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MAMY SZYMONA!
Dostało się naszej kadrze za występ w Rosji. To, że fatalny to wszyscy wiemy. Przy okazji pękł wielki balon, nadymany od wielu miesięcy. O ile jednak za sam występ
drużyny, jej formę, jakość gry odpowiadają sami piłkarze i
ich sztab szkoleniowy to w przypadku balonu sprawa nie
jest jednoznaczna. Pojawiły się głosy, że za zbyt nadęty
balon odpowiadają media, szczególnie telewizja i Internet, które rywalizowały w podawaniu każdej, najmniej
istotnej informacji z życia piłkarzy. Tak. Sam widziałem
głupkowate wejścia niektórych dziennikarzy telewizyjnych. I zapewne media mają tutaj jakiś swój udział, niemniej nie jest on największy. Główne źródło nadęcia tkwi
samych piłkarzach i ich otoczeniu. Powód tego też jest raczej oczywisty. To kasa. Dzisiaj popularność wycenia się
i przelicza na grube pieniądze, a, że piłka nożna to przede
wszystkim showbusiness to piłkarze bez opamiętania w
nim uczestniczą. I nie tylko tuż przed mundialem, ale na
co dzień. Można ich zobaczyć nie tylko w reklamach, ale
i programach, FB, Instagramie i wszelkich możliwych lajfach. Piłkarze nie tylko chętnie biorą w nich udział, dają
się pokazywać, ale i sami często je kreują. Mundial tylko
zaostrza apetyt, stawki więc wzrastają i wtedy właśnie
pojawia się blachotrapez…
Z pewnością ten sam występ tej samej drużyny nie poprzedzony owym balonem i blachotrapezem przyjęlibyśmy inaczej. Obojętniej, spokojniej. Pamiętalibyśmy, że
Polacy wielkiego talentu do piłki raczej nożnej nie mają.
Owszem – mieliśmy jedną ekipę Górskiego, ale to już coraz dalsza przeszłość. Poza nią wyników nie mamy, ani w
mistrzostwach Europy, czy świata, ani w piłce klubowej.
Czemu o tym piszę w magazynie żeglarskim? To proste,
zupełnie odwrotnym przykładem od piłkarzy jest Szymon
Kuczyński. Facet, który zamienił jeżdżenie na rowerze
po mieście na samotny rejs dookoła świata. Bo, uważa,
że to… bezpieczniejsze. A, żeby było ciekawiej nie dużą
jednostką, wyposażoną we wszystkie możliwe cuda
techniki, ale naprawdę małym jachtem (długość 6,36m),
najmniejszym w historii i to bez silnika. Jako trzeci Polak
opłynął właśnie świat bez zawijania do portów. I wreszcie
dochodzimy do sedna: bez blichtru i błysku fleszy, bez
wielkich publicznych przygotowań, bez reklam – słowem
bez nadymania owego „balonu”. Można nawet powiedzieć, że popłynął w rejs skromnie i tak samo skromnie z
niego wrócił. Radość z jego sukcesu jest więc tym większa, bo nie tak oczekiwana i oczywista, jakby startował
na „pewniaka”. Co więcej ten sukces nie zmienił go, co
szybko mogliśmy odczuć podczas sesji zdjęciowej czy
wywiadu. I tego mu serdecznie życzymy, obok kolejnych
żeglarskich sukcesów. Bo, Szymon ledwo wrócił już planuje kolejne wyzwania. I to nie byle jakie, bo start w Mini
Transat 2021. Promocja oczywiście będzie niezbędna, bo
za nią idzie kasa, ale wierzę, że można ją zdobywać bez
szaleństwa jakie towarzyszy piłce nożnej. Więcej szcze-
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gółów Szymon zdradził Klaudii Krause-Bacia. Zachęcam
do przeczytania wywiadu.
Na marginesie - całkowicie inaczej zakończył swój żywot
projekt Polska100. Ogłoszony z pompą w ubiegłym roku
na Stadionie Narodowym, trochę na wzór polskiej kadry
w piłce nożnej. I tutaj ważna rzecz – nie chodzi o samo
ogłoszenie projektu w celach promocyjnych. To norma,
ogłasza się je, m.in. po to, by zebrać pieniądze albo wypełnić zobowiązania wobec sponsorów. To jasne. Rzecz
właśnie w owym „nadętym balonie”. Organizatorzy Polska100 zadeklarowali wprost: odwiedzą 100 portów, a w
międzyczasie wezmą udział w przynajmniej kilku prestiżowych, światowych regatach. Ba, nie udział, ale realnie
będą walczyć w nich o zwycięstwo! Balon został nadęty, a
potem pękł. No, ale na szczęście mamy Szymona!

Michał Stankiewicz
lipiec - sierpień 2018
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FELIETON

OSTATNIA PROSTA

AARHUS 2018
Lipiec to już ostatnia prosta przed najważniejszymi tegorocznymi zawodami dla polskiego żeglarstwa olimpijskiego. W Duńskim Aarhus, bo to
właśnie tu na początku sierpnia odbędą się mistrzostwa świata w żeglarskich klasach olimpijskich, jesteśmy już po raz trzeci. Mimo, że tutejszy
akwen warunkami zbliżony jest do naszego Pucka, Gdyni czy Sopotu
to jednak każdy pojedynczy trening utwierdza nas w poczuciu większej
pewności siebie. Jest ciekawie, bowiem zmiany wiatru często wydają się
tu nieprzewidywalne, ale jak to bywa wszędzie, po wielu godzinach spędzonych na danym akwenie można zaobserwować pewną regularność,
która pomaga w późniejszym żeglowaniu.
Jednak rozpoznanie akwenu i warunków na nim panujących to jedna
ważna sprawa, natomiast odpowiednie dobranie sprzętu to drugi, równie
skomplikowany aspekt. Jakość sprzętu w windsurfingu olimpijskim pozostawia wiele do życzenia i niestety na tę chwilę nic nie da się z tym zrobić. To z kolei trochę komplikuje dobranie odpowiedniego zestawu startowego, ponieważ chociażby maszty oraz stateczniki wymagają częstej
wymiany. To oczywiście dotyczy wszystkich zawodników w klasie RS:X,
nie tylko naszej kadry, i jest naprawdę sporym utrudnieniem. Obecnie, na
niespełna trzy tygodnie przed pierwszym wyścigiem, na szczęście większość polskich zawodników jest już po doborze sprzętu, dzięki czemu
możemy się bardziej skupić na testowaniu akwenu, a tym samym spokojniej przygotowywać się do startu.

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.

Pisząc felieton, muszę zahaczyć również o zupełnie inną kwestię. Na początku lipca w Pucku odbyły się pierwsze w historii mistrzostwa Europy
w klasie Formuła Open Foil, czyli deska klasy Formuła Windsurfing o szerokości do 1m, a zamiast zwykłego statecznika w skrzynce pojawił się
dowolny hydrofoil. W zawodach wystartowało 21 zawodników z 7 krajów.
Prognozy na długie, bo aż 7 dniowe zawody były bardzo zróżnicowane,
ale akwen w Pucku jak zwykle pozytywnie zaskoczył „windfoilsurferów”
- chyba tak należy nazywać zawodników startujących w tej nowej klasie.
Rozegranych zostało 15 wyścigów, większość z nich przy wietrze powyżej 15 węzłów, dzięki czemu prędkości na trasie oraz kilometraż robiony
przez zawodników były imponujące. Niektórym być może to niewiele
mówi, ale w jednym z wyścigów halsówka miała aż 3 km, co w normalnych wyścigach windsurfingowych często się nie zdarza, chyba że mamy
do czynienia z maratonem. W związku z tym, że jest to zupełnie nowa
klasa imponujące były również wywrotki, a szczególnie te w wyścigach
powyżej 20 węzłów. W windfoilu ze względów bezpieczeństwa wszyscy
zawodnicy muszą startować na prawym halsie oraz żeglować w kaskach
na głowie. Po 7 dniach rywalizacji na najwyższym stopniu podium stanął
Australijczyk Steve Allen, drugi w klasyfikacji ogólne i mistrzem Europy
został Janis Preiss z Łotwy, mi udało się wywalczyć srebro ME, a trzecie
miejsce zajął Paweł Tarnowski, który wspólnie z polską kadrą RS:X wystartuje na początku sierpnia w Aarhus. To była naprawdę ciekawa przygoda i mimo, że już rzadziej startuję w zawodach, to windsurfing wciąż
potrafi mnie zaskakiwać!

Przemysław
Miarczyński
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FELIETON

NA
OCEANACH
W ostatnim felietonie pisałem
o tym czy Imoca pojawi się w regatach Volvo Ocean Race. Stało się.
60-stopowe jednostki, na których
do tej pory żeglowali głównie samotni żeglarze oraz załogi dwuosobowe w regatach oceanicznych
takich jak Vendee Globe, Route
du Rhum, Barcelona World Race
i Transat Jacques Vabre zostaną
przystosowane teraz także do wyścigów załogowych. To nie wszystko. Nie dość, że zmieniła się klasa
jachtów, to również regaty najprawdopodobniej zmienią swoją nazwę.
Zmiana ta nie jest jeszcze pewna,
ale wiadomo, że organizacją regat
zajmie się teraz firma Atlant Ocean Racing Spain, a właściwie dwie
związane z nią osoby – Johan Salen, dotychczasowy wiceprezydent
Volvo Ocean Race, oraz jego wspólnicy, Richard Brisius i Jan Litborn.
Taka decyzja oznacza spory zastrzyk świeżości i dużą zmianę
dla samych regat. Już od jakiegoś
czasu niektóre zespoły biorące
udział w Volvo Ocean Race, miały
problemy z finansowaniem, a co
za tym idzie, wywierały na organizatora sporą presję, prosząc o pomoc finansową. Teraz ta sytuacja
powinna się poprawić. Co prawda,
koszt budowy jachtu Imoca i VO65
jest porównywalny, jednak na tym
pierwszym będzie ścigała się zdecydowanie mniejsza załoga. Myślę,
że składać się na nią będzie około
5-6 osób. Tym samym zmniejszy
się koszt wypłacania pensji zawodniczej. Kolejnym plusem jest fakt, że
jachtów klasy Imoca jest znacznie
więcej. Co prawda, raczej nie będą
one monotypem, ale będą do siebie
podobne. Myślę, że zastosowane
zostaną monotypowe -takielunek
i elementy podwodne kadłuba,
w tym przede wszystkim kil i foile,
a może także maszty. W ciągu najbliższych kilku lat, jachty na pewno
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bardzo się zmienią, ale paradoksalnie tym samym ujednolicą. Trzeba
pamiętać też, że jest jeszcze mnóstwo innych, starszych konstrukcji,
które cały czas są modyfikowane.
Co się z nimi stanie? Czy zostaną
jakoś wykorzystane? Póki co, Imoca otrzymała zielone światło – na
czym ostatecznie będą ścigać się
żeglarze, w jaki sposób, pod jaką
nazwą – nie wiadomo. Pozostaje
nam jedynie wierzyć, że będą to
zmiany na lepsze, regaty będą jeszcze bardziej widowiskowe, a jachty
bardziej dostępne.

