medali w jeździectwie, a w Sopocie jest doskonały hipodrom. Mogłabyś
tam na trochę skoczyć i potem nam coś
zdobyć? (śmiech)
To może golf? Stał się on przecież olimpijską dyscypliną (śmiech).
Twoja historia jest naprawdę niezwykła. Zazwyczaj utytułowani zawodnicy wspominają przy okazji
wywiadów o tym jak zaczynali w
dzieciństwie, jak marzyli od dziecka. O długiej, bardzo długiej drodze
do medali. Ty poszłaś do lekarza, on
powiedział ci – Jola pływaj, a Jola
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powiedziała ok., popłynęła i została
Mistrzynią Świata. Porozmawiajmy
trochę o twoim prywatnym życiu, bo
chyba jesteś chyba barwnym ptakiem? Czujesz się tak?
Absolutnie nie. Nie czuje się tak, nawet
tak się nie zachowuję. Barwny ptak
lubi atencje, a ja nie szczególnie.
Jesteś osobą charakterystyczną. Żeglarka, wcześniej siatkarka, mocne
zwroty w życiu, z których ostatecznie
zawsze wychodzisz zwycięsko. Wizualnie też się wyróżniasz, no i nie kryjesz
swojej homoseksualności. To nie jest
obrazek osoby szarej i nijakiej.
To też nie jest obraz barwnego ptaka, to
może jest obrazek osoby pewnej siebie,
odważnej. Jestem szczera sama ze sobą,
niczego nie udaję. Może wielu ludzi udaje
i kreuje życie na takie, jakie chcieliby żeby
wyglądało. Ja się potykam, zmieniam
decyzje, mówię kim jestem, co kocham,
a czego nie lubię - taka jestem. Moim zdaniem każdy taki powinien być, czyli słuchać
siebie i robić to co lubi i nie bać się życia.

Czyli żyjesz w zgodzie sama z sobą,
a jednym z elementów tego jest to, że
otwarcie mówisz o swoim homoseksualizmie. Nie każdy tak potrafi. Myślę, że
pewnie większość.
Ja się z tym nie afiszuję, ale się też nie
ukrywam. Jest jak jest. W momencie
kiedy moja rodzina dowiedziała się, ze
jestem osobą homoseksualną, od tego
momentu stwierdziłam, że nie będę się
już nikomu tłumaczyć, ukrywać się albo
przekształcać rzeczywistości. Robię to
co zwykli ludzie - gdy ktoś mnie zapyta
to odpowiadam. Chociaż wiele osób nie
ma śmiałości pytać, a ja niczego nie ukrywam. Moją partnerkę Chuchie przedstawiam właśnie jako partnerkę, a nie koleżankę. To proste.
W żeglarstwie ma to jakieś znaczenie?
Była taka zawodnika na Laserze, która
już nie pływa. Wiedziała, że jestem osobą homoseksualną od samego początku,
ale była na tyle dyskretna, że nie rozpowiadała. Dla niektórych przyznam, że to
było duże zaskoczenie. Zależy mi żeby to

35
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MAKIJAŻ: MONIKA ZBRZEŹNA MAKE UP
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"Mój cel jest taki żeby być w jakimś
stopniu współudziałowcem sukcesu
Polski w klasie 470 w Tokio. Czy to w roli
zawodniczki, czy asystenta trenera,
czy doradcy."

Wymarzone miejsce dla żeglarzy, wielka
kultura żeglarska, no i cały rok pływania.
Wygląda na to, że długo będziesz pływać.
Chyba na to wygląda. Żeglarstwo jest takim sportem, że albo się go kocha, albo
nie rozumie. Jak już się to kocha, to schodzi się na wodę nawet, gdy wieje nie wiadomo jak mocno, pada albo termometr
pokazuje 5 stopni, a palce odmarzają.
Po prostu uzależnia.

Weźmiesz ślub?
Zobaczymy, zazwyczaj związek długoletni kończy się ślubem. Jest fajnie jak jest.
Dzięki paszportowi austriackiemu mam
taki przywilej żeby wziąć ślub ze swoją
partnerką zupełnie legalnie.

Teraz wróciłaś do pływania z Agnieszką
Skrzypulec, twoją dawną skiperką. To
na stałe czy to było tylko chwilowe?
W PZŻ rozwija się pewien plan na stworzenie dobrego teamu. Powiedziałam
związkowi, że jestem do ich dyspozycji
tak naprawdę w roli w jakiej oni sobie
życzą. Wiadomo, że trochę musi być podyktowane też moimi warunkami, bo nie
mam 20 lat, tylko 35 i do tego pewne zobowiązania. Muszę myśleć o przyszłości,
a z samego żeglarstwa człowiek się nie
utrzyma. W jakiej formie będę pomagać
dziewczynom, tego jeszcze nie wiem.

nie było jakieś wielkie halo, tylko nabrało
jakiejś normalności.
Czyli chodzi tylko o ten balans, o równowagę. Nie ogłaszanie tego i manifestowanie, ale jednocześnie nie ukrywanie.
Dokładnie. Po prostu normalność.
Miałaś wcześniej partnera, a potem coś
się zmieniło? Czy też od samego początku czułaś swoją orientację?
To nie jest tak, że się zmienia. Tego się
szuka. Odkrywa się samą siebie. Przez
to, że stereotyp narzucany jest taki jaki
jest, to na początku miałam chłopaków.
Kiedyś podkochiwałam się w nauczycielce, ale uważałam, że wszystkie się
podkochują. Nie konsultowałam tego
z innymi koleżankami, myślałam, że jest
to normalne i jakby normalne jest mieć
chłopaka, więc wszystkie miałyśmy. To
nie jest tak, że mam awersję do facetów,
ale jednak widzę tą pełnię szczęścia
z kobietą. Moja obecna partnerka dopiero w wieku 25 lat zrozumiała swoją
orientację. To jest ogromny dylemat, to
jest walka sama ze sobą. To nie jest proste stanąć przed lustrem i powiedzieć –
jestem osobą homoseksualną.
Porównując Austrię i Polskę, gdzie Ci
było łatwiej z tym?
Powiem tak: nigdy w życiu nie doznałam dyskryminacji, ale widzę co
się dzieje. Może dlatego, że wszystko było dla mnie aż tak łaskawe, ja
zdeklarowałam się sama przed sobą
w wieku 19 lat, czyli szybko. Widzę
jak moje znajome, nawet te, które
mają mężów, czują inaczej, tylko poświęciły się idei.
Co wtedy im mówisz?
Funkcjonowanie wbrew pewnym schematom zawsze jest trudne. Nie mówię
nic, to jest bardzo ciężkie. Współczuję,
ale nie oceniam. To jest wybór. Mogę powiedzieć w dwojaki sposób, że nie mają
jaj, żeby się przyznać albo też mają żeby
w tym trwać.
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Chciałabyś w Polsce?
Chciałabym, żeby polskie prawo nie
ograniczało, żeby dawało taką możliwość. 80 % z nas pewnie w ogóle tego
nie potrzebuje i nie skorzysta, ale 20 %
o tym marzy.
A Ty w której grupie jesteś?
Raczej w tej drugiej, raczej chciałabym zalegalizować swój związek.
Czy Twoja partnerka mieszka z Tobą tutaj w Gdyni?
Nie. Pomieszkujemy u siebie. Chuchie
jest pół Hiszpanką, pół Brytyjką. Często
przyjeżdża do mnie do Gdyni albo do
mojej mamy na południe, tam się spotykamy. Czasem jeździ ze mną na zgrupowania jak jest taka możliwość, a czasem
ja do niej, do Los Angeles.
Daleko. Dzieli was ocean.
Tak, ale ocean dla żeglarza to nie taka
wielka sprawa (śmiech). Dla osoby, która
jest stabilna i na stałe zasiadła w jednym
miejscu to wydaje się nie do przejścia,
ale w momencie kiedy ja raz jestem Rio,
raz w Chinach, raz w Australii to dystans
przestaje mieć znaczenie.
Nie ułatwia.
Nie ułatwia, ale można wypracować sobie sposób, my taki wypracowałyśmy
i działa bardzo dobrze, opiera się na pełnym zaufaniu i wielkiej miłości.
Gdzie planujecie przyszłość. Tutaj
czy tam?
Może trochę tu, może trochę tam, ale na
pewno nie w USA. Ona chce wrócić do
Hiszpanii. Pochodzi z Majorki, ale chce
zamieszkać w Barcelonie w niedługim
okresie czasu, więc przyjedzie do Europy.

Chcesz pływać z Agnieszką, czy
sprawa jest jasna, że Agnieszka jest
w załodze z Irminą?
Jestem do dyspozycji, w jakiej formie
nie wiem. Staramy się wspólnie znaleźć
złoty środek. Jest jeszcze jedna skiperka, podwójna mistrzyni świata w klasie
420, która przesiada się na 470. To
Hania Szmit. Tworzy się to wszystko,
nawet nie jestem w stanie ci teraz konkretnie powiedzieć. To trzeba wszystko
przemyśleć, żeby to wszystko było dobrze scementowane. Mój cel jest taki
żeby być w jakimś stopniu współudziałowcem sukcesu Polski w klasie 470
w Tokio. Czy to w roli zawodniczki, czy
asystenta trenera, czy doradcy.
A co potem? Masz już pomysły co po
klasie olimpijskiej?
Bardzo chciałabym spróbować tego dużego żeglarstwa. Moje koleżanki startują
teraz w Magenta Team, to załoga katamaranu złożona z samych kobiet. Chciałabym do nich dołączyć.
Myślałaś o Nacrze? To mikst, panie są
bardzo potrzebne.
Myślałam o Nacrze, teraz wchodzi foil
i pewnie będzie to super łódka. Ja jednak kocham 470 i jakbym miała pływać
w klasie olimpijskiej to tylko na 470. Trzymam kciuki żeby się utworzyła kadra Nacry w Polsce, ale nie widzę siebie na tej
łódce. Po prostu kocham 470.
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Po co istnieje Polski Związek Żeglarski?
Polski Związek Żeglarski jest organizacją,
która ma przede wszystkim wspomagać
działania żeglarzy - to motto, które przyświeca moim działaniom. Zamierzam żebyśmy
stali się związkiem, do którego przynależność będzie stanowiła dumę, dając wymierne korzyści dla zwyczajnego żeglarza.
Żeglarze powinni utożsamiać się z PZŻ, uzyskiwać nasze wsparcie w zakresie działań
związanych chociażby z legislacją. Mamy
pomagać łamać bariery, a nie być postrzegani jako dodatkowy podmiot utrudniający
funkcjonowanie żeglarzom. Ostatnie lata
przyniosły taki efekt w działalności sportowej, czas zmienić oblicze we wszystkich obszarach naszej działalności.
Czyli rozumiem, że związek ma pełnić wiele ról. A najważniejsza z nich? Samorząd
żeglarski?
Organizacja reprezentująca i wspomagająca żeglarzy. Na pewno nie ma być instytucją
stricte biznesową.
Ale, taką jest obecnie.
Nie zgodzę się z takim stwierdzeniem chociaż taką próbowano z niej robić. PZŻ jest
organizacją, której celem jest przede wszystkim zrzeszanie żeglarzy, ich reprezentowanie i realizowanie projektów związanych
z żeglarstwem.

- Chciałbym żeby związek rzeczywiście zmienił
wizerunek, aby żeglarze pozytywnie zaczęli
wypowiadać się o PZŻ po 4 latach kadencji – mówi
Tomasz Chamera, nowo wybrany prezes Polskiego
Związku Żeglarskiego. W szczerej rozmowie
z Michałem Stankiewiczem i Klaudią Krause opowiada
o nowym obliczu związku, nowych sportowych
planach, a także trudnych sprawach - budowie mariny
w Gdyni, konflikcie wokół ośrodka w Trzebieży
i przyszłości portalu sailing.org.pl.
W ŚLIZGU!
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Według statutu - PZŻ jest organizacją powstałą w celach niezarobkowych, swoją
działalność opierającą na pracy społecznej
osób w niej stowarzyszonych.
Wszyscy członkowie władz związku poza Sekretarzem Generalnym, nie pobierają wynagrodzenia. Oczywiście są pracownicy administracyjni i trenerzy, którzy pensje pobierają, bo ich
zadaniem jest obsługa działalności bieżącej,
wynikającej z realizowanych przez nas zadań. Czy związek ma zarabiać? Powinien, ale
dla zabezpieczenia funkcjonowania swojego
i potrzeb żeglarzy. W przypadku sportu oznacza to organizację przygotowań do igrzysk
olimpijskich, mistrzostw świata, czy Europy,
organizację imprez żeglarskich, rozwój sportu
młodzieżowego i żeglarstwa paraolimpijskiego. Duża w tym rola i pomoc państwa - bądź
co bądź sport i związek funkcjonują przede
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wszystkim dzięki dotacjom Ministerstwa
Sportu i Turystyki. W zakresie realizacji
upowszechniania żeglarstwa będziemy
tworzyć projekty, które zainspirują środowiska samorządowe i sferę biznesową. Zadaniem projektów jest rozwój żeglarstwa
w zakresie ilościowym i jakościowym,
a nie wzbogacenie kasy związku.
Nie bez powodu pytam o zapis w statucie,
zmierzam w kierunku ostatnich najgłośniejszych, niechlubnych inwestycji jakie
poczynił PZŻ. Przede wszystkim portal sailing.org.pl zarządzany przez spółkę EPZŻ,
a której to PZŻ przekazał ogromną kwotę
1,6 mln zł. Co z tym zrobicie?
Przede wszystkim przyjęliśmy założenie,
że nie podejmujemy decyzji ad hoc. To
jest projekt, który chcemy przeanalizować, aby ustalić, czy i w jaki sposób możemy te środki odzyskać. Aktualnie poza
bieżącymi zobowiązaniami wynikającymi
z zawartych przez spółkę umów, do minimum zredukowaliśmy wszystkie zbędne
koszty – współpracownikom wypowiedziane zostały umowy, sprzęt pozyskany
na działalność portalu zostaje w tej chwili
zwracany do związku, nie prowadzimy aktywnych działań na samym portalu poza
obsługiwaną przez pracowników związku
działalnością sportową.
Formalnie te 1,6 mln zł trafiły do EPZŻ
w formie pożyczki. Czy wiecie już na co
zostały wydane? Na budowę mechanizmu, czy też wynagrodzenia?
Dzisiaj nie potrafię tego jasno powiedzieć. EPZŻ to oddzielny podmiot gospodarczy, do którego dokumentacji
stopniowo docieramy. Jeżeli były nieprawidłowości z tym związane, pokażemy
wszystkim, że nie wolno funkcjonować
w sposób negatywnie oddziaływujący na
środowisko żeglarskie.
Czy poprzedni zarząd naraził PZŻ na
straty?
Wiążąca dla nas jest tutaj opinia komisji rewizyjnej, która nie przedstawiła
takich zarzutów, wnioskując do sejmiku
o udzielenie ustępującemu zarządowi
absolutorium.
Będą zmiany w zarządzie tej spółki?
Jak mówiłem wcześniej nie podejmujemy decyzji ad hoc. Problemem nie są
tylko zmiany w zarządzie spółki, ale zasadność i pomysł na jej ewentualne funkcjonowanie.
Opisywaliśmy statut tej spółki w poprzednim numerze W Ślizgu! Prezesa
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można odwołać tylko w szczególnych
przypadkach, jeżeli popełni przestępstwo umyślne, nie pojawi się w pracy
przez pół roku lub obłożnie zachoruje.
Według statutu tak to wygląda, ale
myślę, że w przypadku konieczności
zmian z pewnością dojdziemy do porozumienia.