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.

Podczas, gdy piszę ten felieton,
trwa właśnie druga odsłona regat
Golden Globe Race. Sprawa jest
o tyle ciekawa, że pierwszą edycję
zorganizowano na przełomie 1968
i 1969 roku! Właśnie wtedy sir Robin Knox-Johnston, jako pierwszy
żeglarz opłynął samotnie kulę
ziemską bez zawijania do portów.
Wtedy też Donald Crowhurst popadł w chorobę psychiczną, sfingował informacje o swoim położeniu
i popełnił samobójstwo. W tym
roku, w 50. rocznicę regat na starcie pojawiło się 23 żeglarzy. Wszyscy płyną na tego samego typu
jachtach i będą mieli do dyspozycji
jedynie wyposażenie jakim dysponowali żeglarze w latach 60., czyli
bez GPS, radarów, autopilotów,
telefonów komórkowych i jakiejkolwiek innej elektroniki. W dzisiejszych czasach taki rejs naprawdę
stanowić może wielkie wyzwanie,
szczególnie niewyobrażalne dla
młodego pokolenia.

Zbigniew "Gutek"
Gutkowski
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BOGACI
W DOŚWIADCZENIA
W połowie lipca w niemieckim Warnemunde
zakończyły się mistrzostwa naszego kontynentu w konkurencji Formuła Kitesurfing
(wyścigi na hydroskrzydłach). 80% Polskiej
reprezentacji stanowili juniorzy i były to dla
nich najważniejsze regaty sezonu. Wracamy
z tej imprezy z tarczą, ale zanim napiszę o
szczegółach, kilka zdań o tym, jak wyglądały przygotowania. W większości trenowaliśmy podczas zajęć klubowych, a pod koniec
czerwca spotkaliśmy się na zgrupowaniu
w Kuźnicy. Starty kontrolne natomiast miały
miejsce podczas zawodów Pucharu Polski
w maju i czerwcu.
Tegoroczny sezon regatowy jest dla nas wyjątkowy ze względu na ilość zaplanowanych
zawodów w konkurencji Formuła Kite. Za
nami pięć z sześciu zaplanowanych imprez
Pucharu Polski, w których do tej pory udało się rozegrać już 85 biegów! Tradycyjnie
ścigaliśmy się w Sopocie i Chałupach. Po
raz pierwszy natomiast w Krynicy Morskiej,
i to dwukrotnie - w maju w regatach PZŻ na
wodach Zalewu Wiślanego oraz pod koniec
czerwca po drugiej stronie, czyli na otwartym morzu, podczas zawodów Aztorin Kite
Cup. Zadebiutowaliśmy również podczas
najbardziej prestiżowych regat żeglarskich
w Polsce, czyli w Volvo Gdynia Sailing Days.
Mimo, że przed regatami mało kto dawał nam
szanse na udane rozegranie wyścigów, na tak
trudnym akwenie jak Gdynia - wysoki brzeg
oraz ograniczone możliwości wyjścia z plaży.
We wcześniejszych zawodach Pucharu Polski
warunki mieliśmy wręcz wymarzone - umiarkowany wiatr, słońce, ciepło i raczej mało zafalowaną wodę. W Gdyni natomiast, przyszło
nam zmierzyć się z wiatrem dochodzącym
w szkwałach do 30 węzłów oraz zróżnicowanym zafalowaniem, od krótkiej czopowatej
fali do 2-metrowego rozkołysu. Przez 2 dni
udało się rozegrać aż 18 wyścigów, czyli maksymalną możliwą ilość. Jak się okazało była
to najlepsza zaprawa i wstęp do tego, co czekało nas w pierwszych dniach wspomnianych
mistrzostw Europy.
Przez 5 dni zawodów w Warnemunde, poza
śniegiem, spotkały nas prawie wszystkie
możliwe warunki. Wiało w okolicach 30 węzłów lub prawie wcale. Mieliśmy piękne sło-
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neczne lato oraz deszczową jesień. Akwen
raz był gładki jak stół, innym razem przybój
i zafalowanie były wręcz ekstremalne. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z doświadczenia, jakie zdobyliśmy w tak ważnej imprezie. Zakładamy, że wyniki „przyjdą” w ciągu
najbliższych 3 lat. Tymczasem wracamy
z brązowym medalem Magdy Woyciechowskiej w kategorii żeńskiej poniżej 19 lat (U19).
Jesteśmy w o tyle dziwnym położeniu, że nasi
14-15 letni juniorzy rywalizują z zawodnikami
19+, którzy niejednokrotnie są już mistrzami
świata kategorii open. Brakuje w zawodach
światowych kategorii U16, ale to już temat na
inny wątek… Warto podkreślić, że trudne warunki wymagały ogromnej mobilizacji i koncentracji oraz współpracy na linii trener-zawodnicy-rodzice, a egzamin w tym zakresie
wszyscy zdaliśmy celująco.
Przed nami mistrzostwa Polski w Pucku,
a następnie zawody Pucharu Świata w Chinach i we Włoszech. Warto odnotować, że
podczas zawodów w Pucku po raz pierwszy
na świecie rozegrana zostanie sztafeta mikst,
czyli wyścigi 2-osobowych zespołów damsko-męskich w formie sztafety na kitefoilach.
Prawdopodobnie będzie to format olimpijski w kiteboardingu, obowiązujący podczas
igrzysk w Paryżu w 2024 roku. Szacujemy,
że do wyścigów pokazowych w Pucku zgłosi
się około sześć zespołów (6 zawodników i 6
zawodniczek). Zapowiadają się naprawdę ciekawe zawody, a rywalizacji par mieszanych,
z pewnością będą towarzyszyć spore emocje.
Taki format testowaliśmy już podczas zgrupowania Kadry Narodowej Juniorów w Kuźnicy, i okazało się, że wszystko układa się bardzo sprawnie.
Organizator zapowiedział przekaz na żywo,
będzie można więc kibicować również w internecie. Na pewno będzie na co popatrzeć!

Tomek Janiak
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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, Mistrz Europy
Masters oraz Vce Mistrz Świata
Masters w kiteracingu (najszybsza klasa żeglarska na świecie).
Mistrz Polski w foilboardingu,
zwycięzca nieoficjalnych Mistrzostw Polski kitewave BKWJ
2017, a także trener kadry Polski.

WYNIKI EKIPY REPREZENTUJĄCEJ POLSKĘ
NA MISTRZOSTWACH EUROPY:
Magdalena Woyciechowska - 8. miejsce Open Woman | 3. miejsce U19
Julia Damasiewicz - 10. miejsce Open Woman | 4. miejsce U19
Paula Grzenkowska – 12. miejsce Open Woman | 5. miejsce U19
Nina Arcisz- 13. miejsce Open Woman |6. miejsce U19
Maks Żakowski - 11. miejsce Open Men
Arkadiusz Kusalewicz - 31. miejsce Open Men
Kuba Speedy Jurkowski - 34. miejsce Open Men | 7. miejsce U19
Jasiek Koszowski - 36. miejsce Open Men | 9. miejsce U19
Kuba Wątorowski - 39. miejsce Open Men | 11. miejsce U19
Filip Nawój - 42. miejsce Open Men | 12. miejsce U19

W ŚLIZGU!
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PUCHAR EUROPY DLA
ZOFII KLEPACKIEJ,
MACIEJ KLUSZCZYŃSKI DRUGI!
W dniach 22-26 maja u wybrzeży
Holandii odbyły się zaliczane do
żeglarskiego Pucharu Europy klas
olimpijskich Medemblik Regatta.
W windsurfingowej klasie RS:X doskonale zaprezentowała się Zofia
Klepacka (Legia Warszawa), która
wygrała całe zawody i powtórzyła sukces z 2014 oraz 2016 roku. Polka już
po piątkowych wyścigach praktycznie
zapewniła sobie zwycięstwo, ponieważ druga w klasyfikacji, Rosjanka

Stefania Elfutina traciła do niej aż
siedemnaście punktów, a w wyścigu
medalowym maksymalnie można
ich odrobić osiemnaście. W kategorii
mężczyzn jako lider ruszał do wyścigu medalowego Maciej Kluszczyński
(DKŻ Dobrzyń). Jednak po emocjonującej walce wpłynął na metę ósmy
i stanął ostatecznie na drugim stopniu
podium, co i tak jest jego najlepszym
wynikiem w karierze.

POLAK WICEMISTRZEM EUROPY
KATAMARANÓW A-CLASS
Na mistrzostwach Europy katamaranów A-Class rozgrywanych
w
niemieckim
Warnemünde,
Maciej Żarnowski z UKS Navigo
Sopot wywalczył brązowy medal
w klasyfikacji generalnej i tytuł wicemistrza Europy. Żarnowski już
od pierwszych wyścigów żeglował
w ścisłej czołówce i po pierwszym
dniu regat zajmował drugie miejsce za wielokrotnym mistrzem
świata i zdobywcą Pucharu Ameryki - Glennem Ashby z Australii.
W pierwszej dziesiątce żeglowali
również Jacek Noetzel, Robert

Graczyk i Michał Korneszczuk.
W kolejnym dniu regat, który okazał się już finałowym, Polacy żeglowali w czołówce i utrzymali swoje
dobre pozycje. Piąty w całych regatach był Jacek Noetzel z UKS Navigo Sopot, zdobywając także pierwsze miejsce w klasyfikacji Masters.
Bardzo duży sukces osiągnął Marek Żebrowski z UKS Navigo Sopot
zdobywając tytuł mistrza Europy
A-class Classic. Natomiast całe
regaty wygrał bezkonkurencyjnie
Glenn Ashby (Australia), pokazując
swoją niewiarygodną klasę.

WÓR MEDALI W KIELER WOCHE
W dniach 16-24 czerwca odbywał się
w Kilonii żeglarski festiwal Kieler Woche,
w którym wystartowało kilkudziesięciu
reprezentantów Polski. Wspaniały sukces
odnieśli dwaj Polacy w mistrzostwach
Europy EUROSAF żeglarzy z niepełnosprawnością w klasie Hansa 303. Złoty
medal zdobył Piotr Cichocki, który triumf
przypieczętował wygraniem wyścigu
medalowego, a na najniższym stopniu
podium stanął jego klubowy kolega Waldemar Woźniak. W ramach niemieckiej

12

imprezy odbywały się też między innymi
mistrzostwa świata w klasie Laser Radial
mężczyzn, gdzie srebrny medal wywalczył Aleksander Arian (Sailing Team Rzeszów). Natomiast w olimpijskiej klasie
49er ponownie wysoki poziom potwierdziła załoga Łukasz Przybytek i Paweł
Kołodziński, zdobywając brązowy medal.
Poza tym całe podium w klasie Laser Radial kategorii open zajęli Tytus Butowski,
Łukasz Machowski oraz Mikołaj Silny.
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POLSKI COPERNICUS
PRZESZEDŁ DO HISTORII
głównym sponsorem oraz orga#THELEGENDRACE już
nizatorem regat, a nowi organizatorzy
26 czerwca polski jacht Copernicus
dopłynął do Hagi i ukończył tym samym Wyścig Legend Volvo Ocean
Race. Kapitanem załogi był Bronisław
Tarnacki, który w 1973 roku startował
na tej łodzi w pierwszej edycji regat
Withbread Round the World Race,
przejętych później przez Volvo. Tym
startem Polak oraz jednostka zapisała się na kartach historii. Już sam
start „Copernicusa” był wydarzeniem
wyjątkowym i historycznym. Tym
bardziej, że startował on w pierwszej
edycji regat, a teraz płynął w ostatniej, która ma taką formułę. Wynika
to z tego, że firma Volvo nie będzie

zapowiadają rewolucyjne zmiany, ale
nie podają jeszcze żadnych szczegółów. Wyścig był zorganizowany dla
uczestników poprzednich edycji okołoziemskich regat Volvo Ocean Race
i odbywał się na trasie ostatniego
etapu obecnej edycji. Dwanaście zgłoszonych jachtów wystartowało trzy
kwadranse przed najnowszymi jednostkami. Poza Copernicusem w Wyścigu Legend Volvo Ocean Race wzięli
także członkowie Yacht Clubu Sopot,
którzy pod dowództwem Jarosława
Kaczorowskiego płynęli na wynajętym jachcie Illbruck, zwycięzcy Volvo
Ocean Race 2001/2002 i ukończyli
rejs na trzeciej pozycji.

TARNACKI WYGRYWA
W ORC 0
#GIRAGLIAROLEXCUP2018
Przemysław Tarnacki z załogą
Ocean Challenge Yacht Club wygrali regaty Giraglia Rolex Cup
w klasie ORC 0. Polacy triumfowali w wyścigach Inshore Races
w St. Tropez oraz w słynnym
wyścigu La Giraglia na trasie St.
Tropez-Genua (243 mile morskie). W tym ostatnim, w klasyfikacji generalnej ORC Polacy
zajęli 8. Miejsce, zaś w klasyfikacji Line Honours (w czasie
rzeczywistym) 26. miejsce na
176 sklasyfikowanych jachtów.
- To świetny rezultat dla naszej klubowej załogi, złożonej
w znacznej mierze z amatorów
i najlepszy wynik w sześciolet-

niej historii naszych zmagań
w tych wspaniałych regatach!
- cieszył się skipper polskiej załogi, Przemysław Tarnacki.
Dwudziestoosobowa
załoga
Ocean Challenge Yacht Club
pod polską banderą żeglowała
w 66. edycji tych najstarszych
regat morskich na Morzu Śródziemnym na zaawansowanym
technologicznie 60-stopowym
jachcie Phoenix wykonanym
z carbonu. Natomiast w klasie
ORC A na 17. pozycji rywalizację
ukończyła załoga TP52 Artura
Sikorskiego, na liście startowej
znalazły się 33. jednostki.

BENETEAU X DELPHIA YACHTS
„Grupa Beneteau zawarła umowę ze stocznią Delphia
Yachts, największym polskim producentem jachtów
żaglowych i motorowych. Umowa dotyczy powołania
nowej spółki, która przejmie działalność w zakresie
projektowania, budowy i sprzedaży łodzi rekreacyjnych
pod markami Delphia Yachts, Maxi Yachts oraz innych
marek (w tym z grupy Beneteau). W nowej polskiej firmie Delphia Yachts będzie mieć 20 proc. udziałów”
– czytamy w komunikacie Grupy Beneteau. Beneteau
chce w ten sposób zwiększyć swe moce produkcyjne
oraz możliwości rozwoju. Wszelkie formalności powinny
zostać zakończone w najbliższych miesiącach.
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VII EDYCJA
SOPOT WAVE
MODNIE,
INDUSTRIALNIE,
REGATOWO

Żeglarze – od amatorów po
członków kadry narodowej
i olimpijskiej, właściciele
dużych i mniejszych jednostek.
Pasjonaci żeglarstwa
tradycyjnego, ale i tego
deskowego. Ludzie ze świata
biznesu, mody i sztuki. Wszyscy
– już po raz siódmy spotkali

Tegoroczna edycja odbyła się w industrialnej przestrzeni,
jednym z wnętrz Sopot Centrum. To nowy obiekt połączony z sopockim dworcem. W przestronnej, oszklonej
i całkowicie surowej sali stanęła scena, a za wybieg
służyły eskalatory prowadzące na drugi poziom lokalu.
Główną atrakcją wieczoru były pokazy marek modowych. Na wybiegu ujrzeliśmy marki: Max&Co, Ramatuelle Beachwear, okulary Optical Christex, ubrania multibrandowej sieci S’portofino, sportową odzież Sailing
Machine, bieliznę Change Linegrie, a także artystyczną
kolekcję Panoptikum, która zakończyła się pokazem
tańca wykonanym przez zawodowych tancerzy - Monikę
Zaniewicz oraz Ruaidhri Maguire.
Drugą część imprezy zajęło całkowicie żeglarstwo. Na
scenie pojawił się znany żeglarz oceaniczny kpt Roman
Paszke. Okazją do rozmowy z prowadzącym imprezę
Kubą Zaborowskim było wydanie jego nowej książki
„Ptaki Oceanów – 15 lat później”. Z kolei o imprezach
- Żeglarski Puchar Trójmiasta oraz Regatach na Wiśle
opowiadał ich organizator Kasper Orkisz.

14

się na powitaniu sezonu
żeglarskiego Sopot Wave.

Po tych wystąpieniach scena należała już do Rafała
Sawickiego z GSC Yachting, organizatora Biznes Ligi Żeglarskiej. Goście Sopot Wave mogli zobaczyć wszystkie
11 drużyn startujących w tegorocznej edycji: Eurocast,
Sail Service, Sunreef Yachts, Yacht Club Sopot, W Ślizgu!,
Atena, D.A.D. – Informer Med., Epam, Nautis – Archeo,
Olivia Business Centre, Sosnowski. Warto dodać, że
pierwsze wyścigi uczestnicy ligi mają już za sobą, a finał
odbędzie się w październiku podczas ósmej już edycji
Sopot Wave.
Dodatkową atrakcją wieczoru był wernisaż Radosława Kobusa, prezentujący morskie fale na płótnie,
a także manekiny na których zaprezentowano gorsety
zaprojektowane przez uznaną kostiumograf Katarzynę
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Konieczkę. Uczestnicy Sopot Wave mogli także
porozmawiać z doradcami private bankingu
i wealth management banku Citi Handlowy
Duże zainteresowanie wśród gości wzbudziła
prezentacja modeli samochodów: Nissan Leaf,
Renault Megane, oraz wyjątkowego BMW i8,
prezentowana przez partnera wydarzenia, Grupę
Zdunek. Nowe modele można było podziwiać
na dziedzińcu Sopot Centrum. Na tarasie, przed
wejściem na salę, do dyspozycji gości były letnie
namioty Meduse Events Poland, w których
goście mogli integrować się podczas wspólnego
palenia shisha coctaili.
Obok nich można było podziwiać propozycje
Taras Factory – Kontraktor, firmy specjalizującej
się w luksusowej aranżacji ogrodów. Jedną
z nich była wyposażona w inżynieryskie rozwiązania pergola, a jej dopełnieniem były eleganckie
meble ogrodowe Cane-Line.

Pokazy mody to stały punkt programu Sopot Wave. Nz. Pokaz Max&Co.

Podczas Sopot Wave można było też zobaczyć
najnowsze słuchawki i inne sprzęty audio video
renomowanych marek dostępnych w salonie
Denon oraz rowery polskiej marki Embassy.
O zdrowie i urodę uczestników imprezy starało
się zadbać Renew Institute Sopot, które dla
każdego przygotowało drobny upominek.
Dużą popularnością cieszyły się bary, które obficie zaopatrzyła firma Henkell&Co Polska. Znakomita obsługa barmańska Bar4You przygotowała
dla gości pyszne drinki sours na bazie wódki
Gorbatschow, serwowała Batida De Coco oraz
znakomite Prosecco Mionetto. Ponadto do dyspozycji gości był drewniany bar sopockiego klubu Whiskey on the Rocks z różnymi odmianami
whiskey. Zwolennicy trunków bezalkoholowych
delektowali się Vodą Naturalną. O podniebienia
gości zadbało Hashi Sushi serwując duży wybór
sushi.

Kapitan Roman Paszke

Za niestandardową w tej edycji choreografię
odpowiadał Michał Starost. Makijaże modelek
zostały wykonane przez profesjonalistów z
gdyńskiej Akademii Mistrzów Makijażu PSSW
Mat-Studio, a stylizacje fryzur zapewniły salony Excellent Q. Część techniczną przygotowały
firmy Event Tech , Sky Group i digital1.pl.
Po oficjalnym programie część gości udała się
na after party do sopockiego klubu Tan. Patronat
medialny nad Sopot Wave sprawowali: Prestiż
Magazyn Trójmiejski, W Ślizgu!, Esquire Polska
oraz Gazeta Wyborcza. Patronat honorowy objął
Marszałek Pomorski Mieczysław Struk, a organizatorem imprezy była firma Prestiż Events S.C.
Prezentacja uczestników Biznes Ligi Żeglarskiej. Nz. załoga W Ślizgu!

W ŚLIZGU!