rają za to wynagrodzenia. Sądzę, że na
dokonanie analiz potrzebujemy około
dwóch miesięcy. Potem wprowadzimy
kolejną reorganizację w składzie rady
nadzorczej, co m. in. będzie wiązało się
z odejściem mojej osoby. W ostatnich
dniach odwołaliśmy także prezesa zarządu spółki.

"Nowa Marina to majątek i projekt, który
powinien przynieść korzyści, a przynajmniej zwrot zainwestowanych środków.
EPZŻ to już inna sprawa, bo tych pieniędzy
raczej nie odzyskamy."
Czyli pan Jerzy Domański otrzyma
propozycję odejścia za porozumieniem stron?
Jako nowy zarząd podjęliśmy decyzję,
że nie będziemy podejmować działań
bez pełnej analizy dokumentów, do których nie mieliśmy do tej pory wglądu. Nie
wiemy jakie były podpisane szczegółowe
umowy, jakie są zobowiązania spółki,
więc pozostawiamy sobie jeszcze trochę
czasu, żeby nie narażać związku na dodatkowe koszty.
Czekamy zatem na rozstrzygnięcie
tej sprawy. Kolejna spółka należąca do PZŻ, która jest kontrowersyjna jeśli chodzi o sposób działania
to Nowa Marina Gdynia. Ponad trzy
lata temu ogłosiła wielką inwestycję,
czyli zabudowę mariny w Gdyni za
kwotę 160 mln zł. Póki co nic nie powstało, bo wciąż przedłużają się rozmowy z bankami na temat kredytowania, za to sporo pieniędzy wydano
na wynagrodzenia 4 członków rady
nadzorczej delegowanych przez PZŻ.
Dodam, że pozostali 4 członkowie tej
rady delegowani przez gdyńskie kluby zasiadają w niej społecznie.
Dokonaliśmy oczywistej zmiany przedstawicieli rady nadzorczej ze strony
związku. Dzisiaj w radzie zasiadają: wiceprezes ds. morskich Bogusław Witkowski, skarbnik Jacek Pietraszkiewicz,
Jarosław Kaniewski – osoba z poza
związku, specjalista w tego rodzaju inwestycjach i ja. Jest to rozwiązanie na
czas dokonania analizy i wgłębienia się
w szczegóły, pozwalające określić aktualny status inwestycji. Podjęliśmy też
uchwałę, że członkowie rady nie pobie-

A czemu związek wcześniej nie reagował na te kontrowersje? Przecież nawet ZHP, który też ma jednego przedstawiciela w radzie nadzorczej Nowej
Mariny Gdynia, pracującego społecznie, podnosiło, że delegaci PZŻ nie
powinni brać pieniędzy za to. Zgodnie
z bilansem jaki jest w KRS na pewno
na wynagrodzenia prezesa spółki i 4
członków rady delegowanych przez
PZŻ wydano do końca 2015 roku pół
miliona zł. Nie ma danych za 2016,
ale znając wysokość uchwalonych
stawek miesięcznych można przyjąć,
że na koniec 2016 roku kwota przekroczyła milion zł. Do tego dochodzi
pierwszy kwartał 2017.
Nie znam odpowiedzi na te pytania
i nie przyjmę na siebie żadnej krytyki
za działalność spółki z racji tego, że
nie miałem z nią nic wspólnego. Byłem
przedstawicielem zarządu niezaangażowanym w tą spółkę. Dzisiaj jako prezes mam obowiązek, żeby te sprawy
wyjaśnić.
Czy nowa marina powstanie? Jak pan
ocenia szanse?
Czekamy na decyzję komitetów kredytowych. Na dzisiaj tych środków
nie ma. Dążę do tego żebyśmy dowiedzieli się na jakim etapie jesteśmy, jakie są realne szanse na uruchomienie tej inwestycji. W dniu 14
czerwca zaplanowane jest zebranie
rady nadzorczej, gdzie m. in. zostanie przedstawiony bilans 2016 roku.
Te sprawy będą upublicznione, tym
bardziej, że zaangażowane zostały
środki dotyczące całej społeczności
żeglarskiej.
maj-czerwiec 2017
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Mamy spółkę, które generuje koszty podobnie jak EPZŻ. Obciąża
to kasę związku. Nie boi się Pan dalszych skutków hodowania
takich „kwiatków”?
Mimo wszystko patrzę na to optymistycznie. W przypadku spółki
Nowa Marina Gdynia paradoksalnie łatwiej będzie odzyskać zainwestowane pieniądze niż w przypadku portalu EPZŻ. Jest to majątek i projekt, który powinien przynieść korzyści, a przynajmniej
zwrot zainwestowanych środków. EPZŻ to już jest inna sprawa, bo
tych pieniędzy raczej nie odzyskamy.
Kolejna rzecz. Marina w Trzebieży, to miejsce też zapisało się niechlubnie w historii PZŻ. Dawny ośrodek szkoleniowy przez ostatnie
kilka lat popadał w ruinę z powodu sporu pomiędzy dzierżawcą, a PZŻ.
Czy wg pana związek w tym całym sporze zachował się właściwie?
Zajmuje się żeglarstwem od 1978 roku. Hasło Trzebież zawsze kojarzyło mi się z problemem w działalności PZŻ, a dla środowiska
sportowego stało się obiektem sarkastycznych żartów.
Czemu?
Ciągle mówiło się, że w Trzebieży są problemy, że mimo angażowanych środków finansowych związku, ośrodek nie funkcjonuje
tak ja powinien.
W sensie szkoleniowym?
Trudno to oceniać, bo wychowałem się w środowisku gdyńskim
i daleko mi do środowiska szczecińskiego, którego ośrodek był
i jest swego rodzaju chlubą. Dzisiaj naszym zadaniem jest to uporządkować. Nie wiem czy uda się odbudować sławę jaką miał kilkanaście lat temu, ale na pewno jest to ośrodek, który powinien
funkcjonować, żeby się utrzymać. Kto ma nim zarządzać – tego
jeszcze nie wiem. Na nas ciąży jednak obowiązek, aby straty odbudować. Bardzo liczę na pomoc Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, ponieważ w tego typu projektach
trzeba opierać się na strukturach lokalnych. Trudno zarządzać tym
projektem z perspektywy zewnętrznej. Na dzisiaj status jest taki, że
PZŻ i ZOZŻ powołały fundację, która ma przejąć funkcjonujący majątek ośrodka w Trzebieży, docelowo nim zarządzać, ale to kolejny
temat, który mamy do rozwiązania.
PZŻ zgodnie z planem ma udzielić pożyczki na odbudowę ośrodka i związany z tym podatek VAT. Macie pieniądze?
Zostały pozyskane środki z funduszy unijnych na modernizacje
ośrodka. One oczywiście wymagają wkładu własnego. Kilka miesięcy temu byliśmy poinformowani, że 60% środków miało pochodzić z dotacji UE, a 40% z PZŻ. Finalnie te proporcje dokładnie się
odwróciły, co wynika z podatku VAT, który związek musi zapłacić.
Chcemy zrealizować ten projekt, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie
skorzystać z pozyskanych środków. Niezbędne jest doprowadzenie ośrodka do stanu użyteczności i zastanowienie się w międzyczasie jak dalej ma on funkcjonować, kto i na jakich zasadach ma
tym zarządzać.
Jaka ma być funkcja Trzebieży?
Trzebież nie będzie ośrodkiem, jakim była kiedyś, bo czasy się zmieniły. Według mojej wizji szkolenie na patenty żeglarskie ma być
elementem upowszechniania żeglarstwa. Jednotorowa ścieżka pozwalająca uzyskać patenty państwowe lub uprawnienia związkowe
ma stanowić jeden z elementów w naszej ofercie. Trzebież musi być
mariną zorientowaną na turystów, przyjazną żeglarzom, która będzie
atrakcją dla żeglarzy z całej Polski, dającą możliwości upowszechniania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz korzyści dla żeglarzy
z całej Polski, zrzeszonych w Polskim Związku Żeglarskim.
W ŚLIZGU!
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jest absolwentem gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu,
trenerem, sędzią międzynarodowym
i menedżerem. Pełnił funkcję dyrektora sportowego PZŻ, a następnie
wiceprezesa ds. sportu. Jest też wiceprezydentem Eurosafu. Kieruje zakładem żeglarstwa AWFiS w Gdańsku.
23 kwietnia 2017 r. został wybrany na
nowego Prezesa Polskiego Związku
Żeglarskiego.
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Kontrolujecie fundację powołaną do odbudowy Trzebieży?
Jeszcze nie kontrolujemy, prawdę mówiąc statut i umowa fundacji są tak stworzone, że nie możemy odwołać rady fundacji. Tak naprawdę pozostaje nam liczyć,
że niektóre osoby same zrezygnują z zajmowanego stanowiska. W radzie fundacji
zasiadają obecnie trzy osoby reprezentujące PZŻ i 3 osoby ze strony ZOZŻ. Zarząd
fundacji to dwie osoby. Dotąd nie zatwierdziliśmy budżetów inwestycyjnych, a co
za tym idzie nie przekazaliśmy jeszcze
fundacji żadnych środków finansowych.
Czy członkowie rady fundacji pobierają
wynagrodzenie?
Na moją wiedzę nie. Umowy o pracę zostały wcześniej zawarte z przedstawicielami zarządu.

działa jednoosobowo, decyzje są podejmowane kolegialnie.
Nie boi się pan, że będzie zakładnikiem
starych układów?
Nie boję się i nie będę. Prawdę mówiąc
nie zakładam, że takowe istnieją.
Wierzy pan, że osoby, które zostały
w zarządzie, teraz zaczną myśleć zupełnie inaczej? Oczywiście pan jest prezesem, zapowiada pan liczne zmiany, ale
zarząd decyduje w głosowaniu.
Nie zgodzę się z opinią, że te osoby muszą
zmienić swoje postępowanie i przyzwyczajenia, obecni wiceprezesi ds. morskich
i ds. szkolenia to osoby, które często wyrażały dyskomfort w związku z wcześniejszym funkcjonowaniem PZŻ.

"Postawiłem warunek, który wcale nie był
żartem. Musi nastąpić zmiana w zakresie
funkcjonowania samego biura, które jest
jedną z podstawowych wizytówek związku."
Według pana powinni być wynagradzani?
Zostały zawarte umowy i po stronie rady
fundacji leży egzekwowanie zakresu
obowiązków. Jak dotąd nie wywiązano
się z podstawowych rzeczy, czyli przejęcia ośrodka przez fundację, które miało
nastąpić do 30 kwietnia.
Dogadujecie się z ZOZŻ - em w tej kwestii?
Tak, moje relacje z ZOZŻ em są bardzo
dobre.
Przed panem trudne zadanie. I nie
tylko chodzi o Trzebież, Gdynię, portal. Czy ta zmiana faktycznie jest
autentyczna? Znaczna część nowego zarządu była w poprzednim. Jak
chcecie przekonać ludzi, że naprawdę chcecie zmian?
Nikogo nie przekonamy tym, co obiecujemy, tylko tym co zrealizujemy. Pewnie
i mnie wiele osób nie do końca utożsamia z czymś nowym w PZŻ. Podkreślę
jednak, że spośród 15 członków zarządu pozostały tylko 4 ze starej kadencji.
Ale za to te kluczowe!
Nie zamierzam polemizować, ale jest
nowy prezes, dwóch nowych wiceprezesów, nowy skarbnik. Ponadto zarząd nie
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Dyskomfort w związku z pobieraniem wynagrodzenia w Nowej Marinie Gdynia?
Nie zamierzam komentować spraw, w które nie byłem bezpośrednio zaangażowany.
Czy w tych wyborach udało się na tyle
zmienić układ sił, że będzie miał pan
wolną rękę do odnowy i zmian?
Dzisiaj w zarządzie jest sporo młodych
ludzi, niektórych jeszcze młodszych ode
mnie, a wciąż nie uważam się za starego
(śmiech), którzy mają inne spojrzenie na
rzeczywistość. Ostatnie wybory i wynik
pokazały, że przesunęliśmy się w kierunku
spojrzenia nowatorskiego. Przedstawiając moje propozycje programowe, jestem
pewien, że uda nam się funkcjonować
zgodnie z oczekiwaniami środowiska. Czy
można to zrobić? Przykładem jest Polski
Związek Piłki Nożnej, który był postrzegany jeszcze gorzej niż wiele innych, w tym
PZŻ. Za kadencji Zbigniewa Bońka i osób,
które udało mu się zainspirować do współpracy ten związek przeszedł niesamowite
przeobrażenie, doszły do tego dobre wyniki
sportowe reprezentacji. Oczywiście mówimy o zupełnie innej skali finansowej.
Chce Pan być Bońkiem żeglarstwa?
Daleko powiedziane (śmiech), bo mam