/

lipiec - sierpień 2018

15

Fot. Karol Kacperski, Krzysztof Nowosielski, Kamil Żurek
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Za modową część Sopot Wave odpowiedzialny był Michał Starost

Barmani z Bar4You gotowi do akcji

Pokaz tańca w płaszczach marki Panoptikum
16

Katarzyna Okońska z Magazynu Prestiż z hostessami ubranymi w sukienki NAT Fashion Room
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Wieloletnia pasja do mody oraz sportu dała początek S’portofino
– miejscu, które dedykowane jest nie tylko miłośnikom sportu, ale
także odbiorcom ceniącym wysoką jakość, elegancję oraz niepowtarzalne wzornictwo. Multibrand gromadzi ponad 80 marek premium, pochodzących od najlepszych światowych producentów.
Włoskie wzornictwo i szyk, niemieckie zaawansowane technologie, hiszpański temperament i szwajcarska precyzja doceniane są
przez osoby, których styl ubierania koresponduje z ich życiowymi
pasjami. Nie brakuje także niespodzianek dla prawdziwych trendsetterów – w ofercie S’portofino bardzo często znajdziemy marki
niedostępne w żadnym innym miejscu w Polsce.
W sezonie letnim S’portofino dedykuje swoją ofertę przede wszystkim miłośnikom golfa, mody, żeglarstwa, biegania, fitnessu czy kolarstwa. Kolekcje dostępne są w 6 salonach stacjonarnych, w tym
także w Galerii Klif w Gdyni oraz na www.sportofino.com.

W ŚLIZGU!
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Fot. Karol Kacperski, Krzysztof Nowosielski
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Marka Sailing Machine powstała z wielkiej pasji do żeglarstwa.
To wyjątkowa lifestylowa marka odzieży stworzona z myślą
o osobach kochających aktywnie spędzać czas nad wodą.
W ofercie znajduje się odzież damska, męska i dziecięca, oraz
akcesoria. Żeglarzy na pewno zainteresują kurtki wykonane
z oddychającej tkaniny typu Soft Shell, wygodne bluzy, koszulki polo, czy modne t-shirty.
Sailing Machine to także odzież dla najmłodszych. Firma
przygotowała szeroki wybór barwnej odzieży skierowanej
do dzieci na pokładzie, jak również do codziennego użycia.
Od koszulek i sukienek aż po czapki. Odzież Sailing Machine można nabyć w internetowym sklepie www.sailingmachine.pl, a także w stacjonarnych punktach sprzedaży:
w Warszawie, Poznaniu, Mikołajkach, Kamieniu Pomorskim, od kilku tygodniu również w Sopocie przy
ul. Monte Casino.
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Fot. Krzysztof Nowosielski

Fot. Nikola Leleń
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Marka Ramatuelle po raz kolejny z okolic Saint- Tropez
zawitała do Sopotu! Spodenki kąpielowe Ramatuelle to
idealny wybór dla modnych współczesnych mężczyzn
ceniących aktywny wypoczynek, a jednocześnie dbających
o nienaganny wygląd. Ramatuelle Beachwear to linia męskich oraz chłopięcych kąpielówek, a także koszulek polo
inspirowanych luksusem Lazurowego Wybrzeża. Krystalicznie czysta woda, luksusowe kluby i najpiękniejsze plaże,
to motywy znajdujące swoje odzwierciedlenie w plażowej
modzie męskiej proponowanej przez markę Ramatuelle.
Kąpielówki wykonane są ze świetnej jakości materiałów,
które dodatkowo posiadają właściwości gwarantujące
ich szybkie wysychanie. Szorty wyróżniają intensywne
kolory tkanin, hafty oraz oryginalne nadruki. Poza świetnym
wyglądem spodenki posiadają też inny atut – są praktyczne. Szorty z kieszonkami na klucze czy karty doskonale
sprawdzają się na plaży.
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Rafał Sosnowski, prezes zarządu firmy Sosnowski,
z małżonką Małgorzatą Sosnowską

Aleksandra Staruszkiewicz, Project Director Sopot Wave,
Marta Blendowska dział marketingu W Ślizgu!

Jakub Jakubowski, Współorganizator Sopot Wave, Maria Bek,
dyrektor sprzedaży Prestiż Trójmiasto sp. z o.o, Michał Stankiewicz,
organizator Sopot Wave, Karolina Matysek, Personal PR

Joanna Romanowicz i Maciej Semmerling,
właściciele Max&Co. Gdynia

Alicja i Grzegorz Zalewscy, Ramatuelle Beachwear

Krzysztof Joachimowski, właściciel Optical Christex

SOPOT WAVE
NA OTWARCIE

Karolina i Paweł Romanowscy, właściciele Taras Factory, Wojciech
Ziemba, kierownik sprzedaży Taras Factory

Rafał Sawicki, współwłaściciel GSC Yachting z partnerką
Kingą Cholewińską

Sopot Wave, impreza organizowana przez Prestiż
Events, przy wsparciu Magazynu Prestiż, wpisała się
już na dobre w lifestylową mapę Trójmiasta. Dwa razy
w roku hucznie witamy i żegnamy sezon żeglarski.
Tym razem z naszego zaproszenia do industrialnych
wnętrz Sopot Centrum skorzystało około 500 gości,
wśród nich nasi partnerzy biznesowi, przyjaciele, czytelnicy oraz silnie reprezentowana branża żeglarska.
Oficjalne after party odbyło się w klubie TAN.
mp

Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego,
z partnerką

Od lewej: Patrycja Wasala, Natalia Golec, Magda Czajkowska, GSC Yachting, Marcin Czajkowski, Sailovnia.pl, Marta Dębska, Krzysztof Mongird, Łukasz
Przybytek, 49-er, Jacek Nowak, 49-er, Klaudia Krause-Bacia, red.prowadząca W Ślizgu!, Kuba Zborowski

Od lewej: Piotr Trzciałkowski, brand manager w ESOTIQ, Sylwia
Więckowska, właścicielka Silva Boutique, Łukasz Stybner, Dyrektor
Regionalny Segmentu Klientów Zamożnych Citi Handlowy

Od lewej: Przemysław i Małgorzata Stopa, właściciele Sailing Machine
i Marcin Matla, współwłaściciel Code Zero

Od lewej: Sławomir Mikołajczyk, Jack Wolfskin, Weronika Skiba, architekt,
Joanna Maciejewska, Panoptikum, Monika Leśko-Mikołajczyk, Teatr
Ruchu Mo-sHe, Beata Maciejewska, kosmetyczka, Marek Maciejewski,
Kapitan Żeglugi Wielkiej, Pilot Gdański.

Od lewej: Anna Szymkowiak, Agnieszka Moczyńska, Ilona Zmudczyńska,
Marta Kochalska, dział marketingu Grupy Zdunek

Krzysztof Królicki, Ego Club, Robert Zajkowski, Henkell &Co.

Od lewej: Joanna Maciejewska, właścicielka marki Panoptikum, Monika
Zaniewicz, tancerka Opery Bałtyckiej
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Fot. Karol Kacperski, Krzysztof Nowosielski, Nikola Leleń, Kamil Żurek
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Od lewej: Łukasz Przybytek, żeglarz klasy 49er, Jakub Zborowski,
dziennikarz, prowadzący Sopot Wave

Od lewej: Jakub Penkowski-Dahl, CEO w Dahl&Audit, Przemysław
Kisielewski, manager Zespołu Klienta Zamożnego Citi Handlowy,
Katarzyna Dubiella, manager Citigold, Paweł Brzozowski, właściciel
Atelier Brzozowski

Od lewej: Zbigniew Nowak, prezes Grupy Nowak, Krystyna Frankowska,
prezes Rent a Car Poland, Ewa Hronowska i Arkadiusz Hronowski,
właściciele klubu B90 i Spatif Sopot

Marcelina Hernik, prezes Fundacji I See You, Daniel Brzeski, Kador

Katarzyna Worona, Damian Langner, Piotr Szukaj, Kamil Wysocki,
reprezentacja marki Denon

Od lewej: Marek Pestilenz, właściciel firmy WMW SJ, Anna Pestilenz,
właścicielka Hotelu Szafir, Anna Król, architekt, Biuro Projektowe CKK
Architekci, Jarosław Król, Eurocast

Od lewej: Natalia Augustyniak, właścicielka marki NAT Fashion Room, kapitan
Roman Paszke, żeglarz

Od lewej: Marta Blendowska, Magazyn Prestiż, Karolina Wilczek-Moszyk
i Anna Proniakin, właścicielki Marina Maison

Michał Kaczorowski, prezes trójmiasto.pl, Magdalena Kaczorowska,
Michał Czernów, Burger Poland, Karina Czernów, lekarz stomatolog,
właścicielka kliniki Mawident

Od lewej: Maciej Stompór, Dobre Jachty, Anna i Jarosław Ziółek,
właściciele firmy Sanhaus

Od lewej: Paweł Kołodziński, Przemek Zagórski, Marcin Rymer, Michał
Korneszczuk, żeglarze

Od lewej: Wojtek Bendyk, UKS Navigo, żeglarz,
Paweł Kołodziński, klasa 49-er

Agnieszka Cieciurska, architekt, Mateusz Domaradzki, notariusz

Od lewej: Michał Starost, Jakub Jakubowski, Lidia Jułga, Marcin Witzling,
Michał Stankiewicz

Od lewej: Agnieszka Zając, psycholog sportu, Marta Kłos, właścicielka
agencji Brand & Law, Marianna Mehring, nianiatrojmiasto.pl

Od lewej: Klaudia Krause-Bacia, red.prowadząca W Ślizgu!, Marta
Blendowska dział marketingu W Ślizgu!, Karolina Matysek, Personal
PR, Aleksandra Plewińska, Wipro IT Services Poland, Maria Bek, dyrektor
sprzedaży Prestiż Trójmiasto sp. z o.o, Magdalena Cieślak

– Katarzyna i Tomasz Kuprasz, współwłaściciel Trójmiejskiej
Kancelarii Finansowej

Kasper Orkisz, organizator Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta
W ŚLIZGU!
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Od lewej: Paweł Łączyński, Sothebys, Izabela Ośka,
Daniel Kwidziński, Sothebys

Od lewej: Justyna Jakubowska, Studio ZET-3, Maria Bek, dyrektor
sprzedaży Prestiż Trójmiasto sp. z o.o, Karolina Matysek, Personal PR

Od lewej: Paweł Kołodziński, Przemek Zagórski, Marcin Rymer, Michał
Korneszczuk, żeglarze

Rafał Sosnowski, prezes zarządu firmy Sosnowski,
z małżonką Małgorzatą Sosnowską

Od lewej: Jacek Węgliński, Anna Węglińska, Klinika Urody Sopot,
Tomasz Kopański, Modelowanie Słuchu Sp. z o.o., Anna Sarzyńska,
lekarz stomatolog, właścicielka Anna Dental Clinic

Andrzej Stankiewicz, radca prawny

Od lewej: Barbara Bryłka, Monika Sawicka

Od lewej: Mariusz Brożyński, Bar4You, Krzysztof Kozioł

Michał Stankiewicz, organizator Sopot Wave, Martyna Musiał,
wiceprezes zarządu BMC

Od lewej: Wojtek Bendyk, UKS Navigo, żeglarz,
Paweł Kołodziński, klasa 49-er

Od lewej: Maciej Patoka, Konrad Lipski, obaj Yacht Company,
Piotr Ostrowski, Nautis