swoje nazwisko i znam wartość samego siebie. Ale, chciałbym, żeby PZŻ
rzeczywiście zmienił wizerunek, żeby
tak jak kibice zaczęli pozytywnie mówić
o PZPN, tak chciałbym żeby nasi żeglarze zaczęli pozytywnie wypowiadać się
o związku po 4 latach naszej kadencji.
Czy będą zmiany personalne w związku?
Za wcześnie o tym mówić, ale na pewno
przeorganizujemy funkcjonowanie biura.
Stanowisko Sekretarza Generalnego?
Sekretarz Generalny pochodzi z wyboru Sejmiku, to stanowisko nie jest w gestii prezesa, czy zarządu. Natomiast udzielając sekretarzowi rekomendacji postawiłem warunek,
który wcale nie był żartem. Musi nastąpić
zmiana w zakresie funkcjonowania samego biura, które jest jedną z podstawowych
wizytówek związku. W niektórych działach
wszystko jest dobrze poukładane, bo mamy
bardzo dobrych pracowników. Są jednak obszary, które dla wielu żeglarzy stanowią dyskomfort. Zakładam, że Sekretarz Generalny
będzie przy tym pomagał.
Na ile medali liczy Pan w Tokio?
Głównym założeniem jakie postawiliśmy
sobie z wiceprezesem ds. sportu Mateuszem Kusznierewiczem jest to, żebyśmy
z każdych igrzysk wracali z medalem. Patrząc realnie, uważam, że dzisiaj mamy
szansę na co najmniej dwa medale. Zdecydowanie najsilniejszy jest nasz windsurfing.
Brązowy medal mistrzostw Europy w klasie
470 niesie za sobą jeszcze wiele niewiadomych. Dużej techniki dyplomacji sportowej
wymagało ode mnie uzyskanie zgody na
start Joli Ogar od Austriackiego Związku Żeglarskiego. Mamy silne załogi w klasie 49er.
Liczę przede wszystkim na zaangażowanie
Mateusza Kusznierewicza, domówienie się
z Karolem Jabłońskim, wciągnięcie Dominika Życkiego i stworzenie tzw. „performance
team”. Ten zespół będzie pomagać ukierunkowywać przygotowania żeglarskie w zakresie sprzętu, strategii techniki regatowej
i analizy. Trzeba nauczyć naszych zawodników jak wygrywać jednocześnie mistrzostwa świata i zdobywać medal na igrzyskach. Będzie to jeden z najważniejszych
priorytetów działalności związku. Bardzo
chciałabym żebyśmy z Tokio wrócili z dwoma medalami, chociaż to trudne wyzwanie.
Powstanie nowe ciało. A nie lepiej bezpośrednio pomóc zawodnikom i trenerom, żeby pieniądze wprost szły do
nich, a mniej właśnie na zarządzanie
i administrację?
Wprawdzie sport to przysłowiowa studmaj-czerwiec 2017
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nia bez dna, jednak nie sądzę, żeby ktokolwiek z naszych najlepszych zawodników i trenerów mógł na coś
narzekać.
Tego nie wiem. Pytam tylko czy nie lepiej maksymalnie upraszczać struktury?
We współczesnym sporcie wyczynowym na wynik
pracują zespoły. Karol pokazał się jako wiceprezes
ds. sportu i największym jego dyskomfortem było to,
że działał społecznie. Jako osoba w sztabie szkoleniowym PZŻ jest w stanie wnieść dużo więcej niż wcześniej jako wiceprezes do spraw sportu i takie jest nasze
założenie. Powiem nieco przewrotnie - zbyt dużo energii do tej pory przeznaczaliśmy na zawodników, którzy
nie generują wyniku i być może nigdy go nie wygenerują. Brakowało nam do tej pory pełnej koncentracji na
zawodnikach typu medaliści windsurfingu, grupa 49er,
czy 470 oraz najbardziej utalentowanej młodzieży,
która już zdobywa medale imprez juniorskich. To musi
być nasz główny cel, bo ci zawodnicy będą przynosić
medale. Pozwoli nam to pozyskiwać więcej pieniędzy,
promować żeglarstwo, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać innego rodzaju działalności. Nie mówię,
że mamy zaniechać innych działań, bo projekty upowszechniania żeglarstwa będziemy kontynuowali.
Chodzi tutaj o przeniesienie granicy między sportem
kwalifikowanym, wyczynowym, a żeglarstwem dla
przyjemności. Jesteśmy związkiem sportowym i siłą
rzeczy na tych działaniach musi nastąpić koncentracja
środków i energii.

"Mamy pomagać łamać bariery,
a nie być postrzegani jako
dodatkowy podmiot utrudniający
funkcjonowanie żeglarzom."
Energa dalej będzie sponsorem kadry?
Energa raczej nie będzie sponsorem kadry, polityka
spółek skarbu państwa jest teraz nieco inna.
Prowadzicie rozmowy?
Jeśli nie uda się kontynuować współpracy z Energą
poszukamy innych partnerów. Na rozwój żeglarstwa
powszechnego zabezpieczyliśmy środki, które pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jest to 440
tys. zł, które wspomożemy środkami własnymi związku. Celem programu jest upowszechnianie żeglarstwa
w różnych rejonach Polski. Jeśli nie uda się dojść do
porozumienia z Energą, to będziemy szukali innych
partnerów. Pewnie nie uda się już w tym roku, ale wierzę, że zrealizujemy to w kolejnych latach, bo jesteśmy
wiarygodnym partnerem. Na pewno będziemy kontynuowali także projekty współpracy z Volvo Car Poland.
No to z niecierpliwością czekamy na pierwsze efekty.
W ŚLIZGU!
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IGOR CZERNIK
szef Komisji Szkolenia PZKite
PIOTR KUNYSZ
Prezes POIK
ŁUKASZ CERAN
Prezes PZKite
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ROZMAWIAŁA: KLAUDIA KRAUSE
Nastąpiły spore zmiany w środowisku kite’a, ale na początek systematyzacja! Jakie są światowe organizacje kite’owe?
Igor Czernik, szef Komisji Szkolenia PZKite: Obecnie największą
światową organizacją jest IKA – International Kiteboarding Assosiation – to organizacja, która skupia wszystkie narodowe związki
i stowarzyszenia, Polski Związek Kite (PZKite) jest członkiem tej organizacji, a nasi koledzy zasiadali do tej pory w zarządzie IKA. Należy
wspomnieć również, że koordynuje rozgrywanie cyklu zawodów Pucharu Świata. Kolejną bardzo dużą organizacją jest International Kiteboarding Organization (IKO). Organizacja ta powstała na bazie WiW ŚLIZGU!
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pika School Network (WSN), pierwszej szkoleniowej sieci skupiającej
instruktorów i szkoły na całym świecie. Obecnie IKO jest największą
komercyjną organizacją zajmującą się szkoleniami dla instruktorów
i certyfikującą szkoły kitesurfingowe.
A jeśli chodzi o Polskę, to jakie organizacje zajmują się obecnie kitesurfingiem w naszym kraju?
Piotr Kunysz, Prezes POIK: Zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami, w Polsce każdy może kształcić instruktorów kitesurfingu.
I niestety tak wygląda rzeczywistość, do której dochodzi fakt, iż część
osób pracujących w charakterze instruktora w szkołach kitesurfingu, nie posiada żadnego przygotowania (szkolenia) a bardzo często
45
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i umiejętności. Organizacje, które profesjonalnie zajmują się szkoleniem instruktorów, prowadzonym w oparciu o dobrze przygotowane,
wymagające programy to: Polski Związek Kiteboardingu (PZKite),
Polska Organizacja Instruktorów Kitesufingu (POIK) oraz International Kiteboarding Organization (IKO), przy czym we wrześniu roku
2016 doszło do połączenia PZKite i POIK, które od początku sezonu
2017 prowadzą szkolenia pod jednym szyldem.
Czym zajmuje się PZKite? To podobny twór do PZŻ?
Łukasz Ceran, Prezes PZKite: Związek przede wszystkim jest dla
zawodników, chcemy podnosić poziom sportowy i popularyzować
kiteboarding w Polsce. Co roku PZKite koordynuje zawody w Polsce,
pomagając dopasować przepisy międzynarodowe do lokalnych warunków, zajmuje się tym Komisja Sportu PZKite. Komisja Szkolenia
zajmuje się tworzeniem metodyki nauczania i prowadzeniem kursów
instruktorskich, to wpływa na dużo bezpieczniejszy i efektywniejszy
proces nauki kiteboardingu w szkółkach. A bezpieczne nauczanie
i wyrobienie właściwych nawyków u kitesurferów przekłada się na
bezpieczeństwo na wodzie. PZKite promuje też Kartę Kiteboardera - dokument poświadczający umiejętności kitesurfingowe razem
z ubezpieczeniem OC.
To czym się różnicie?
Łukasz Ceran: W tym Związku wszyscy członkowie PZKite pracują
społecznie, a PZKite nie dostaje żadnego wsparcia z budżetu, dlatego
niektóre działania idą powoli, ale w dobrym kierunku. Pracujemy na
własnych, autorskich programach stworzonych przez najlepszych
fachowców zajmujących się kitesurfingiem. Posiadamy najlepszą kadrę szkoleniową w Polsce, zarówno w rekreacji jak i w sporcie. Są to
osoby z wieloletnim doświadczeniem, byli i aktualni zawodnicy, pracownicy naukowo-dydaktyczni AWF-ów. Największym naszym atutem jest doświadczenie – wiele lat szkolenia kadr (w POIK od 2011
roku), organizacji zawodów i sportu kitesurfingowego.
A POIK? Czym zajmował się do tej pory i kto jest jego reprezentantem?
Piotr Kunysz: Polska Organizacja Instruktorów Kitesurfingu jest
stowarzyszeniem, które zostało zarejestrowane 13 czerwca 2011
roku we Wrocławiu. Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku kitesurfingowego. Do dnia 13 czerwca 2011
roku w Polsce nie było Polskiego Związku w tej dyscyplinie sportu, ani
żadnej innej organizacji statutowo zajmującej się kursami kadrowymi

w kitesurfingu. POIK zainicjował działania zmierzające do skupienia
środowiska osób zajmujących się nauką kitesurfingu poprzez organizację szkoleń, wydawanie w Polsce jednolitych licencji instruktorskich
i licencji dla szkół oraz ewidencjonowanie instruktorów i szkółek.
Tak jak wspomnieliście, ostatnio nastąpiła zmiana, konkretnie POIK
jako stowarzyszenie został przyjęty w skład PZKite. Dlaczego zdecydowaliście się na połączenie sił?
Piotr Kunysz: Powodów było kilka, ale po tylu latach chcieliśmy w końcu zintegrować środowisko kadr szkoleniowych. Do tego dochodzi
wspólna organizacja kursów i zawodów instruktorskich, wymiana doświadczeń i dokonań oraz wspólne działanie na rzecz rozwoju kitesurfingu, poprzez stworzenie systemu klubów sportowych (przy szkołach)
i starania o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Igor Czernik: Obecne, najwięcej czasu zajmuje nam integracja systemu szkoleniowego, a w zasadzie unifikacja instruktorów i szkółek, tu
mowa o komisji szkolenia, do której w tym roku dołączyły koleżanki
i koledzy z POIK. Kończymy ostateczną wersję podręcznika dla instruktorów, co prawda pierwsze wydanie miało miejsce trzy lata temu, to
jednak prace trwają przez cały rok i na bieżąco aktualizujemy i wzbogacamy tematycznie. „Manual Instruktora PZKite”, taką roboczą nazwę
przyjęliśmy, to swoistego rodzaju leksykon stanowiący podstawy dla
każdego instruktora, zawiera wszystkie niezbędne procedury, metodykę nauczania, zasady bezpieczeństwa, podstawy meteorologii i nie
tylko. Istotną kwestią jest też zmiana naszej strony internetowej - ze
statycznej posiadającej suche informacje i fakty, na dynamiczne narzędzie dla szkółek oraz instruktorów. Ma powstać również ogólnopolska
baza instruktorów kitesurfingu – słowem będzie się działo.
W jaki sposób ta zmiana ma uprościć świat kitesurfingu?
Igor Czernik: Tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest to przede
wszystkim integracja środowiska kitesurfingowego, postaram się
krótko przedstawić esencję tej zmiany: jeden program szkoleniowy
dla wszystkich instruktorów i kursantów oparty o międzynarodowe
standardy; migrujący kursanci między szkołami będą mogli kontynuować szkolenia na różnych poziomach bez obawy o utratę nabytych wcześniej umiejętności; kursy instruktorskie będą prowadzone
wyłącznie przez szkoły certyfikowane, czyli te które mają należyty
staż i doświadczenie; możliwość weryfikacji uprawnień instruktorów
i szkół - tu odwołuję się do bazy, która będzie ogólnie dostępna na
stronie PZKite; łatwiejszy dostęp dla każdego kursanta do pakietów
ubezpieczeniowych. Oczywiście kwestii jest wiele, ciągle powstają
nowe pomysły. Co ważne główne siły nie ścierają się między sobą,
lecz walczą o najlepsze rozwiązanie w rozwoju szkoleń kitesurfingowych. Tu pozwolę sobie podziękować wszystkim, którzy nam zaufali,
wspierają w działaniach komisję szkolenia, poświęcają swój wolny
czas, energię i kreują wspaniałe pomysły.
Jak myślicie, w jakim kierunku rozwinie się kite?
Łukasz Ceran/Igor Czernik: Kiteboarding idzie w kierunku odmiennych specjalizacji. Kiedyś po prostu pływało się freeride lub freestyle.
Obecnie Freestyle jest podzielony na Newschool (triki przypominające manewry wakeboardowe) i Oldschool (skoki w górę). Pływanie
na deskach Sufingowych rozwinęło się na dwie dyscypliny – Wave
(jazdę na fali) i Strapless Freestyle (skoki i ewolucje na deskach bez
wiązań). Race odbywa się na foilach, a Slalom na deskach TwinTip.
Mamy jeszcze Landkiting, czyli jazdę z latawcem po brzegu na wózkach buggy lub mountainboardach oraz snowkite - zimową odmianę
z nartami lub snowboardem. Patrząc na rozwój kadry instruktorskiej,
młodych adeptów w szkołach a także młodych zawodników jesteśmy spokojni o przyszłość kiteboardingu w Polsce.
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SEZON KITE&WIND
W PEŁNI!
Tak naprawdę sezon sportów wodnych
w Polsce rozpoczyna się ostatnim
weekendem kwietnia i od tego czasu
nieprzerwanie do pierwszego weekendu
października, można uczyć się kitesurfingu
i windsurfingu w SurfSzkole przy molo
w Jastarni, jednej z najlepszych szkół
sportów wodnych na Półwyspie Helskim.
DLACZEGO
W JASTARNI

DLACZEGO
W SURFSZKOLE

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

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

JAK ZACZĄĆ

W NASZYM OŚRODKU
ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ:

Pierwsze kroki z windsurfingiem
lub kitesurfingiem warto rozpocząć pod okiem doświadczonego
instruktora, mamy wtedy gwarancję bezpiecznej i efektywnej nauki.
Ważne jest także, aby dobrze dobrać program szkolenia biorąc pod
uwagę poziom zaawansowania,
wiek i oczekiwania kursanta. Jeżeli jeszcze nie pływaliście wystarczy zrobić pierwszy krok i zapisać
się na pierwsze zajęcia, można to
zrobić przez stronę internetową
www.surfszkola.pl, telefonicznie
pod numerem +48 602392237 lub
bezpośrednio w biurze szkoły przy
molo w Jastarni.
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✓ wypożyczalnia i przechowalnia
sprzętu windsurfingowego,
✓ centrum testowe North Kiteboarding, latawce i deski wave 2017,
✓ WOO sensory do pomiaru wysokości skoków na kite,
✓ dwa surfshopy,
✓ dwupoziomowa restauracja z tarasem widokowym z którego można obserwować zatokę i najlepsze
na półwyspie zachody słońca.
Kitesurfing i windsurfing to idealna forma aktywnego spędzania czasu nad
wodą dostępna w zasadzie dla każdego, wystarczy zrobić ten pierwszy krok.
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JAK DOBRAĆ
ODPOWIEDNIĄ DESKĘ?
TEKST: TOMEK JANIAK

W poprzednim numerze Tomek Janiak pomagał w wyborze
idealnego latawca, teraz czas na deskę! Na rynku pojawia
się coraz to większy wybór sprzętu różnych marek
w najróżniejszych cenach. Czym kierować się podczas
zakupu? Nowa czy używana? Jak nie zginąć w tym
zróżnicowanym gąszczu ofert?

Zasada jest podobna jak podczas zakupu latawca, powinniśmy dokładnie przeanalizować wybór konkretnej deski pod kątem odpowiednich kryteriów, tzn.: umiejętności i etapu nauki na jakim jesteśmy,
upodobań, stylu pływania, masy i wzrostu ciała oraz preferowanych
warunków wiatrowych.
Zacznijmy od tego, że każda deska ma inne możliwości, dlatego
warto zapoznać się z deskową terminologią. Istnieje wiele rodzajów
desek do kitesurfingu, lecz najczęściej używanymi są deski jednokierunkowe (directional) i dwukierunkowe (twin).
Do tych pierwszych zalicza się deski typu Wave i Race. Deski Wave
wyglądem zbliżone do desek surfingowych, przeznaczone są dla
kitesurferów pływających po falach. Ostry dziób i zaokrąglona rufa
są typowe dla tego rodzaju desek. Zazwyczaj mają dwa strapy, bądź
wcale ich nie posiadają. Producenci umieszczają na deskach zazwyczaj trzy finy, dzięki którym możemy dokonywać szybkich zwrotów
i zmian kierunków. Deski Wave z łatwością przebijają się przez fale
i łatwo wpadają w ślizg, jednak zwroty wymagają sporych umiejętności – dlatego deski tego typu nie są polecane początkującym kitesurferom. Jednak jeśli masz za sobą pierwsze kroki we freeride`dzie
– koniecznie ją wypróbuj.
Deska typu Race na pierwszy rzut oka przypomina z kolei deskę windsurfingową, jest asymetryczna – ma zaokrąglony dziób i płaską/prostą rufę. Posiada cztery strapy, po dwa z każdej strony i długie finy
na rufie, które umożliwiają utrzymanie obranego kierunku nawet przy
silniejszych wiatrach oraz zapobiegają dryfowaniu po wodzie. Deski
Race mają ok. 190 cm długości i 70 cm szerokości. Odznaczają
się również wysoką wypornością, dlatego w łatwy sposób wchodzą
w ślizg. Zwroty na deskach race`owych mogą sprawić trudności jak
na wszystkich deskach kierunkowych. Czasami deska Race stanowi
dobrą alternatywę dla deski twin tip w warunkach słabo wiatrowych.
Wreszcie deski twin tip zaliczane do desek dwukierunkowych. To klasyczne deski do kite`a, pływa na nich ok. 95% kitesurferów! Ich cechą
charakterystyczną jest symetryczny kształt – przód (dziób) wyglą48

da tak samo jak tył (rufa) – dlatego możemy na nich pływać w obu
kierunkach. Dodatkowymi elementami desek twin tip są: pady, footstrapy, stateczniki/finy, a także rączka. Pady i strapy są umieszczone
podobnie jak w deskach snowboardowych. Powoduje to przyjęcie
od razu odpowiedniej postawy: niewielki rozkrok, pięty do wewnątrz,
a palce na zewnątrz. W rogach deski są umiejscowione stateczniki/
finy, których celem jest stabilizacja toru jazdy. Deski typu twin tip są
znacznie lżejsze i krótsze niż deski kierunkowe (directional), dzięki czemu możemy wykonywać na nich najbardziej zaawansowane akrobacje. Twin tipy są przeznaczone do freestyle`u i freeride`u.
Mniejsze rozmiary wykorzystywane do freestyle`u, nieco większe do
freeride`u, a duże (powyżej 145cm) to dechy słabowiatrowe.
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Początkującym kitesurferom zdecydowanie sugeruję zakup właśnie tej ostatniej, nieco większej ze względu na jej właściwości
ostrzące oraz to, że pomaga pływać przy słabszej technice, którą
trzeba jeszcze wyrobić. Warto również zastanowić się nad deską
używaną, ponieważ zdarzają się sytuacje kiedy na głębokiej wodzie deska zostaje zgubiona. Kwota za używaną deskę powinna
zamknąć się w 1000 zł, natomiast za nową zapłacimy kilkaset
złotych więcej. Jeśli chodzi o rozmiar to zasada jest prosta. Dla
osoby 75 kg odpowiedni powinien być rozmiar ok. 136-138 x 3942 cm. Wymiary pozwalają na to, żeby deska była sterowna, ale
jednocześnie będzie wybaczała brak techniki. Każde dodatkowe
5 kg owocuje wydłużeniem deski o 1 cm. Oczywiście działa to
W ŚLIZGU!
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również w drugą stronę – im mniej kilogramów, tym mniejsza
długość. Szerokość deski nie jest jednoznacznie określana i powinna być taka jaką zaleca producent.
Znając już budowę i charakterystykę poszczególnych desek, możesz
powoli zacząć myśleć o zakupie. Jednak najważniejsze jest to, żeby
przed zakupem sprzętu sprawdzić czy dany sprzęt będzie Ci odpowiadał. Kupić jest łatwo, ale później nie będziesz czerpał maksymalnej dozy przyjemności z pływania, a przecież to o to chodzi. Najlepiej
jest udać się na krótkie szkolenie lub kurs, gdzie można wynająć cały
potrzebny sprzęt i spróbować kilku różnych wariantów. Świadomość
jest najważniejsza.
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INNOWACJA ZE STOCZNI
SUNREEF YACHTS
TEKST: MATYLDA PROMIEŃ

Luksusowy cruiser i nowoczesny wodolot – tak określany
jest najnowszy projekt gdańskiej stoczni Sunreef Yachts,
rekreacyjna łódź motorowa 40 Open Sunreef Power.
W stoczni trwają prace nad wersją produkcyjną łodzi,
a projekty pokazywane podczas najważniejszych światowych
targów wzbudziły niemałą sensację.

Swój pierwszy koncept rekreacyjnego wodolotu stocznia zaprezentowała podczas targów Cannes Yachting Festival w 2014 roku. Od
tamtej pory, zespół inżynierów oraz projektantów Sunreef Yachts rozwinął ten projekt i opracował – ich zdaniem - najbardziej zaawansowaną technicznie jednostkę tego typu na świecie.
Zastosowanie dwukadłubowej struktury do projektu łodzi rekreacyjnej pozwoliło nie tylko otrzymać sporą przestrzeń wypoczynkową,
ale i zapewnić wyjątkową stabilność przy dużych prędkościach. Naturalnie wyważony 40 Open Sunreef Power nie wymaga systemów
stabilizujących. Ta innowacyjna jednostka oferowana będzie w wersji
ślizgowej i jako wodolot.
40 Open Sunreef Power wyposażyć można w stacjonarny napęd od
2x425 KM do 2x1100 KM zyskując tym samym imponujące osiągi
i maksymalną prędkość przekraczającą 60 węzłów. Wersja 40 Open
Sunreef Power H, wyposażona w system płatów nośnych, proponowana będzie w rozmaitych konfiguracjach napędu zaburtowego
o mocy od 2x627 KM do 4x400 KM.
Gdy jednostka przekroczy próg 25 węzłów, płaty wynoszą kadłub ponad powierzchnię wody. W rezultacie, 40 Open Sunreef Power H może
przemieszczać się ponad falami przy prędkości dochodzącej do 60
węzłów. Dodatkową zaletą redukcji oporu falowego do minimum jest
zdecydowanie niski poziom zużycia paliwa oraz daleki zasięg.
Model 40 Open Sunreef Power oferuje dużo więcej przestrzeni niż klasyczny day cruiser. Dwie boczne, rozkładane platformy na rufie two50

rzą perfekcyjne warunki do uprawiania sportów wodnych. Centralnie
umiejscowiona strefa wypoczynkowa skrywa obszerną bakistę do
przechowywania zabawek wodnych oraz sprzętu do nurkowania.
Sterówkę wyposażono w sportowe siedzenia.
Dziobowa część jachtu świetnie wykorzystuje szerokość jednostki.
W strefie tej mogą znaleźć się komfortowe siedziska i modułowy stół.
W zależności od życzenia właściciela ta część pokładu może też zostać
zagospodarowana jako duża kabina, idealna do całonocnych podróży.
Obszerna przestrzeń mieści się również w kadłubach poniżej pokładu
głównego, gdzie wedle uznania zaprojektować można łazienkę, dodatkową kabinę bądź schowek. Systemy audio-video, indywidualny
dobór sprzętu, rodzaju tapicerki, czy nowe rozwiązania aranżacyjne
– 40 Open Sunreef Power daje szerokie pole do personalizacji.
maj-czerwiec 2017
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MIĘDZY TRADYCJĄ A INNOWACJĄ

OPTIMIST NA FOILU
TEKST: HALINA KONOPKA

Jeszcze niedawno, gdy ktoś mówił, że jednostki Optimist będą pływały
z foilami, niektórzy pukali się w czoło. A jednak! Taką jednostkę udało się
zaprojektować Szwedom. Czy zobaczymy ją na polskich akwenach?