Od lewej: Walerij Pryżkow, WP Capitals,
Dmitryj Gabczenko, dyrektor marketingu Grupy SKAT

Z lewej: Marek Nagórski, dyrektor zarządzający BGI

Grzegorz Gosk, Ergo Pro, z żoną Marią Gosk,
właścicielką marki Zdrowe Ciuchy

Violeta Roeske, właścicielka pensjonatu Koliber, Jakub Pietraszek,
właściciel agencji ubezpieczeniowej Flotus

Maciej Kubuj, Teresa Kurczyk, właściciele salonu ExcellentQ, Michał
Starost, Marta Anna Gaabouri, Iwona Matuszak

Od lewej: Klaudia Krause-Bacia, Michał Stankiewicz, Daria Łobasiuk, surferka

Radek Kobus, malarz, Katarzyna Konieczka, projektantka, kostiumograf
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Jedna z najsilniejszych polskich instytucji fi-

O moc pozytywnych wibracji zadbał nasz stały

Głównym profilem firmy jest komplekso-

nansowych, która łączy doświadczenie i naj-

partner, marka Mionetto Prosecco. To znakomite

wa realizacja tarasów z drewna, kompozy-

lepsze tradycje polskiej bankowości z nowo-

włoskie wino musujące, niezwykła świeżość sma-

tu oraz gresu. Firma oferuje też zadaszenia

czesnym modelem prowadzenia finansów.

ku z subtelnie wyczuwalną nutą miodu, dojrzałego

tarasowe, takie jak pergole i markizy, a tak-

Oferta bankowości prywatnej Citigold i Citi-

jabłka i białej brzoskwini. Partnerem Sopot Wave

że ekskluzywne meble ogrodowe świa-

gold Private Client została wyróżniona presti-

była też krystalicznie czysta, absolutnie doskonała

towych producentów. Taras Factory jest

żowymi nagrodami – 5 gwiazdek w rankingu

wódka Gorbatschow, która swoją wysoką jakość

również wyłącznym dystrybutorem na

bankowości prywatnej magazynu Forbes,

i wyjątkową czystość zawdzięcza czterokrotnej

rynku polskim całorocznych jacuzzi ogro-

a także najlepsza oferta bankowości prywat-

filtracji na zimno. Dla osób lubiących słodsze trunki

dowych Softub. Showroomu znajduje się

nej wg magazynu Euromoney 2018.

serwowana była Batida de Coco.

w Gdyni Orłowie.

POLAND

Fajki wodne Meduse to magicz-

Hashi Sushi zadbało o podnie-

Renew Institute Sopot, znajdują-

ny świat wypełniony aromatami,

bienia gości, a Whiskey On The

cy się w budynku Sopot Centrum,

Rocks ze swoimi barmanami

logiczne w Gdyni, wyróżniające

świetlistymi efektami i niespo-

świadczy pełne spektrum usług

tykanym designem. Dzięki wy-

zapewnił

koktajle,

się nowoczesnym sprzętem, do-

z zakresu medycyny estetycznej,

jednocześnie zapraszając do od-

świadczoną kadrą i pełnym wa-

jątkowej recepturze cocktaili

kosmetologii i SPA. Specjalizuje

wiedzenia swoich lokali na terenie

chlarzem usług dentystycznych.

oraz pomocy shisha sommelie-

się w planowaniu indywidualnych

sopockiego dworca, gdzie w peł-

Klinika specjalizuje się w kom-

rów, każdy event będzie czymś

programów i przeprowadzaniu

wyjątkowym. Cocktaile są se-

nym wymiarze można spróbować

pleksowym podejściu do tworze-

zabiegów anti-aging, pielęgnacji

dań z kuchni Dalekiego Wschodu,

nia pięknego uśmiechu. Oferuje

lektywną mieszanką świeżych

skóry twarzy i ciała oraz kształ-

owoców, ziół, przypraw oraz

a także kuchni amerykańskiej

opiekę stomatologiczną w zakre-

towania sylwetki. W ReNew sto-

przy muzyce na żywo. Kultowe

sie: implantologii, stomatologii

ekskluzywnych alkoholi, które

sowane są innowacyjne metody

zachowawczej, dziecięcej oraz

wyśmienite

Cadent to trzy gabinety stomato-

przenoszą doświadczenia zwią-

drinki, jary, wszelkie odmiany Jac-

likwidacji tkanki tłuszczowej i uję-

ka Daniel'sa i inne trunki śmigają

estetycznej, protetyki, endodon-

zane z paleniem shishy na inny,

drniania skóry, a także zabiegi

magiczny poziom.

w zwinnych rękach barmanów.

cji mikroskopowej, chirurgii sto-

odprężające i regenerujące.

matologicznej, periodontologii.

Embassy to marka rowerów

Voda Naturalna to woda pre-

Denon to najnowocześniejsze

Grupa Zdunek w tym roku ob-

sklepy ze sprzętem audio wideo

chodzi swoje 40-lecie. To autory-

w Polsce. Zaprojektowane od po-

zowany dealer marki BMW, MINI,

czątku do końca z myślą o kliencie,

Renault, Dacia oraz Nissan, firma

a eleganckie wnętrza zachęcają

posiada 7 salonów w Trójmieście

do poznania i zakupu najwyższej

oraz salon BMW w Olsztynie.

klasy sprzętu, w czym pomoże

Z okazji swojego jubileuszu Gru-

profesjonalny zespół specjalistów.

pa Zdunek przygotowała specjal-

Salony znajdują się w Warszawie,

ne oferty urodzinowe i zaprasza

Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie,

do swoich salonów. Podczas

Katowicach i Gdańsku. W ofercie

Sopot Wave mogliśmy podziwiać

nie tylko marka Denon, ale też

hybrydowe, sportowe BMW i8,

audiofilska i designerska marka

elektrycznego Nissana Leaf oraz

Bang & Olufsen.

nowe Renault Megane.

typu „cruiser”. Te amerykań-

mium pozyskiwana z jednego

skie odpowiedniki „holendrów”

z najczystszych źródeł na Ziemi,

od ponad 80 lat wpisują się

które ulokowane jest w głębo-

w miejską kulturę rowerową na

kich skałach zalesionej doliny

całym świecie. Sławę zyskały

Popradu, w samym sercu Po-

dzięki prostocie i niepowta-

pradzkiego Parku Krajobrazo-

rzalnemu designowi. Embassy

wego. Dzięki wyjątkowo niskiej

z powodzeniem realizuje plan

zawartości azotanów plasuje się

rozpowszechniania

klasycz-

w najwyższej kategorii czystości

jedno-

wód. Dodatkowo posiada ideal-

śladów na polskim gruncie,

nie zbilansowane ilości wapnia,

wiernie odtwarzając kultowe

potasu i magnezu, które wspo-

modele z lat '30, '40, '50.

magają organizm.

nych

amerykańskich
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Światowa Rada Żeglarskich
Rekordów Prędkości (WSSRC)
zatwierdziła nowy rekord
Guinnessa polskiej załogi
Katharsis II za „pierwsze
okrążenie Antarktydy jachtem
żaglowym po wodach
antarktycznych - na południe
od 60. stopnia szerokości
geograficznej południowej”.
Tak blisko kontynentu, w takim
czasie i bez zawijania do portów,
Antarktydy nie opłynął nikt
wcześniej. Wyprawę dedykowano
promocji profilaktyki walki
z rakiem piersi u kobiet.

fot.materiały prasowe

WYDARZENIA

WYDARZENIA
START:
Kapsztad, Republika Południowej Afryki 23.12.2017
FINAŁ:
Hobart, Australia 05.04.2018
DŁUGOŚĆ CAŁEJ WYPRAWY:
15 853 mile morskie
102 dni, 22 godz., 53 min. i 5 sek.

NAGRODY:
Pierwsze opłynięcie Antarktydy jachtem żaglowym
na południe od 60. równoleżnika
• Certyfikat Światowej Rady Żeglarskich Rekordów
Prędkości (WSSRC)
• Światowy Rekord Guinnessa (GWR)

PĘTLA ANTARKTYCZNA:
10 180 mil morskich
72 dni i 6 godz.
JACHT:
Katharsis II (Oyster 72)
KAPITAN:
Mariusz Koper

W ŚLIZGU!
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UGODA
I ZNÓW REJS
POLSKA100

Nowy rejs z okazji 100 - lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę zapowiada
Polska Fundacja Narodowa. Do tego celu
ma zostać wykorzystany jacht kupiony
na potrzeby poprzedniego projektu Polska100, a który zakończył się najpierw
wielką awanturą, a potem utajnioną ugodą.
TEKST: MICHAŁ STANKIEWICZ, KLAUDIA KRAUSE-BACIA

26

Jak informuje Polska Fundacja Narodowa jacht znajduje się w Nicei,
gdzie jest przygotowywany do nowego projektu. Kieruje nim Dariusz Pękala, wcześniej występujący jako doradca PFN w zakresie
projektów żeglarskich. - Nie mogę zdradzać żadnych szczegółów
– mówi krótko W Ślizgu! Dariusz Pękala. Sama fundacja tradycyjnie
również ogranicza się tylko do zdawkowych informacji. - Pełnomorski jacht oceaniczny przygotowany do największych regat
światowych wyprodukowany w technologii niedostępnej w Polsce
został nabyty przez Polską Fundację Narodową. Szczegółowe dane
umowy są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa – odpowiedziało na
nasze pytania biuro prasowe fundacji.

- Projekt udziału jachtu w regatach oceanicznych oraz projekt
prezentacji jachtu w portach w ramach setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę jest w toku opracowania i zostanie
zaprezentowany w stosownym terminie. Z oczywistych względów
plany udziału jachtu w regatach muszą zostać skorygowane.
Budżet na nowy projekt zostanie zaprezentowany w stosownym
terminie po przeszacowaniu planów udziału jachtu w regatach
oraz międzynarodowych imprezach portowych – napisało biuro
prasowe PFN.

Wiadomo, że to ten sam jacht, który miał wziąć udział w projekcie
Polska100. PFN wyjaśnia, że nie nabyła do niego praw, stąd nie będzie dalej go realizować i postanowiła zrealizować własny od nowa.