Montowanie hydrofoili na małych łódkach to stosunkowo nowe zjawisko. Tego innowacyjnego pomysłu podjęli się studenci i naukowcy
ze Szwedzkiego Uniwersytetu Technologicznego w Chalmers i SSPA
Sweden projektując Optimista, o którym jakiś czas temu można było
tylko pomarzyć. Teraz najmniejsza łódź na świecie z hydrofoilem to
fakt. Dzięki zastosowaniu kadłuba złożonego z węgla oraz grafenu,
który jest silniejszy i lżejszy od standardowych materiałów, grupa geniuszy poszła krok dalej, dodała hydrofoile i zmniejszając opór, wyciągnęła ją z wody.
Jednostka ta, o długości zaledwie 2,3 m i powierzchni 3,3 m2 jest
zwykle ograniczona do prędkości poniżej 4 węzłów. Z kolei prędkość Optimista z hydrofilami jest aż trzykrotnie większa. Jego
twórcy twierdzą, że V max jaką osiągnęli podczas prób morskich
wyniosła aż 12 węzłów!
- Myślę, że całe żeglarstwo zmierza w kierunku zwiększania prędkości, tym samym doszło i do Optimista. Uważam, że sprawę
należy rozważać dwukierunkowo, gdyż nie na darmo twórcy łódki założyli, że jest to bardzo bezpieczna, popularna łódka szkoleW ŚLIZGU!
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niowa. Zmodyfikowany Optimist niewątpliwie wymaga większych
umiejętności technicznych wraz z większą fizyczną sprawnością
i oczywiście odwagą. Dzisiejszy, „stary” Optyk zapewnia uprawianie żeglarstwa bardzo szerokiej rzeszy dzieci, co jest jego bardzo
dużą zaletą. Niestety często dzieci rezygnują właśnie z uwagi na
strach. Dlatego myślę, że nie wyprze on aktualnego modelu IODA
-95, ale pozwoli również uprawiać żeglarstwo na optimiście w dużych prędkościach, szczególnie dla zawodników dobrze wyszkolonych, gdyż to właśnie od nich często słyszymy „za wolny”. W mojej
ocenie bardzo dobry kierunek uzupełniający dla dalszego rozwoju
zawodnika przed następnymi klasami jakie czekają go w przyszłości – komentuje Tomasz Figlerowicz, Prezydent Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist.
Optimisty są łódkami, które towarzyszą prawie każdemu młodzieżowemu programowi żeglarskiemu od dziesięcioleci. Od momentu
pojawienia się na scenie żeglarskiej w 1947 r. stały się jedną z najbardziej popularnych na świecie łódek żeglarskich. Jak będzie teraz?
Czy innowacja wyprze tradycję? Przekonamy się w przeciągu kilku
najbliższych lat.
51
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PODSTAWOWE INFORMACJE:
Długość: 39 m
Szerokość: 6.80 m
Liczba pasażerów: 246

NAJWIĘKSZY
I NAJSZYBSZY NA
MAZURACH
TEKST: MICHAŁ STANKIEWICZ

39 metrów długości i 6,8 m szerokości ma Faryj IV. To największy w Polsce pasażerski katamaran. Wozić będzie turystów po Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Na dwóch pokładach,
po 260 m kw każdy zmieści się 246 pasażerów.
Górny pokład to przestronny taras widokowy,
natomiast dolny będzie w całości przeszklony,
dzięki czemu pasażerowie będą mogli podziwiać panoramę z każdej strony statku. Oszklenie zajmie powierzchnię 120 m2. Na pokładzie
znajdą się też pomieszczenia na rowery czy kajaki. Wodowanie odbyło się na początku kwietnia w Rucianym – Nida, a gotowość do rejsów
katamaran ma osiągnąć pod koniec maja.
Pierwsza planowana, stała trasa to Ruciane
Nida – Mikołajki – Pisz i z powrotem.
52
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D-ZERO W POLSCE

fot. DSarah Desjonqueres

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Devoti Zero pokazał się oficjalnie w Polsce. Jego
premiera odbyła się na Zalewie Zegrzyńskim, w ramach
BMW Spring Cup.
D-Zero to jednoosobowa łódź o długości 4,20 m, napędzana żaglem
o powierzchni 8,1 m2, który umieszczony jest na dwuczęściowym
maszcie. Zarówno maszt jak i bom wykonane są z węgla, a kadłub
waży zaledwie 42 kg. Cały osprzęt wyprodukowany został przez firmę
Harken. Jednostka D-Zero to „one size fits all”, czyli taka, która jest
przeznaczona dla zawodników o różnej masie, bez kompromisów
w zakresie konstrukcji i wyposażenia.
Projekt D-Zero oparty jest na unikalnej koncepcji dinghy Punk, która
została zaprojektowana przez Dana Holmana. Łódź zdobyła już popularność w Anglii, gdzie w klasie D-zero odbywają liczne imprezy
regatowe. Jak mówi sam projektant: - Punk był świetną łodzią, ale
D-Zero jest spektakularna.

54

Stocznia Devoti znana jest z produkcji łodzi regatowych zwłaszcza
klasy Finn. Devoti Zero to projekt, który ma kilka lat, ale dopiero teraz
pierwszy raz wpłynął na polski akwen. Czy będzie konkurował z popularnym Finnem czy Laserem? Już niedługo się przekonamy.
Regaty Spring Cup odbyły się 13-14 maja na wodach Zalewu Zegrzyńskiego i przystani Między Żaglami w Nieporęcie. Na starcie
regat stanęło 28 załóg klas Scandinavia 650 / Skippi 650 i Nautica
450, gościnnie Omega Standard i RS Aero oraz premierowo D-Zero. W D-Zero Piotr Mazur jednym punktem wygrał z Michałem Korneszczukiem, a na trzecim miejscu uplasował się Wojciech Groszyk.
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POLATAJ NA TRIMARANIE
TEKST: HALINA KONOPKA

fot. Materiały prasowe

Latający Trimaran
F101 ma być szybki,
ale stabilny do tego
stopnia, że będzie
dostępny dla każdego.
Brytyjska firma Foiling
World wprowadza na
rynek nowy foil.

Nowe konstrukcje z hydroskrzydłami zdobywają rynek, niemniej
mają opinie – nie bez powodu – jako najtrudniejsze do prowadzenia. Duet, Jerry Hill i Alan Hillman z firmy Foiling World, znany z produkcji łodzi sportowej SB20 chce to zmienić. Stąd pomysł na jacht,
nieco większy od popularnego Motha, ale dwuosobowy i o ciekawych rozwiązaniach.
- Chcemy dać możliwość spróbowania tego specyficznego rodzaju
żeglarstwa ludziom, którzy byli przekonani, że nie mogą tego zrobić bo uważali, że mają niewłaściwą wagę, brakuje im tężyzny fizycznej
lub po prostu nie mają wystarczających umiejętności – wyjaśnia
Jerry Hill, producent F101 Foiling World.
Trimaran F101 całkowicie wykonany z karbonu wyposażony jest
w kadłub centralny o długości 16 stóp i dwa duże, wysuwające się
pływaki, które ułatwiają start i utrzymanie równowagi przy zwrotach
i tym samym umożliwiają początkującym żeglarzom swobodne poruszanie się w powietrzu.
F101 znajduje się w końcowych fazach rozwoju. Docelowo jednostka w komfortowy sposób ma uzyskiwać 15-18 węzłów, a jej prędkość maksymalna ma oscylować w granicy 25 węzłów. W rezultacie
ma powstać łódź szybka, dająca dużo zabawy i stabilna do tego
stopnia, że będzie to atrakcją dla każdego, kto wcześniej był przytłoczony przez złożoność uruchomienia Motha, a czasami bolesny,
wyczerpujący i często zniechęcający proces nauki, który trzeba
przechodzić, aby nauczyć się pływać na foliach.
W ŚLIZGU!
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- Jeśli pomyślisz o żeglarzach jako o piramidzie, na samej górze
znajdują się ci najwięksi z Pucharu Ameryki i medaliści olimpijscy
- to nie jest nasz rynek docelowy. Mamy na celu poziomy dwa, trzy,
cztery i pięć poniżej tego top – dodaje Jerry Hill.
Najciekawsze jest to, że F101 to tzw. łódź one-plus-one, która została zaprojektowana tak, aby móc pływać na niej również w duecie. Dwie osoby oznaczają na początku instruktora i kursanta - co
znacznie rozszerza perspektywy nauki żeglowania na foilach. Z tego
względu trimaran wyposażony został w dodatkowy żagiel, który już
przy 6-8 węzłach pozwala wejść w ślizg, a przy silniejszym wietrze
pozwala rozwijać dużo większe prędkości - tak czy inaczej daje drugiej osobie mnóstwo zajęć na łodzi.
Konstruktorzy opracowali też rozwiązania ułatwiające wodowanie
łodzi. F101 ma wysuwane folie, dzięki czemu łódź może być zwodowana na kołach do wody i uruchamiana jak tradycyjna łódź. Ceny
jeszcze nie zostały ogłoszone, ale producenci zapowiadają, że mają
się wahać w granicy 15 000 funtów brytyjskich. Produkcja ma się
rozpocząć w pierwszej połowie 2017 roku.
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FAT LADY

UNIBAR

Czwarta generacja modelu Fat Lady marki BLADE redefiniuje
wyobrażenie o dużych latawcach. W testach porównawczych
udowadnia lepszy dolny zakres wiatrowy, łatwiejszy restart oraz
zwrotność, którym nie dorównują liderzy w tej klasie. Fat Lady to
latawiec o ogromnym zakresie wiatrowym. Siły na barze w tym
monstrum są tak dobrane, że poradzą sobie z nimi nawet drobne
panie. Tłuściocha świetnie nadaje się do wszelkiego rodzaju freestyle'u. Jeśli chcesz pływać w bardzo słabym wietrze lub masz
wagę Arnolda - nie szukaj dalej.
www.blade-kites.pl

Najnowszy UniBar marki Blade to jedyny na rynku krzywy bar,
który stawia na maksymalną prostotę. Kształt UniBaru zaprojektowali kinezjolodzy. W środkowej części bar jest prosty, a na końcach lekko wygina się ku górze, co odpowiada budowie naszych
dłoni i zapewnia większy komfort podczas pływania. Opracowana przez Blade'a zrywka jest bardzo prosta i skuteczna. Unibar
jest też najlżejszym barem na rynku z zintegrowanymi pływakami. Posiada krętlik, który w łatwy sposób pozwala poprzez dociągnięcie baru rozkręcić środkowe linki. Moc regulujemy na knadze,
do której za pomocą magnesu doczepimy luźną linkę depowera.
W komplecie z barem znajdziecie krótki leash oraz zapasową linkę depowera.
www.blade-kites.pl

XENON LALUZ 2017

PATAGONIA
R4™ YULEX™

Każdego roku firma Xenon koncentruje się, by deska zapewniała
raiderowi maksimum komfortu. Biorąc pod uwagę różnorodność
styli, które obsługuje, Laluz to najbardziej uniwersalny produkt
z gamy Xenonboards.
Rozmiary: 129 x 40 / 132 x 40 / 135 x 41 / 138 x 42
www.xenonboards.com
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Nasze nowe, wolne od neoprenu kombinezony Yulex ™
wykonane są z 85% kauczuku
naturalnego / 15% kauczuku
syntetycznego.
Mieszanka
wykonywana jest z gumy naturalnej i wolnego od chloru
kauczuku syntetycznego, aby
zwiększyć odporność na promieniowanie UV i ozon. Grubość 3.5mm w ramionach
i nogach, pokryty jest warstwą
materiału, w skład którego
wchodzą : 100% szybkoschnący jersey - tkanian jest wykonana w 85% z poliestru z recyklingu i 15% z elastan. Pianka
posiada zapięcie front-zip dla
lepszego uszczelnienia, rozciągnięcia i zakresu ruchu w obrębie klatki piersiowej i ramion.
www.daseapeople.com
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CAPTAINS RAIN PARKA
WWW.HELLYHANSEN.COM

STRÓJ KĄPIELOWY
WWW.SAILINGMACHINE.PL

AIRLIE
WWW.DAD-SPORTSWEAR.COM.PL

LIGHT & VARIABLE HOODY
WWW.DASEAPEOPLE.COM

UBIERZ SIĘ NA ŻAGLE

PRODUKTY

TORTOLA
WWW.RAMATUELLE.PL
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AIRFLOW FITNESS FLUO
WWW.OUTHORN.COM

PRODUKTY

MIKROPOLAR 767RD
WWW.SAILINGMACHINE.PL

NO MORE BLACK BY KOS
WWW.HANG10.PL

P-6 LOGO
WWW.DASEAPEOPLE.COM

CAMERON
WWW.RAMATUELLE.PL
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KARAIBSKA MOZAIKA
TEKST: AGNIESZKA OLSZEWSKA / FOTO: BLUE SAILS

Przejść się po wąskich uliczkach wypełnionych kamieniczkami w kolorach
tęczy, wskoczyć do kryształowo czystej wody, zobaczyć na własne oczy
scenerię z Piratów z Karaibów lub po prostu zrelaksować się na gorącej,
białej plaży w cieniu palm? Nigdy nie prowadziłam notatek z podróży,
jednak tym razem przez chwilę było inaczej.

KRAJ: WYSPY MORZA KARAIBSKIEGO
AKWEN: MORZE KARAIBSKIE
TRASA: MARTYNIKA-ST.LUCIA-ST.VINCENT I GRENADYNY-ST.LUCIA-MARTYNIKA
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Karaiby, a szczególnie Małe Antyle, to prawdziwy raj dla żeglarzy: pomyślne wiatry, wysokie temperatury, krystalicznie czysta woda, błękitne laguny kuszące kolorami raf koralowych i obfitością podwodnego
życia, tropikalna zieleń, rum prosto z destylarni, egzotyczne wyspy
i wiele miejsc do cumowania, w zależności od upodobań – w gwarnych portach lub odludnych zatokach.

od zapachów i kolorów. Wielką frajdę sprawiało nam odnajdywanie
okazów, które do tej pory znaliśmy jedynie w postaci doniczkowej
z mieszkań i biur, a tutaj były to nierzadko drzewa lub olbrzymie krzewy. Po powrocie do hotelu wraz z załogą postanowiliśmy spróbować
smaków tutejszej kuchni. W recepcji zasięgnęliśmy języka, taksówka
o umówionej godzinie miała nas zabrać do restauracji, która niby jest
niedaleko, ale bezpieczniej tam pojechać niż iść. Odświeżeni, wpakowaliśmy się do busa i dalej jazda na kolację. Jedziemy i jedziemy...
wyjechaliśmy nawet z miasta – tylko droga, taksówkarz i my... Co
jest!? Zaczęły się nerwowe rozmowy z taksówkarzem, ale on jak dotąd rozumiał po angielsku, tak teraz nie bardzo. Czarne wizje zaczęły
nam migać przed oczami, zrobiło się nieciekawie i wtedy po 40 minutach jazdy (niedaleko!) zobaczyliśmy knajpę, nie robiła najlepszego
wrażenia. Jednak niepowtarzalny folklor i tutejsza kuchnia zrekompensowała cały ten stres. Przygodo trwaj!

BLIŻEJ NIŻ SIĘ WYDAJE

„RESPECT NATURE AND NATURE WILL RESPECT YOU”

Fort de France, stolica Martyniki. Wylądowaliśmy. Czarter dopiero
jutro. Ufff, jak gorąco! No tak, niby człowiek wie, że „tu” jest ciepło,
ale ciężko zapomnieć, że „tam” zima w najlepsze. Zmęczeni kilkunastoma godzinami podróży dowlekliśmy się do postoju taksówek, dotarliśmy do hotelu i z dziką rozkoszą skorzystaliśmy z dobrodziejstw
łazienek, a później z hotelowego basenu. Nie tracąc czasu, ruszyliśmy
na północ Martyniki. Oddaliliśmy się od wybrzeża i w miejscowości
Balata, podziwialiśmy kościół, który był dokładną kopią Sacre Coeur
w Paryżu. Brakowało mu tylko spektakularnych schodów przed wejściem jakie ma oryginał, ale widok był równie piękny. Dalej na północy
zatrzymaliśmy się w Jardin de Balata. Jest to tropikalny ogród założony przy kreolskiej rezydencji. U wejścia witają gości najprawdziwsze
kolibry! Dalej jest już tylko piękniej. Zwiedzających prowadzi niepozorna ścieżka, która ma wiele rozgałęzień i często niespodziewanie
się kończy. Rośliny są pięknie wyeksponowane, w głowie kręci się

Następnego dnia pojechaliśmy do Le Marin, gdzie mieliśmy odebrać
katamarany. Są! Nasz robił wrażenie… był bardzo duży i nowy – Nautitech 47 do ułomków nie należy. Okazało się, że przejęcie jachtu
i odprawa, to nie taka szybka sprawa. Zrobiła się godzina 13.00 jak
odbijaliśmy w pośpiechu od kei. Obraliśmy kurs na wyspę St.Lucia,
a konkretnie na Marigot Bay – plener kilku hollywoodzkich filmów.
Podekscytowani, po kilku godzinach pojawiliśmy się u wejścia do
zatoki. Zanim zdążyliśmy napawać się oszałamiającymi widokami,
otoczyła nas chmara lokalnych łódek. Wisząc na naszych burtach
przekrzykiwali się wzajemnie, oferując dosłowanie wszystko: banany,
wodę, paliwo, kokosy, rękodzieło z trzciny, paciorki. Takie uroki!
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Rankiem część załogi popłynęła nurkować na rafę, a te są tu niezwykle urokliwe. Na chwilę zeszliśmy na ląd, w większości opanowany
przez Niemców z pobliskiego hotelu i postanowiliśmy się przejść.
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Jeden ze starszych miejscowych zagadał nas i namówił na przewiezienie go pontonem na drugą stronę zatoki. Tam nagle zniknął, by
po chwili wrócić z kokosami, które nam rozłupał i dał do picia. Niby
nic takiego, a jednak człowiekowi od razu robi się błogo. Utkwiło mi
jedno ze zdań, które wypowiedział: „Respect nature and nature will
respect you”, niby proste, niby oczywiste, a jakże prawdziwe! Chwilę
później, po powrocie na jacht prysła nasza szansa na spokojne parę
godzin, ponieważ wiatr stężał i zaczęły się problemy z kotwicą. No,
za nic w świecie nie chciała się trzymać dna i już! Jak udało nam się
wreszcie usiąść i przez chwilę nic nie robić, to odezwał się telefon,
że załoga wraca. Takie życie. Wyciągnęliśmy więc tę z trudem rzuconą kotwicę i ruszyliśmy na północ do Rodney Bay. Wydawało się, że
wejście do portu to przesmyk szerokości naszego jachtu. Wrażenie
dodatkowo potęgował prąd, który się tam tworzył. Wpłynęliśmy jednak bez szwanku, wokół mnóstwo jachtów, ale cisza! Brak tupania po
drewnianych pomostach, nawoływania, gwaru z barów i restauracji…
W POBLIŻU PITONSÓW
Bardzo wcześnie rano, nie budząc naszych załóg odcumowaliśmy
jachty i wyszliśmy z portu. Cel był dość odległy – Blue Lagoon na
południu wyspy St.Vincent. Po drodze na chwilę zatrzymaliśmy się
jeszcze przy małej rafie w pobliżu Pitonsów. Petit Piton i Gros Piton
to dwa wulkaniczne stożki bardzo charakterystyczne dla krajobrazu
wyspy, które wyrastają wprost z morza na niemalże 800 m. Po kąpieli gnaliśmy, żeby zdążyć przed zachodem słońca, a zachody na tej
szerokości geograficznej są niewzruszenie wczesne i szybkie. Wywołaliśmy marinę przez radio żeby zapytać o wolne miejsca. Okazało
się, że z postoju przy kei nici. Stanęliśmy więc na pięknie położonym
kotwicowisku. Po jakimś czasie podpłynął do nas miejscowy. Różnił
się od innych tym, że nie był nachalny. Zaczął od tego czy nie mamy
śmieci do wyrzucenia, bo ich wyrzucaniem zarabia na życie. Był dość
biedny, nie stać go było nawet na mały silniczek do łódki, który był
normą u jego konkurencji. Daliśmy mu śmieci razem z kasą za ich
wywóz. Zaczął nam o sobie opowiadać i wypytywać nas o różne rzeczy. Kupiliśmy trochę paciorków na pamiątkę i zamówiliśmy lód, który
nam później przywiózł. Kazał na siebie mówić „Baby Boy”.

Boy”, który zbierał muszelki do wyrobu swoich naszyjników. Po zakupach
i tankowaniu ruszyliśmy, zgodnie z życzeniami naszej załogi, dalej na południe. Zatrzymaliśmy się w Admiralty Bay na wyspie Bequia. To była
jedna z perełek! Uroczy, stary, karaibski charakter. Piękna, długa plaża,
palmy jak z obrazka, złoty piasek, woda jak szmaragd – ma-rze-nie! Dotarcie na plażę pontonem było nie lada wyzwaniem. Na falach przyboju
ponton zachowywał się jak narowisty rumak, jednak po krótkiej walce,
śmiało mogę przyznać, że była to jedna z najlepszych sjest w moim życiu. O zmierzchu ruszyliśmy w drogę powrotną na północ. Do przepłynięcia 90 mil. Z początku zachłysnęliśmy się prędkością, wiatrem i całą tą
otoczką towarzyszącą nocnemu pływaniu, ale po krótkim czasie wiatr
osłabł tak bardzo, że nasz krążownik ledwo sunął naprzód. Nie pozostawało nic innego jak włączyć silnik. I tak przez całą noc...

ODLICZANIE CZASU TO STRATA CZASU

KARAIBSKIE WIBRACJE

Podjęliśmy intensywną naukę luzu od miejscowych, wystarczyło na
nich popatrzeć i od razu człowiek nabierał dystansu do wszystkiego
i wszystkich. Odliczanie czasu, to... strata czasu – to chyba ich motto.
Zaczęliśmy zatracać dygot miejski i poddaliśmy się obezwładniającej
temperaturze. W oddali na plaży zobaczyliśmy znajomą twarz, to „Baby

Nazajutrz, o wschodzie słońca, pojawili się na horyzoncie niespodziewani goście. W blasku promieni, co chwila wyłaniało się kilkanaście
łebków. To delfiny! Do tej pory każda próba pójścia po aparat kończyła
wizytę tych przesympatycznych ssaków, ale nie tym razem – to chyba magia nietypowego wschodu słońca. Rankiem stanęliśmy w zato-
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WARTO WIEDZIEĆ
Na Małych Antylach obowiązują trzy różne waluty. Na wyspach należących do Francji
w euro. Poza Martyniką i Gwadelupą warto posługiwać się po
prostu dolarami amerykańskimi, bo stosuje się tam przelicznik 1 EUR = 1 USD.
Karaiby najlepiej odwiedzać
od grudnia do kwietnia. Trwa
wtedy pora sucha, co oznacza
krótkie ulewy najczęściej przy
wysokich, górzystych wyspach,
tzw. opady konwekcyjne. W pozostałych miesiącach deszcze
są znacznie częstsze, jest gorąco i duszno, co zmniejsza chęć
do eksploracji wysp. Istnieje
także ryzyko huraganów.

ce Marigot du Diamant nieopodal Le Marin. Czas do popołudnia spędziliśmy na kąpielach, dreptaniu po wybrzeżu i miłym nic nierobieniu.
Do mariny wpłynęliśmy dzień przed końcem czarteru ze względu na
część załogi, która musiała wrócić wcześniej. Na miejscu zastaliśmy
już nasz drugi katamaran. Załogi wykorzystały fakt, że mieli pewny
grunt pod nogami w postaci pomostów i postawiły na imprezę. Po
oporządzeniu jachtu, przygotowaniu przekąsek, wieczór spędziliśmy
na naszym drugim jachcie, przegryzając przepyszną pizzę z pobliskiej
budki, delektując się ciepłym, karaibskim powietrzem.
Rano, już w okrojonym składzie, wypłynęliśmy z portu i stanęliśmy
na kotwicowisku w zatoce Cul-de-Sac du Marin, niedaleko ClubMed.
Z rekonesansu brzegowego załogi (w całości męskie) wróciły niepokojąco podekscytowane. Tajemnica szybko się wydała. Dowiedzieli
się, że niedaleko na plaży w Salines można zobaczyć dużo miejscowych i nie całkiem ubranych piękności zażywających kąpieli słonecznej. Poza tym, że pań topless było tyle co u nas nad Bałtykiem, to
miejsce zdecydowanie lepiej prezentowało się z wody. Przeraził nas
tłum, którego nie dostrzegaliśmy z jachtu. Mnóstwo straganów, budek z jedzeniem, samochodów. Zupełnie jak w Łebie latem. Zatoka
nie nadawała się na nocleg. Kotwiczenie było wykluczone ze względu
na bardzo duże falowanie, a jachty raczej odpływały z tego miejsca.
Tak więc, kotwica poszła w górę, a silnik cała naprzód, nieubłaganie
zbliżał się zachód. Na tor podejściowy wchodziliśmy w ostatnich promieniach słońca. Spowodowało to lekki wzrost adrenaliny, ponieważ
do portu wpływa się między rafami! Obyło się jednak bez niespodzianek. Poranna krzątanina i zdawanie jachtu zakończyło się sukcesem.
Załogi odjechały do Fort de France, a my zostaliśmy jeden dzień dłużej, żeby pomóc znajomym przejąć ich katamaran i podzielić się wrażeniami z naszego rejsu. Od rana trwało przejmowanie katamaranu,
a po zdaniu relacji z naszej wyprawy zostawiliśmy ich sam na sam
z wizją wielkiej przygody, z jaką teraz zostawiam was!
W ŚLIZGU!
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Na Karaibach istnieje dużo baz
czarterowych. Do największych
należą: miasteczko Le Marin
na Martynice - jachty płyną na
południe, aż do Grenady, po
drodze odwiedzając Saint Lucię
oraz Saint Vincent i Grenadyny
oraz Wyspy Dziewicze znane
jako żeglarski raj. Rejsy po Karaibach oferuje m.in. polska firma Blue-Sails (www.blue-sails.
com) wynajmująca jachty i katamarany.
Zaopatrzenie dla jachtu na
dłuższy rejs najlepiej zrobić
na jednej z francuskich wysp.
Europejskie supermarkety są
najlepiej zaopatrzone i do tego
najtańsze na Karaibach. Ceny
są takie jak we Francji.
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CO ROBIĆ,
GDY NIE WIEJE?
TEKST: KLAUDIA KRAUSE / FOTO: ZBIORY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Mówi się, że Półwysep Helski to mekka sportów wodnych, jednak jest coś
jeszcze! Słyszeliście o Pierścieniu Zatoki Puckiej? To prawdziwy raj dla
rowerzystów, będący wspaniałą alternatywą na bezwietrzne dni.

64

maj-czerwiec 2017

\

W ŚLIZGU!

PODRÓŻE

Półwysep Helski jest najbardziej wietrznym
miejscem w Polsce, według statystyk wiatr
wieje tu z prędkością minimum 12 węzłów
średnio przez 220 dni w roku. Jednak zdarzają się dni, gdy na wodzie panuje flauta.
Wykorzystanie czasu po lub poza kite zależy tylko od waszej pomysłowości! Las, plaże, Morze, Zatoka zachęcają do aktywnego
spędzania wolnego czasu, przecież nadal
pozostajemy nad Bałtykiem. Wystarczy
tylko zmienić sprzęt. Co nas czeka? Przejażdżka ścieżką rowerową przez malowniczy Półwysep Helski aż po Gdynię.
- Zawsze oprócz sprzętu do kitesurfingu pakuje ze sobą rower. Nie dość, że to świetny
dodatek kondycyjny, gdy stwierdzisz, że po
drugim halsie na desce nie możesz złapać
oddechu, to na najwęższych fragmentach
mierzei możemy niemal w każdej chwili
przejść kilkadziesiąt metrów i położyć się
nad morzem na plaży – mówi Adam Dziadkiewicz, zapalony kitesurfer, który od 11 lat
spędza wakacje na Półwyspie Helskim.
Do szczególnie malowniczych należy szlak
Pierścienia Zatoki Puckiej – to 70 km trasy, która przebiega przez zdecydowanie
najpiękniejsze rejony Północnych Kaszub.
Dlaczego? Bo niemal na całej długości
Zatokę Pucką mamy na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. Szlak swój bieg rozpoczyna
na gdyńskim Pogórzu, biegnie przez Kosakowo, Puck, Władysławowo i kończy się na
samym krańcu Półwyspu Helskiego.
- To unikalna w skali Polski trasa rowerowa, biegnąca niemal na całej długości bezpośrednio nad brzegiem morza. Obfituje
w liczne atrakcje, wspaniałe widoki na Zatokę Pucką, daje też możliwość zapoznania
się z kulturą Północnych Kaszub. Sama trasa należy do łatwych i przebiega w dużej
części wydzieloną drogą rowerową, nadaje
się zarówno dla zaawansowanych rowerzystów, jak i rodziców w dziećmi – podkreśla
Piotr Książek, Inspektor Departamentu Turystyki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Rowerowa przygoda rozpoczyna się na
końcu ulicy Derdowskiego w Gdyni. Pierwsze kilometry to jazda drogą asfaltową
wzdłuż dawnego lotniska wojskowego.
W Pierwoszynie trasa odbija na północ ku
wysokim nadmorskim klifom, tzw. Górom
Grunwaldowym. Najwyższe wzniesienie
osiąga tu prawie 30 m n.p.m. Jednak nagroda jest warta świeczki, zwieńczeniem
wspinaczki na szczyt jest przepiękny widok
na Zatokę Gdańską oraz widoczny na horyzoncie Półwysep Helski.
W okolicach Mechelinek szlak odbija
w kierunku „tysiąca kanałów melioracyjnych” i rozległych łąk, które usytuowane
są między wzniesieniami Kępy Oksywskiej
i Puckiej. Przy okazji, w kameralnych Mechelinkach można zobaczyć tradycyjną
przystań rybacką znajdującą się na plaży
i niedawno powstałe molo. Przed Rewą
szlak nieco skręca i prowadzi wzdłuż krawędzi Rezerwatu Beka. Po drodze mijamy
m.in. Kaszubską Atlantydę – tajemnicze
miejsce, w którym niegdyś znajdowała się
kaszubska osada rybacka.
Droga od Osłonina do Rzucewa widzie
przez zabytkową aleję lipową. Monumentalny trakt stanowi ponad dwieście kilkusetletnich drzew, które, jak głosi legenda, zasadził