Nowy projekt PFN – chociażby poprzez samą jednostkę i z
pewnością część założeń - będzie jednak w znacznym stopniu
kontynuacją Polska100, a który wystartował oficjalnie w paździer-

OD POŻARU DO POŻARU
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niku 2017 roku. Jego pomysłodawcą i wykonawcą była
gdańska Fundacja Navigare Mateusza Kusznierewicza.
Złoty medalista w klasie Finn ogłosił go z wielką pompą
na Stadionie Narodowym w towarzystwie wicepremiera
Piotra Glińskiego. Przedstawiono wówczas ambitny plan:
zakup oceanicznej jednostki regatowej klasy V70, 2 lata
rejsu przez 40 krajów. Cel – promocja Polski z okazji
100 - lecia odzyskania niepodległości w 100 portach
świata. Kolejny to udział i wygranie – jak zapowiadał sam
Kusznierewicz - kilku ważnych regat, w tym Sydney-Hobart czy Fastnet. Po uroczystej inauguracji projekt
jednak ucichł, by ponownie wypłynąć medialnie w marcu
2018 roku. Wtedy to Gazeta Wyborcza ujawniła szacowany budżet na około 20 mln zł. Rozpętała się burza, a
krytyce poddano nie tylko realność niezwykle ambitnych
i rozległych założeń, ale i instytucję wykładającą kasę.
Wizerunkowi Polska 100 nie pomagało też całkowite
utajnienie informacji, choć przedstawiciele obydwu fundacji – szczególnie Navigare starali się bronić projektu.

fot.materiały prasowe

W maju wybuchła kolejna bomba – tym razem strony
ogłosiły nieoczekiwane zerwanie współpracy podając jednocześnie różne powody.
„Polska Fundacja Narodowa kończy współpracę przy
projekcie Polska 100 z Fundacją Navigare i Mateuszem
Kusznierewiczem. To skutek utraty zaufania PFN zarówno
do Pana Kusznierewicza jak i do związanej z nim fundacji.”
Takie oświadczenie ukazało się 7 maja. Wystosowała je
Polska Fundacja Narodowa. Informacje o zakończeniu
współpracy szybko potwierdziła na portalu społecznościowym druga strona – „Umowa między PFN a Fundacją
Navigare wygasła 30 kwietnia z mocy prawa, ponieważ
PFN nie wywiązał się z zobowiązania zakupu jachtu w
tym terminie. Warunkiem realizacji projektu Polska 100
był zakup przez PFN jachtu i warunku tego PFN nie spełnił.
Fundacja Navigare niezależnie od doniesień medialnych
przez ostatnie tygodnie wzywała bezskutecznie PFN do
wykonania umowy”.
REMONT JACHTU CZY KASA DLA ZAŁOGI?
Obydwie fundacje rozpoczęły serię wzajemnych oskarżeń.
Zaczęła PFN informując media, że Navigare mimo otrzymanych transzy pieniędzy nie wywiązywała się z ustaleń
i deklaracji finansowych m.in. nie płacąc swojej załodze
wynagrodzeń, ani części faktur podwykonawcom. W tym
samym czasie część środków miała iść na konto firm
prezesa Navigare oraz samego Mateusza Kusznierewicza. Kolejnym powodem miało być pismo jakie trafiło do
PFN - o postępowaniu komorniczym wobec Mateusza
Kusznierewicza, co zdaniem PFN stanowiło zagrożenie
dla dalszej realizacji projektu.

Mówimy o sytuacji, gdzie ludzie po kilkanaście godzin
dziennie pracują w stoczni we Francji, czyli poza krajem
ojczystym. Oddają całą swoją energię łódce, na której
będą chcieli walczyć o laury w największych regatach. I nie
dostają za to wynagrodzenia – opisywał Pękala.
Sprawę komentowali też członkowie załogi. Na profilu
jednego z nich ukazał się długi, emocjonalny post skierowany do kierownictwa Polska100, głównie do Mateusza
Kusznierewicza.
„Otóż załoga, którą zatrudniliście a potem wyrzuciliście na
bruk i która w dobrej wierze zgodziła się na skandaliczne
rozwiązania finansowe i sposoby rozliczania, byle tylko
uczestniczyć w projekcie który miał być "sztandarowym i cristal clear" już nawet nie leży. Wtopiła się w grunt” – brzmiał
fragment postu.
Organizatorzy Polska100 w odpowiedzi zarzucili PFN, że
nie pokryła wydatków na remont jachtu doprowadzając
Navigare do upadku przez co właśnie załoga nie dostała
wynagrodzeń, a firmy zapłaty. Zdaniem Mateusza Kusznierewicza wszystkie prace były prowadzone pod nadzorem i
zleceniem PFN, a wydatki akceptował przedstawiciel PFN,
a blisko 20 osobowa załoga zatrudniona przez Navigare
rozpoczęła pracę właśnie na zlecenie PFN. Szef Polska100
miał żal do PFN, że o zakończeniu współpracy dowiedział
się z mediów.
KŁOPOTY Z VAT-EM
Istotną częścią sporu był termin zakupu jachtu jaki ustalono
na 30 kwietnia. Jak podkreśliła Navigare – PFN nie wywiązała się z tego obowiązku, co skutkowało wygaśnięciem
umowy i nie podpisaniem nowej. Zdaniem Dariusza Pękali
opóźnienie nie wyniknęło jednak w winy PFN, ale z problemów podatkowych.
- Problem wziął się stąd, że jacht należący do Luksemburczyków został sprowadzony z USA, a następnie zarejestrowany
w Gibraltarze. Polska Fundacja Narodowa i jej prawnicy
uznali, że nie kupimy jachtu, który nie ma zapłaconego
unijnego podatku VAT. Dlatego poprosiliśmy właścicieli, by
wprowadzili tę jednostkę do Unii Europejskiej i uiścili podatek – wyjaśniał na łamach „Rz” Dariusz Pękala.
Jak opisuje Pękala - właściciel nieśpiesznie podjął się tej
procedury. Dodatkowo miał się pojawić biurokratyczny
problem ze zmianą nazwy firmy przez właściciela jachtu,
co musiało znaleźć odzwierciedlenie w certyfikacie
jachtowym. W końcu francuscy celnicy dokonali wyceny,
a VAT został zapłacony. Niestety terminu 30 kwietnia nie
udało się utrzymać.
UGODA Z KOREKTAMI

- Navigare dostała od PFN pierwsza transzę na pokrycie
finansowe pierwszych miesięcy pracy. Według umowy
poprosili nas o kolejne pieniądze. Nie było z tym żadnego
problemu, bo chcieliśmy zapewnić im płynność. Niestety
okazało się, że zarząd wypłacał w pierwszej kolejności
pieniądze sobie, ale już nie chłopakom, pracujących na łódce” – oświadczył w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Dariusz
Pękala, doradca PFN w zakresie projektów żeglarskich. -

W ŚLIZGU!
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Po medialnej wojnie nastąpiła chwila ciszy, aż 27 czerwca
strony zawarły ugodę. Dzień później Polska Fundacja
Narodowa rozesłała do mediów komunikat.
„Strony wyrażają ubolewanie, iż do zakończenia współpracy doszło w efekcie zdarzeń i faktów niezwiązanych
bezpośrednio z realizacją Projektu. Jednocześnie strony
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zgadzają się, że dla dobra projektu sportowego, polegającego na udziale
w regatach oceanicznych, jak też wizerunku Polski i dalszych działań
oraz projektów realizowanych przez Polską Fundację Narodową – zakończenie współpracy jest rozwiązaniem najlepszym.
Polska Fundacja Narodowa, reprezentowana przez Prezesa Cezarego Andrzeja Jurkiewicza i Fundacja Navigare, reprezentowana
wyłącznie przez Prezesa Piotra Obidzińskiego, oświadczają, że
zawarte porozumienie rozwiązuje i zamyka wszelkie kwestie dotyczące realizacji Projektu przez Fundację Navigare, w tym wszystkie
rozliczenia finansowe.
Strony informują, że podmioty powiązane z Panem Mateuszem
Kusznierewiczem dokonały korekt wadliwych faktur, które zostały
zaakceptowane przez Fundację Navigare. Strony wyraziły zgodę na
opublikowanie dokumentów związanych z korektami faktur oraz
zajęciem egzekucyjnym Komornika. W związku z powyższym budżet
Projektu został należycie skorygowany i zabezpieczony. Panu Mateuszowi Kusznierewiczowi nie przysługiwało i nie przysługuje żadne
wynagrodzenie z tytułu realizacji Projektu.”
Do informacji prasowej dołączono faktury korekty jakie spółka Marina
Kusznierewicz wystawiła Fundacji Navigare na łączną kwotę 119 tys. zł z
terminem płatności na koniec lipca 2018 oraz pismo komornika do PFN o
postępowaniu egzekucyjnym wobec Mateusza Kusznierewicza na kwotę
powyżej 3,3 mln zł.
WADLIWE FAKTURY

Zapytaliśmy Piotra Obidzińskiego o opisane w komunikacie „wadliwe
faktury” wystawione przez spółkę Marina Kusznierewicz na kwotę 119
tys. zł jako „dniówki zgodnie z dwutygodniowymi raportami” za okres
od października 2017 do końca lutego 2018, a następnie dołączone do
komunikatu ich korekty z terminem zwrotu pieniędzy do końca lipca.
- Konieczność zwrotu wynika z korekt, a korekty z tego, że te faktury
były wystawione przez Marine błędnie – odpowiedział Piotr Obidziński.
- Czy to było wynagrodzenie przeznaczone dla Mateusza Kusznierewicza ustalone wg jakiejś wcześniejszej umowy z PFN?
- Faktury były wystawione błędnie, a MK nie przysługiwało w projekcie żadne wynagrodzenie.
- Czy te pieniądze miały docelowo trafić do członków załogi (zgodnie
z opisem tytułu faktur), a w ogóle nie trafiły?
- Załoga i biuro projektu (w tym ja) dostawała wynagrodzenie bezpośrednio z Navigare i to z Navigare mieliśmy wszyscy umowy.
Marina nie ma i nie miała nic wspólnego z wynagrodzeniami załogi.
- Jeżeli to drugie - co się stanie z tymi pieniędzmi po ich zwrocie
przez Marina Kusznierewicz, czy zostaną przeznaczone na zaległe
wynagrodzenia dla załogi?
- Wszystkie finanse związane z projektem są zamknięte a załoga
spłacona dzięki bardzo konstruktywnemu podejściu PFN, a także
dzięki ludziom zaangażowanym w projekt i negocjacje po stronie
Navigare – odpowiedział Piotr Obidziński.
Jak wyjaśnił Obidziński, ugoda nie tylko rozwiązała wszystkie
wzajemne roszczenia, ale także oznacza, że prowadzona przez
niego fundacja będzie mogła kontynuować działalność. Mateusz
Kusznierewicz nie odpowiedział na nasze pytania.

fot. Tytus Żmijewski

Próbowaliśmy dowiedzieć się w Polskiej Fundacji Narodowej jakie
są szczegóły ugody? Czy brał w niej udział Mateusz Kusznierewicz,
który do tej pory był twarzą i faktycznym decydentem projektu?
Co oznacza pojęcie „wadliwe faktury”, czemu akurat ujawniono
te fragmenty ugody i tylko dokumenty związane z Mateuszem
Kusznierewiczem?