król Jan III Sobieski. Na końcu drogi, w otulinie małego parku mieści się neogotycki
pałac. Przemieszczając się dalej szlakiem
warto pokusić się o wizytę w Parku Kulturowym Łowców Fok pochodzącą z V-II tys.
p.n.e., gdzie zobaczyć można wiele ciekawych rekonstrukcji obiektów archeologicznych, m.in.: charakterystyczne dla tamtego
okresu chaty słupowe, chatę kaszubską,
chatę szamana, a także półziemiankę, piec
garncarski czy pracownię kamieniarską.
Po minięciu osady szlak łączy się swoim
biegiem ze szlakiem pieszym Kępy Puckiej,
jednak tuż za drewnianym mostkiem nad
Potokiem Błądzikowskim szlak Pierścienia
Zatoki Puckiej odbija ostro w lewo kierując
się na drogę w kierunku Pucka.
Między Puckiem a Władysławowem szlak
wiedzie drogą rowerową cały czas wzdłuż
Zatoki Puckiej. Po wjechaniu zaś na Półwysep Helski rozpoczyna się ciągła, utwardzona droga rowerowa, która doprowadzi nas
na sam Hel. Na całej rozciągłości ścieżki
rowerowej można poczuć rybacki klimat
w mijanych portach, można podziwiać
wspaniałe krajobrazy, wyjątkową przyrodę oraz niepowtarzalne widoki na zatokę,
a wszystko w towarzystwie nieustającego
szumu morza. Ostatni odcinek szlaku mię-

WŁADYSŁAWOWO
SWARZEWO

CHAŁUPY
KUŹNICA

PUCK

JASTARNIA
RZUCEWO
OSŁONINO

REWA
HEL
KOSAKOWO
przystanie jachtowe
pomosty/molo
ścieżki rowerowe
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dzy Juratom a Helem wiedzie ścieżką przez
las. Cisza, zieleń, rower – doskonały zestaw
na aktywny relaks! Finisz na Helu można
zwieńczyć wakacyjnym gofrem albo wizytą
w słynnym fokarium.
Trzeba też dodać, że trasa rowerowa na
Hel to nie lada gratka dla entuzjastów militariów - mają tu do zwiedzenia wojskowe
zabytki Rejonu Umocnionego Hel, poniemieckie stanowisko ogniowe B2 baterii
Schleswig-Holstein, stanowisko XXXI baterii im. Heliodora Laskowskiego czy Ośrodek
Oporu Jastarnia, gdzie bunkry wyrastają
wprost z plaży.
70 km rowerem to całkiem spory odcinek.
Jednak nie trzeba martwić się na zapas.
Z Helu możemy bardzo wygodnie wrócić
tramwajem wodnym kursującego do Gdyni,
Sopotu i Gdańska lub pociągiem do Władysławowa.
- Szlak rowerowy Pierścienia Zatoki Puckiej został utworzony z myślą o turystach,
którzy w jedną ze stron mogą udać się promem, bądź tramwajem wodnym przez Zatokę Gdańską. Promy kursują zwykle dwa,
a nieraz również trzy razy dziennie w kierunku: Gdyni, Sopotu, a także Gdańska. Dzięki
bardzo dobrze rozwiniętej bazie noclegowej, warto zostać na półwyspie nieco dłużej
– dodaje Piotr Książek.
Co na to kitesurferzy?
- Rower na Półwyspie to podstawowy środek lokomocji dla nas, kitesurferów. Mieszkając tutaj rowerami jeździmy na obiad i po
zakupy. Przemieszczamy się na rowerze
między kempingami i miasteczkami, za
każdym razem zachwycając się widokami,
bo droga rowerowa cały czas ciągnie się
wzdłuż wody i jest po prostu piękna o każdej porze dnia i nocy! Z kolei w bezwietrzne
dni umawiamy się większą grupą i jedziemy przez cały Półwysep aż do Helu, by tam
podziwiać jedyny w swoim rodzaju zachód
słońca. Cała wycieczka to niezwykle malownicze i magiczne widoki zapierające dech
w piersiach – podsumowuje Natalia Binkowska, instruktorka w szkółce nakajta.pl.
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ERGO HESTIA FORMULA
WINDSURFING EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS 11-15 CZERWCA

FORD KITE CUP 26-28 MAJA

Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia Sopot po raz kolejny będzie gospodarzem
imprezy rangi europejskiej. W dniach 11-15 czerwca w Sopocie odbędą się regaty

Znamy już daty tegorocznych zawodów! Pierwszy przystanek Ford Kite Cup

Ergo Hestia Formula Windsurfing European Championships, zaliczane do cyklu mi-

2017 zaplanowano pod koniec maja w Chałupach 3. Na Półwyspie będzie moż-

strzostw Europy. – Cieszymy się, że do Polski znów trafiają wysokiej rangi zawody

na zobaczyć popisy najlepszych kitesurferów w konkurencji Twin Tip Racing!

klasy Formuła Windsurfing. Tym bardziej, że nasi reprezentanci od lat z powodze-

Będą to pierwsze z trzech eliminacji, których zwycięzca pojedzie na kwalifikacje

niem w niej rywalizują. Od kilkunastu lat tacy zawodnicy jak Dorota Staszewska,

do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires. Niemiej nagroda ta

Marta Hlavaty, Agnieszka Pietrasik, Wojtek Brzozowski i na stałe mieszkający

dotyczy zawodników urodzonych w latach 2000-2003. Natomiast udział w za-

w Polsce reprezentant Australii Steve Allen, regularnie stawali na najwyższym po-

wodach otwarty jest dla wszystkich roczników. Kolejne zawody zaplanowano

dium mistrzostw świata, a w tym roku tytułu Mistrza Europy bronić będzie Michał

na 15-17 czerwca Puchar Polski (TT Racing, Foil, FS) oraz 12-15 sierpnia Mi-

Polanowski – mówi Piotr Oleksiak, organizator regat z ramienia SKŻ ERGO Hestia

strzostwa Polski (TT Racing, Foil, FS). Wszystkich zainteresowanych wzięciem

Sopot. – Liczymy, że i w tym roku będziemy się cieszyć z sukcesów naszych za-

udziału w zawodach zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym

wodników. Druga impreza cyklu rozegrana zostanie w sierpniu w Liepaji (Lipawie)

na stronie www.fordcup.pl. Bieżące informacje o zawodach śledzić można na

na Łotwie. Najlepsi żeglarze całego cyklu zostaną mistrzami Europy.

stronie wydarzenia na facebooku.

PUCHAR PREZYDENTA SOPOTU

THE QUEEN OF HEL 2017

Co roku, w czerwcu do Sopotu zjeżdżają się deskarze z całej Polski, by walczyć

Pod koniec czerwca Chałupy opanują kitesurferki. The Queen of Hel to trzy dni

o tytuły najlepszych w Regatach o Puchar Prezydenta Sopotu. Początek tego-

spędzone z trzema światowej rangi trenerkami, w tym Karoliną Winkowską –

rocznej edycji już w czwartek 9 czerwca. Regaty o Puchar Prezydenta Sopotu

3-krotną Mistrzynią Świata! Kobiecy festiwal kitesurfingu skierowany jest ab-

są uznawane za najstarsze w Polsce regaty windsurfingowe rozgrywane na

solutnie do wszystkich dziewczyn zainteresowanych kitesurfingiem. - Każdy

akwenie morskim. W tym roku, oprócz tradycyjnie mocnej obsady desek klas

poranek i popołudnie przepełniony będzie przygotowaniem Was do dobrego

Techno293, RS:X, Raceboard, Formuły Windsurfing, zmierzą się zawodnicy

samopoczucia, odbędą się edukacyjne spotkania, nauka kitesurfingu na sucho

w klasach Kitefoil Open i Kite TTR. Kite TTR, który w Sopocie zobaczymy po raz

w kite roomingu, wykłady kitesurfingowe, poświęcimy trochę czasu odpowied-

pierwszy, został w ubiegłym roku wybrany jako klasa na Youth Olympic Games

nim ćwiczeniom, które usprawnią wasze pływanie i pozwolą uniknąć kontuzji.

- młodzieżowe igrzyska olimpijskie. W sopockich regatach, mimo napiętego ka-

Natomiast w najlepszej porze dnia będziemy trenować razem na wodzie i pod-

lendarza imprez zagranicznych, wystartują również zawodnicy polskiej kadry

nosić wasze umiejętności podczas Pro Campu – mówi Kasia Lange, organiza-

narodowej RS:X. Organizatorzy regat spodziewają się, że nad zatokę Gdańską

tor festiwalu.Nie zabraknie też konkursów i dobrej zabawy. Każda z uczestni-

przyjedzie ponad 150 deskarzy z kraju i z zagranicy.

czek festiwalu może zostać Królową The Queen Of Hel.

9-11 CZERWCA
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MISTRZOSTWA EUROPY
ORC GDAŃSK 24-29 LIPCA
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POLSKA EKSTRAKLASA
ŻEGLARSKA 24-25 CZERWCA

European Championship ORC Gdańsk 2017 to regaty, jakich w Polsce jeszcze
nie było. W dniach 24-29 lipca na wodach Zatoki Gdańskiej pojawią jachty z ca-

Druga runda Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej odbędzie się 24-25 czerwca w

łej Europy, żeby walczyć o tytuły mistrzów Europy ORC. Organizatorzy żeglar-

Świnoujściu. W inauguracyjnych zawodach w Sopocie wygrała załoga Karola

skich mistrzostw Europy spodziewają się ponad 70 jachtów morskich i blisko

Górskiego - Sailing Machine, drugie miejsce zajął Jacht Klub Kamień Pomorski,

700 uczestników. Dzięki formule przelicznikowej rywalizować ze sobą będą

a podium zamknęli gospodarze – Yacht Club Sopot. W tym roku na liście starto-

jednostki o różnej wielkości. Wyścigi mają być dobrze widoczne z trójmiejskich

wej obok zespołów znanych z poprzednich sezonów pojawili się debiutanci. Na

plaż. Udział w mistrzostwach potwierdziło już x załóg. Jachty zostaną podzie-

starcie w Świnoujściu zobaczymy m.in. zespół Legii Warszawa pod dowódz-

lone na trzy grupy, według specjalnego współczynnika wyrównawczego CDL.

twem Jakuba Pawluka oraz Klub Żeglarski Mechelinki, w którym wystartuje

Emocje dla miłośników sportów wodnych są gwarantowane. Pobliskie plaże,

Łukasz Wosiński, obecnie najwyżej sklasyfikowany polski sternik w meczowym

mola całego Trójmiasta będą stanowić wspaniałe miejsce do śledzenia żeglar-

Pucharze Świata. Przypomnijmy, że cztery najlepsze kluby w sezonie awansują

skiej rywalizacji. Od 21 do 23 lipca w Gdańsku odbędą się Otwarte Mistrzostwa

do Sailing Champions League, żeglarskiej ligi mistrzów i regat w eliminacyjnych

Polski ORC, a od 24 do 29 lipca gdańska marina stanie się na blisko tydzień

w St. Petersburgu i St. Moritz. Najlepsi wystartują w Finale Ligi Mistrzów w Por-

domem dla około 70 morskich jachtów i 700 „wilków morskich”.

to Cervo.

DOUBLEHANDED YACHTRACE

ERGO HESTIA ŻEGLARSKI
PUCHAR TRÓJMIASTA 26-28 MAJA

3 CZERWCA

Wyjątkowa okazja do rywalizacji na wodzie będzie już w ostatni weekend maja,
podczas ERGO Hestia Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta. Biuro regat zlokalizoCykl imprez spod znaku DOUBLEHANDED to nowa jakość w żeglarstwie

wane będzie tuż przy sopockim molo w Informacji Turystycznej. 26 maja odbę-

regatowym na Bałtyku. Po udanym ubiegłorocznym debiucie, druga edycja

dzie się trening z analizą zorganizowany przez North Sails. Będzie to doskonała

morskich zmagań jachtów z dwuosobowymi załogami zapowiada się jesz-

okazja do sprawdzenia się przed sobotnimi wyścigami.Z każdym dniem przy-

cze bardziej emocjonująco. 3 czerwca wystartuje główna impreza cyklu,

bywa żeglarzy, którzy wezmą udział w wydarzeniu. Wśród nich znalazł się m.in.

czyli Gdynia DOUBLEHANDED Yachtrace. Uczestnicy ścigać się będą na

Mateusz Kusznierewicz, który wystartuje w klasie OPEN dla jachtów powyżej

trasie z Gdyni do Liepai i dalej do Ölands Södra Grund. Całość trasy, poko-

11 m. Wyścigi rozegrane zostaną w klasach: ORC, KWR, Open – do 9 m, Open

nywanej non stop, to 400 mil morskich. Przewidywany termin zakończenia

– od 9 do 11 m, Open – powyżej 11 m oraz wielokadłubowce powyżej 6 m.

regat to 9 czerwca. Ten wyścig to kontynuacja regat z zeszłego roku. Wte-

Przyznana zostanie także nagroda specjalna dla załogi, która wygra najwięcej

dy żeglarze ścigali się na trasie Gdynia-Windawa-Gdynia, także na odcinku

wyścigów w klasie ORC. Zgłoszeń dokonywać można za pośrednictwem stro-

400 mil. Lista zgłoszeń wciąż jest otwarta.

ny internetowej: www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl
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NORD CUP

REGATY „TRZY MOLA”

Nord Cup to wspaniałe żeglarskie wydarzenie rozgrywane na wodach zatoki

Regaty „Trzy Mola” to kolejna impreza bogatego sezonu regatowego 2017 po re-

Gdańskiej i jedna z największych tego typu imprez w Polsce, która w tym roku

gatach Sopot Catamaran Cup w ramach Pucharu Polski Katamaranów. Dla kadry

odbędzie się już po raz dwunasty. Sercem regat będzie jak co roku AZS Cen-

regatowej juniorów klasy Hobie Cat 16 „Catamaran Youth Team Poland UKS NAVIGO

tralny Ośrodek Sportu Akademickiego w gdańskich Górkach Zachodnich. Te-

Sopot” będą kolejnymi regatami treningowymi do Młodzieżowych Mistrzostw Świata

goroczny Nord Cup ponownie otworzy pełnomorski wyścig jachtów morskich

2017, które odbędą się w grudniu w Chinach. Szczególnie widowiskowo zapowiadają

B8 Race, którego trasa prowadzić będzie z Górek Zachodnich w kierunku boi

się wyścigi klasy A. Będą w niej startować polscy zawodnicy, którzy należą do ścisłej

umieszczonej w pobliżu platformy Lotos Petrobaltic na złożu B8 i z powrotem.

czołówki światowej. Ich katamarany to najnowsze żeglarskie konstrukcje „latające”

Dzień później wystartują kolejne klasy, których załogi będą walczyć o punkty

nad powierzchnią wody.W sobotę przed wyścigami o godz. 11.30 odbędzie się pa-

pucharowe. W ramach Nord Cup odbędą się też zawody rangi mistrzostw Pol-

rada katamaranów przy sopockim molo. Wyścigi rozpoczną się w sobotę od godz.

ski. O medale mistrza kraju będą rywalizować klasy: Hobie Cat, Nautica 450,

12.00, a w niedzielę o 11.30. Trasa regat ustawiona będzie w pobliżu molo w Sopocie,

Hornet, Korsarz, Micro oraz ORC Sportboat.

więc rywalizacja będzie doskonale widoczne z molo oraz sopockich plaż.

SZCZECIN MATCH RACE

BIZNES LIGA ŻEGLARSKA

23 CZERWCA - 2 LIPCA

25 - 27 MAJA

10-11 CZERWCA

3 - 4 CZERWCA

Sezon regat meczowych powoli się rozkręca. Pod koniec maja na wody jeziora
Dąbie w Szczecinie powrócą czołowi żeglarze meczowi z całego świata, którzy
podczas Szczecin Match Race walczyć będą o cenne punkty Pucharu Świata

Nowy sezon w Sopocie rozpoczęła też Biznes Liga Żeglarska. Pierwszy przy-

ISAF oraz kwalifikację do polskiego przystanku World Match Racing Tour roz-

stanek już za nami, na liście startowej aż dziesięć reprezentacji znanych firm,

grywanego na początku sierpnia w Sopocie. Z roku na rok do stolicy Wojewódz-

które już po raz drugi będą się ścigać wokół mola na regatowych Delphia 24.

twa Zachodniopomorskiego przyjeżdżają coraz wyżej sklasyfikowani sternicy

W tym roku oprócz stałych bywalców ligi, pojawiły się też nowe zespoły, m.in.

światowego rankingu Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej ISAF. W zeszłym

UMC/Sharp, Meblik czy Lion’s Bank. W finale spotkają się najlepsze zespoły obu

roku wygrał team Wosińskiego, czy w tym będzie podobnie? Przekonamy się

grup, a zdobyte do tego momentu punkty nie będą się liczyły się w klasyfikacji

już niedługo. Póki co triumfatorami poszczególnych regat cyklu byli kolejno: Pa-

końcowej. Dlatego też walka o zwycięstwo w całej Lidze potrwa do ostatniego

weł Ejsmont (Clinic + Grade 5, Rybnik), Szymon Szymik (PMT Spring Cup, Grade

wyścigu, ostatnich regat. Projekt ten skierowany jest głównie do świata biznesu

4, Rybnik), Rafał Sawicki (Double WarmUp 1, Grade 3, Szczecin), Patryk Zbroja

– jako narzędzie do aktywizowania pracowników oraz budowania atmosfery

(Double WarmUp 2, Grade 3, Szczecin).

pracy zespołowej.
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Wręczenie nagród Sopot Wave Regatta

Od lewej: Jacek Nowak, Łukasz Przybytek, Jacek Piasecki – żeglarze

Załoga Thalgo Polska z nagrodami za zwycięstwo w Sopot Wave Regatta

Daria Łobasiuk, czołowa polska surferka,
Klaudia Krause, red. prowadzący W Ślizgu!,
Rafał Becker, złoty medalista MŚ w klasie Micro

SOPOT WAVE

Od lewej: Karolina Wolińska
i Daria Łobasiuk, surferki

Victor Borsuk, wielokrotny mistrz Polski
w kitesurfingu, z partnerką Olgą Świeboda

Żeglarze - od regatowców i zawodowców po
amatorów i miłośników pływania. Klasy olimpijskie i pełnomorskie. Mistrzowie sportów deskowych od surfingu, po windsurfing, a na kajtach
kończąc. Przedstawiciele świata biznesu, kultury i mediów. Wszyscy już po raz piąty spotkali
się na Sopot Wave, by powitać sezon żeglarski
2017. Były regaty, pokazy mody i sporo zabawy!
Kolejna edycja już pod koniec września.

Załoga Dr Kubik Sopot Wave Regatta

Od lewej: Piotr Myszka z żoną, Maciej Żarnowski, Jacek Piasecki, żeglarze
72

Od lewej: Piotr Myszka,
Zbigniew Gutkowski, żeglarze

Jacek Noetzel, UKS Navigo, z żoną Małgorzatą
maj-czerwiec 2017
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Gjorgji Proevski,
Milena Rybińska – Proevska, Helly Hansen

Paweł Górski i Magdalena Czajkowska,
GSC Yachting

Od lewej: Piotr Gacek, Karolina Gacek,
Magazyn Prestiż, Tomasz Podsiadły,
prowadzący Sopot Wave

Agnieszka i Maciej Olszewscy, Blue Sails

Od lewej: Agnieszka Ozdoba, Agnieszka Maj,
Sylwia Michałek, Anna Gruszczyńska, Iwona
Kwiatkowska - Thalgo Poland

Joanna i Krzysztof Kozioł, manager Centrum
Medycznego Dr Kubik

Żeglarz Paweł Kołodziński z żoną

Od lewej: Jarosław Chłopek, Dobre Yachty, Filip
Wójcikiewicz, właściciel hotelu Hilton Gdańsk

Od lewej:Karolina Matysek, Personal PR,
Oliwer Rasztawicki, architekt, Michał
Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto Sp z o.o.

Od lewej: Krzysztof Podjaski, Monika Michalik,
Marcin Sowiński, Agencja Mediafocus

Konrad Rószkowski, projektant graficzny
Prestiż Trójmiejski oraz W Ślizgu! z partnerką

Od lewej: Michał Czernów, Jacek Pietrzak,
Michał Kaczorowski

Anna Król, właścicielka CKK Architekci,
Jarosław Król, żeglarz

Od lewej: Jakub Jakubowski, wiceprezes
Prestiż Trójmiasto Sp z o.o., Zbigniew
Gutkowski, żeglarz, Michał Stankiewicz,
prezes Prestiż Trójmiasto Sp z o.o.

licja i Grzegorz Zalewscy,
Ramatuelle Beach Wear
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ZNAJDZIECIE NAS:
GDYNIA

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

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

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

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

NorthEast Marina, ul. Grodzka 1; Marina Pogoń (biuro/tawerna), ul.
Przestrzenna 3; Jacht Klub AZS (biuro/tawerna), ul. Przestrzenna 9; Marina
Yachting, ul. Przestrzenna 7; Marina Sport, ul. Przestrzenna 11; MT Partners,
ul. Przestrzenna 11; Harcerski Ośrodek Morski, ul. Żaglowa 2; Camping
Marina PTTK (biuro/tawerna), ul. Przestrzenna 23; Sklep Bakista, ul.
Przestrzenna 23; Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 21; Henry Lloyd, ul.
Przestrzenna 11; Urząd Miejski Szczecin, Biuro Prezydenta, ul. Armii Krajowej
1; Urząd Miejski Szczecin, Wydział Promocji, ul. Armii Krajowej 1; Urząd
Miejski Szczecin, Wydział Sportu, ul. Armii Krajowej 1; Urząd Marszałkowski,
Rzecznik prasowy, ul. Korsarzy 34; Urząd Marszałkowski, gabinet Marszałka,
ul. Korsarzy 34; Urząd Wojewódzki, Biuro prasowe, Wały Chrobrego; Hotel
Atrium, ul. Wojska Polskiego 75; Bohema, ul. Wojska Polskiego 67; Meraki,
ul. Wojska Polskiego 20; Koch Cukiernia, ul. Wojska Polskiego 4; Bombay,
ul. Partyzantów 2; Novotel, ul. 3 maja 31; Columbus Coffee, ul. Kopernika 1;
Columbus Coffee, ul. Krzywoustego 16; Starbucks Coffee, ul. Niepodległości
36; Teatr Mały, Deptak Bogusława; Towarzyska, Deptak Bogusława; Czarna
Owca, Deptak Bogusława; Fanaberia, Deptak Bogusława; Studio Urody
Masumi, Deptak Bogusława; BarCzysty, Deptak Bogusława; Grey Club,
Deptak Bogusława; Fabryka, Deptak Bogusława; Coffee Heaven, Galeria
Kaskada; Pure Fitness, Galeria Kaskada; Castelarii, Galeria Kaskada; Cafe In,
ul. Kaszubska 67; Dive Academy, ul. Wąska 16; Public Cafe, al. Jana Pawła
II 43; Castelarii, al. Jana Pawła II 43; Avanti, al. Jana Pawła II 43; Karczma
Polska pod Kogutem, plac Lotników; Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6; Stara
Piekarnia, ul. Piłsudzkiego 7; Brama Jazz Cafe, plac Hołdu Pruskiego 1; 13
MUZ, plac Żołnierza Polskiego 2; Elefunk Club, plac Żołnierza Polskiego 2;
Mała Tumska, ul. Mariacka 26; Radecki&Family, ul. Tkacka 12; Santorini,
ul. Tkacka 50; Hotel Park, ul. Plantowa 1; Hotel Radisson, plac Rodła 9;
Pazim PŻM, plac Rodła 9; Baltica Wellnes&Spa, plac Rodła 8; Unity Line,
plac Rodła 8; Coffee Heaven, CH Galaxy; LTUR, CH Galaxy; Duet Coffee, CH
Galaxy; Columbus Coffee, CH Galaxy; Columbus Coffee, ul. Malczewskiego
26; Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9; Dr Irena Eris, ul. Felczaka 20;
Secesja Cafe, al. Jana Pawła II 19; Castelarii, ul. Tuwima 15; Columbus,
Wały Chrobrego 1; Exovino, ul. Małopolska 1; Colorado, Wały Chrobrego
1a; Chrobry, Wały Chrobrego 1; Toscana/Trattoria, plac Orła Białego; Porto
Grande, Wały Chrobrego; La Passion du Vin, ul. Sienna 8; Bachus Winiarnia,
ul. Sienna 6; Wół i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 18; Public Cafe, ul. Wielka
Odrzańska 28a; Cafe Popularna, ul. Panieńska 20; Ukraineczka, ul. Panieńska
19; Eskapada, ul. Osiek 7; Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34; Zamek Punkt
Informacyjny, ul. Korsarzy 34; Fitness, ul. Mazowiecka 13; Hotel Campanile,
ul. Wyszyńskiego 30; Starbucks Coffee, ul. Wyszyńskiego 1; El Globo, ul.
Piłsudzkiego 26; Chief, ul. gen. Rayskiego 16; Cukiernia Sowa, ul. Wojska
Polskiego 17; Columbus Coffee, CH Turzyn Stary; RKF, ul. Jagiellońska
67; Rampa Squash, ul. Jagiellońska 69; Columbus Coffee, al. Piastów
5/1; Aroma & Beauty, ul. Wielkopolska 22; Willa Ogrody, ul. Wielkopolska
19; Fitness Club, ul. Monte Cassino 24; Szczeciński Klub Tenisowy,
ul. Wojska Polskiego 127; Squash Center, ul. Żyzna 17; Bene Sport, ul. Modra
80; Eurofitnes, ul. Szafera 3/5/7; Fitness Forma, ul. Szafera 196; Kolonialna,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

czartery zagraniczne:
Chorwacja, Teneryfa, Grecja i inne
www: www.syrenayachts.com
email: biuro@syrenayachts.com
tel.: (+ 48) 660 180 386

czarter na Bałtyku
www: www.balticayachts.pl
email: czarter@balticayachts.pl
tel.: . (+48) 732 700 092

Vector 10 w promocji
www: www.vectormarine.pl
email: biuro@vectorbaltica.pl
tel.: (+48) 884 014 137