Zarówno PFN, jak i Piotr Obidziński, prezes Fundacji Navigare odpowiedzieli, że Mateusz Kusznierewicz nie miał kompetencji do wyrażania
zgody na czynność prawną w postaci ugody. Obydwie strony zgodnie odpowiedziały też, że nie miały wcześniej wiedzy o trwającym
postępowaniu komorniczym. Zarówno Piotr Obidziński, jak i władze
PFN miały ją pozyskać dopiero w kwietniu 2018 roku.
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PFN I NAVIGARE
UJAWNIAJĄ DOKUMENTY
W Ślizgu! : - Do komunikatu dotyczącego ugody pomiędzy PFN, a Fundacją Navigare zostało dołączone
pismo od komornika o trwającej egzekucji kwoty
powyżej 3 mln zł wobec Mateusza Kusznierewicza. Co ma wspólnego zajęcie komornicze wobec
Mateusza Kusznierewicza (jako osoby fizycznej) z
Fundacją Navigare, wykonawcą projektu Polska100,
w której odpowiedzialnym za sprawy majątkowe
jest wyłącznie zarząd (zgodnie z komunikatem PFN
- Mateusz Kusznierewicz zrezygnował z zasiadania
w zarządzie). W jaki sposób zajęcie komornicze
wpłynęło na realizację projektu Polska100?
Polska Fundacja Narodowa: - Jedną ze stron umowy z PFN był także Mateusz Kusznierewicz. Skutki
zajęcia komorniczego wynikają z opublikowanego
przez Fundację dokumentu, a także z powszechnie obowiązującego prawa. Kodeks postępowania
cywilnego w art. 887§1 przewiduje możliwość
wstąpienia wierzyciela w prawa dłużnika. Przepis
ten odnosi się wprawdzie do wynagrodzenia za
pracę, ale art. 902 Kodeksu postępowania cywilnego ma zastosowanie również do egzekucji z wierzytelności. Zgodnie z brzmieniem dokumentu: „Z
mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać
wszelkie prawa i roszczenia dłużnika. Na żądanie
wierzyciela komornik wydaje mu odpowiednie
zaświadczenie”. Innymi słowy, wierzyciel może
wejść w prawa dłużnika oraz może domagać się
zapłaty przez trzeciego dłużnika i jest uprawniony
do wezwania do zapłaty. Mateusz Kusznierewicz,
W ŚLIZGU!
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będąc wierzycielem, mógłby dochodzić roszczeń
w stosunku do PFN, gdyby przysługiwały mu jakiekolwiek wierzytelności. Jednak w chwili podpisania umowy zrezygnował z zasiadania w Zarządzie
Fundacji „Navigare”, nie powiadomił również nowego zarządu o zajęciu komorniczym. Osoby zaangażowane w projekt Polska100 oraz sama Fundacja
straciły zaufanie do Mateusza Kusznierewicza. W
tych okolicznościach Fundacja nie widziała możliwości kontynuowania współpracy.
Do komunikatu dołączono faktury korekty wystawione przez spółkę Marina Kusznierewicz na
łączną kwotę około 120 000 zł na rzecz Fundacji
Navigare. Dlaczego PFN dołączyła faktury korekty
do komunikatu? Czemu faktury były „wadliwe”?
Faktury obrazują próbę zapłaty przez Fundację Navigare na rzecz podmiotu, który nie był stroną umowy
w wysokości nie objętej budżetem. Świadczenie zatem było nienależne. Skoro faktury zostały skorygowane księgowo (zgodnie z ustawą o rachunkowości),
to znaczy, że były wadliwe. To zachowanie ze strony
Mateusza Kusznierewicza również przyczyniło się
do utraty zaufania oraz zakończenia współpracy.
Czy Fundacja Navigare musiała zwrócić jakiekolwiek pieniądze do PFN?
Tak, ale strony nie zdecydowały się na ujawnienie
ugody. Istotą ugody jest bowiem ustępstwo każdej
ze stron w możliwym do akceptacji zakresie.
Jak rozwiązano sprawę zaległości wobec członków załogi?
Członkowie załogi zostali zaspokojeni w zakresie
uznanych przez PFN roszczeń bezpośrednio
przez PFN.
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Na wake’u w kanałach? Czemu nie.
Każdy sport ma swoje boisko, ale czasami
warto wyjść poza „murawę”. Holender
Duncan Zuur pływał już po miejskich
kanałach w Amsterdamie oraz na jednym
z najbardziej znanych placów świata na placu Świętego Marka w Wenecji.
Jaki będzie jego następny cel? Już nie
możemy się doczekać!
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fot. Jörg Mitter
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WORLD SAILING
ORGANIZUJE
MORSKIE
MISTRZOSTWA
ŚWIATA
W 2019 roku będziemy
świadkami nowej imprezy
żeglarskiej, przed nami Morskie
Mistrzostwa Świata. Regaty
zostaną zorganizowane pod egidą
federacji World Sailing. Miejsce
i dokładna data regat nie są
jednak jeszcze znane.
TEKST: HALINA KONOPKA

Sam pomysł organizacji mistrzostw został ogłoszony podczas listopadowej konferencji World Sailing
w Puerto Vallarta w Meksyku. Jak podkreślił Kim
Andersen, prezydent World Sailing - Celem Morskich Mistrzostw Świata jest stworzenie światowej
klasy zawodów, które wyłonią najlepszych żeglarzy
pływających w żeglarstwie morskim i oceanicznym.
W regatach ścigać się będzie dwadzieścia dwuosobowych załóg mieszanych. Ścigająca się flota
rywalizować będzie w trzech wyścigach, ponadto
każdy z nich ma wyglądać inaczej. Dwa mają być
przybrzeżne, gdzie jeden ma liczyć 30, a drugi 90
mil morskich, natomiast trzeci ma być morski i ma
trwać trzy dni oraz trzy noce. Mistrzostwa mają
trwać osiem dni.

Nie podjęto jednak na razie decyzji o tym na jakich
jachtach i gdzie dokładnie odbędą się mistrzostwa.
Wiadomo jednak, że ma to być dwadzieścia jednakowych jednostek o długości pomiędzy 8 a 12 metra, które mogą się ścigać przy wietrze o sile 4-40
węzłów.
W chwili obecnej World Sailing poszukuje partnera
do zarządzania komercyjną i operacyjną realizacją
wydarzenia (Event Management Partner), który
m.in. będzie odpowiadał za określenie gospodarza
eventu. Dokładna data przeprowadzenia morskich
mistrzostw świata oraz szczegóły całej imprezy
będą ustalone w ciągu najbliższych miesięcy.

BAŁTYCKA SURF PROGNOZA
NA SMARTFONIE
„Na Helu śmietnik, na zachodzie idylla” - i wszystko jasne. Zyskująca
coraz większą popularność bałtycka prognoza surfingowa Baltic Surf od
niedawna dostępna jest także w wersji mobilnej. Czy właśnie spełniły się
wasze surferskie marzenia?
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

fot. James Thisted

Za projekt odpowiedzialni są trzej lokalni surferzy Piotr Sołtysiak, Krzysiek Jędrzejak i Krzysiek Sikora,
którzy postanowili podzielić się swoim ponad 10-letnim doświadczeniem w eksploracji oraz analizie prognoz falowania Bałtyku. Po jakże udanym przyjęciu
serwisu internetowego, chłopaki poszli o krok dalej
i stworzyli aplikację na smartfony wskazującą najlepszy w danym momencie spot do uprawiania surfingu
– bez zbędnych wykresów, tabelek czy liczb.
- Oprócz istniejącego systemu oceny prognoz
stworzyliśmy nowy model wykorzystujący tzw.
machine learning. Nauczyliśmy prostą „sztuczną
inteligencję” odczytywania z prognoz falowania
wielkości i jakości fal na wybranych spotach. Do
treningu AI użyliśmy naszych własnych obserwacji z ostatnich kilku lat, z tych epickich sesji,
ale też z tych kiepskich lub zupełnie chybionych
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wyjazdów na spot – komentuje Piotr Sołtysiak,
twórca aplikacji.
To nie wszystko! Oprócz tego aplikacja wyposażona
jest w system raportowania warunków wprost ze
spotu. Przy pomocy tzw. „push notification” można
powiadomić pozostałych użytkowników o pięknej
fali, dzięki czemu inni surferzy będą mogli szybciej
i łatwiej zadecydować, gdzie warto wejść do wody.
Co ciekawe, jeżeli czyjś meldunek ucieszy kogoś,
może wyrazić swoją aprobatę wysyłając polubienie,
prze co surfer poprawia swoją reputację w serwisie.
Dodatkowo apka pozwala przeglądać prognozy w postaci listy lub na nowej mapie spotów oraz sprawdzać
aktualne odczyty z boi falowej w Lubiatowie, a także
oglądać warunki w kamerach internetowych. Zdaje
się, że już teraz żadna niewiedza nie powstrzyma was
przed złapaniem pięknej, urodziwej falki.

lipiec - sierpień 2018

\

W ŚLIZGU!

C . H . K l i f - A l . Zw y c i e s t w a 2 5 6 - +4 8 516 0 6 0 972 - m a x a n d c o g d y n i a @ g m a i l . c o m
M I L A N O C o r s o V i t t o r i o E m a n u e l e - R O M A V i a d e i C o n d o t t i, 4 6 - F r a n c h i s e e s M A X & C o.
m a x a n d c o. c o m

WYDARZENIA

BIZNES
LIGA
ŻEGLARSKA
TEKST: KLAUDIA KRAUSE -BACIA

11 załóg rywalizuje w tym sezonie
w Biznes Lidze Żeglarskiej. Regaty
dla firm, organizowane przez GSC
Yachting, tradycyjnie rozgrywane
są w Sopocie na trasie ułożonej
w pobliżu mola. W lidze ściga się
także załoga magazynu sportów
wodnych W Ślizgu!
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Rywalizacja odbywa się w dwóch grupach eliminacyjnych. Załogi
ścigają się co dwa tygodnie i zbierają punkty do klasyfikacji generalnej. W wielkim finale, pod koniec września spotkają się po trzy
najlepsze załogi z każdej grupy. Tytułu broni zespół D.A.D Sportswear Informer Med, który i w tym roku jest faworytem, co potwierdził
w pierwszych, tegorocznych regatach wygrywając swoją grupę
przed ekipami Olivia Business Centre, Sosnowski i Atena.
W grupie I po dwóch przystankach, bezkonkurencyjna okazała się
załoga Sail Service, która w latach ubiegłych wygrywała już całą
Biznes Ligę Żeglarską. Załoga W Ślizgu! plasuje się natomiast na
mocnym drugim miejscu, a na chwilę obecną podium zamyka
załoga Eurocast.
Warto zaznaczyć, że pierwszy raz w historii Biznes Ligi Żeglarskiej
organizatorzy z powodu zbyt silnego wiatru byli zmuszeni do odwołania regat.
- Jak wiecie, bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Ci, którzy
mieli okazję wypłynąć motorówką na akwen, wiedzą o czym mówię
– podkreśla Rafał Sawicki, organizator Biznes Ligi Żeglarskiej. - Nie
tylko my odwoływaliśmy wyścigi. W rozgrywanym równolegle Nord
Cup w Gdańsku, również wszyscy siedzieli na brzegu – tłumaczy.
Nie oznacza to jednak, że III runda ligi zostaje całkowicie odwołana.
Regaty zostaną rozegrane w późniejszym terminie, najprawdopodobniej w pierwszy weekend września. Do zobaczenia na wodzie!
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Biznes Liga Żeglarska daje możliwość uczestnictwa w wysokiej klasy,
profesjonalnych wyścigach regatowych pomiędzy reprezentantami
rozmaitych biznesów, prowadzonych
pod okiem czołówki polskich żeglarzy sportowych. Każdy uczestnik
może nauczyć się taktyki walki
z przeciwnikiem, trymowania żagli
oraz technik prowadzenia jachtu.
Projekt jest skierowany do biznesu
– jako narzędzie do aktywizowania
własnych pracowników i budowania atmosfery pracy zespołowej
lub jako metoda budowania relacji
z klientami w niebanalnym formacie.
Cykliczne regaty prowadzone są na
jednakowych, wyczynowych jachtach
sportowych Delphia 24 OneDesign.
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WWF APELUJE
RATUJMY FOKI!
TEKST: HALINA KONOPKA

W ciągu ostatnich tygodni na polskim wybrzeżu
znaleziono ciała 5 martwych fok, które noszą
ślady brutalnego traktowania przez człowieka.
Przedstawiciele WWF Polska zorganizowali
specjalną petycję. - Mówimy NIE! bezsensownemu
mordowaniu tego wyjątkowego gatunku
pozostającego pod ochroną - podkreślają.
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FUNDACJA WWF POLSKA URUCHOMIŁA PETYCJĘ.

fot.materiały prasowe

Foka szara jest gatunkiem prawnie chronionym
i ostatnie wydarzenia niweczą dotychczasowe działania WWF, wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF,
ekspertów i ludzi, którym leży na sercu los tych
zwierząt. Fundacja WWF Polska uruchomiła petycję (ratujmyfoki.wwf.pl), którą kieruje do Ministra
Środowiska i Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z żądaniem podjęcia działań w celu
lepszej ochrony foki szarej.

Ktoś regularnie zabija foki na polskim wybrzeżu.
W ostatnim czasie na brzegach Bałtyku znaleziono
aż pięć martwych fok. Jedne miały zawiązaną na
szyi pętlę, a na drugim końcu sznura była cegła, inne
rozbitą czaszkę czy rozcięty brzuch. Sprawę bada
gdyńska prokuratura. Wyznaczono już nagrodę za
wykrycie sprawcy, który zabija zwierzęta: 30 tys. zł
zaoferowała fundacja ze Śląska, a 20 tys. zł pisarka
Maria Nurowska. Do akcji dołączyła również fundacja
WWF Polska, która zorganizowała specjalną petycję
mającą uratować bałtyckie foki.
W CZYM TKWI PROBLEM?
Rybacy narzekają, że foki dziesiątkują ich połowy i mają zamiar je tępić, a ekolodzy twierdzą, że
ostatnie wydarzenia niweczą ich działania, ponieważ
w naszej części Bałtyku fok wciąż jest ich niewiele,
a odbudowa ich populacji zajęła wiele lat.
- Znowu TVN pokazuje martwe foczki. Jak im dam! To
nie foki powinny tu rządzić, tylko rybacy - denerwuje
się Andrzej Dettlaff, szyper kutra rybackiego z Jastarni. - Nie trzeba wielkiego śledztwa prokuratury. Ktoś
z rybaków nie powstrzymał ręki. Nie dziwię się. Przez
głupie pomysły z rozmnażaniem fok, my rybacy, idziemy z torbami - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.
Nieoficjalnie rybacy przyznają, że zabite ostatnio
foki to zemsta za wyjadanie z sieci dzikich łososi
bałtyckich. Z rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej wynika, że za obgryzione ryby mogą dostać
odszkodowanie. Jednak do tego rybacy się nie
kwapią. Dlaczego? Z prostej kalkulacji, ponieważ się
im nie opłaca. Za świeżego 5 kilogramowego łososia
bałtyckiego można dostać ok. 300 zł, natomiast za
jedną sztukę łososia zjedzonego przez fokę jedynie
150 zł odszkodowania. Stąd też od stycznia 2016 r.
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do maja 2018 r. nie wpłynął żaden wniosek o rekompensatę. W puli na odszkodowanie znajduje się aż 4
mln euro. Jeśli pieniądze nie zostaną uruchomione
przed 2020 r., trzeba będzie je zwrócić do budżetu
Unii Europejskiej.
PETYCJA WWF
Tymczasem petycję w sprawie ochrony fok opublikowali właśnie przedstawiciele organizacji ekologicznej
WWF Polska. „Mówimy NIE bezsensownemu mordowaniu tego wyjątkowego gatunku pozostającego
pod ochroną. Musimy to zatrzymać. Domagamy się
podjęcia kroków w celu lepszej ochrony fok!” - apelują
między innymi.
Pod postulatami WWF Polska podpisało się już
ponad 25 tysięcy osób. Czego żądają autorzy petycji?
Przede wszystkim znalezienia i ukarania sprawców
oraz wprowadzenia alternatywnych narzędzi połowowych, które zabezpieczą foki przed zaplątywaniem się
i bolesną śmiercią w sieciach. Przedstawiciele WWF
chcą również podjęcia wszelkich możliwych działań
zmierzających do zmniejszenia konfliktu na linii człowiek-foka i uznania prawa fok do życia w Bałtyku. To
nie wszystko. WWF już teraz podjęła kroki, by poprawić bezpieczeństwo zagrożonych fok. Jak informuje
organizacja, w ostatnich dniach Błękitny Patrol WWF
zwiększył ilość patroli, które monitorują plaże. Tylko
od kwietnia do końca maja tego roku, w newralgicznym okresie, kiedy młode foki uczą się samodzielnego życia, udało się uratować 25 foczych maluchów.
Petycję skierowano do Ministerstwa Środowiska,
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
i organów ściągania. Petycję można podpisać na:
ratujmyfoki.wwf.pl
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ZMIANY
W KLASIE 470
NIEOCZEKIWANA
ZAMIANA MISTRZYŃ
Jola Ogar-Hill ponownie
została załogantką Agnieszki
Skrzypulec w olimpijskiej klasie
470. Ta pierwsza ma na koncie
mistrzostwo świata w barwach
Austrii, a druga w barwach Polski.
Nie wiadomo czy będą mogły
razem reprezentować Polskę.
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA
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Jola Ogar pływała już z Agnieszką Skrzypulec w latach 2008-2012, razem zdobyły
siedem tytułów mistrza Polski, a na igrzyskach olimpijskich w Londynie zajęły 12.
lokatę. Jednak zaraz po igrzyskach Ogar
opuściła jednak Polskę na rzecz reprezentacji Austrii, skąd dostała propozycję. W
2017 roku wróciła do Polski z deklaracją
ponownych startów. W międzyczasie Skrzypulec, ze swoją partnerką - Irminą Mrózek-Gliszynską, zdobyła mistrzostwo świata.
Teraz los znów zetknął Skrzypulec i Ogar.
Żeglarki rozpoczęły już wspólne treningi.
Dziewczyny chcą powalczyć o udział w
igrzyskach olimpijskich w Tokio. Droga
wiedzie przez duńskie Aarhus, gdzie 30
lipca rozpoczynają się mistrzostwa świata.
Właśnie tam będzie możliwość zdobycia
pierwszej przepustki do igrzysk. Jednak tutaj zaczynają się schody. Według przepisów
World Sailing Jolantę Ogar, która opuściła
kadrę Austrii w 2016 roku obowiązuje
karencja, a która w świetle prawa kończy się
w 2019 roku. Podobnie jest z powrotem do
reprezentowania biało-czerwonych barw na
igrzyskach. Zawodnik ma możliwość zmiany obywatelstwa tylko raz w czasie trwania
jego kariery sportowej. Wówczas jego
obywatelstwo sportowe jest przyznawane
jako ostateczne. Jolanta Ogar reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich w
Londynie w 2012 roku, natomiast Austrię na
igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.
- Proceduralnie udział Joli Ogar w najbliższych mistrzostwach świata oraz igrzyskach
w Tokio w barwach Polski jest możliwy.
Wszystko jest na dobrej drodze. Nie wiem,
czy wszystko formalnie uregulujemy do
czasu mistrzostw w Danii, ale z dużym prawdopodobieństwem Jola wystartuje w tych
regatach w polskich barwach. Obecnie trwają
procedury – tłumaczy Tomasz Chamera,
Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

fot. YCM / mesi

Jak zapewnia Agnieszka Skrzypulec, nowy team
do mistrzostw świata przygotowuje się razem.
- Ze względu na start Joli na igrzyskach w
Rio w barwach Austrii, potrzebujemy zgody
federacji austriackiej. Jesteśmy w dobrych
relacjach z Austriakami i na zaawansowanym etapie otrzymania pełnej zgody. Do mistrzostw świata przygotowujemy się razem.

ROZPAD
POL 11
Do dzisiaj do końca nie wiadomo, dlaczego
mistrzowski duet Skrzypulec – Mrózek-Gliszczynska się rozpadł. Na początku roku nic nie
zapowiadało takiego przebiegu wypadków.
Oficjalnie dziewczyny rozstały się 7 maja.
- Ta decyzja nie była łatwa, ale w pewnym
momencie dotarło do mnie, że nie robię
tego, co sprawia mi przyjemność, ponieważ
atmosfera w teamie nie była najlepsza. Na
łódce narastała irytacja i coraz trudniej
dogadywałam się z trenerem – komentuje
dla W Ślizgu! Irmina Mrózek-Gliszczynska. Wiadomo, że Tokio było moim marzeniem,
żyłam tą myślą i gdzieś w okolicach Gamagorii powiedziałam sobie, że wytrzymam
te 2,5 roku, żeby powalczyć na igrzyskach
i spełnić się jako zawodniczka. Jednak z
biegiem czasu czułam się coraz gorzej i
psychicznie i fizycznie, jako osoba zgasłam
i podjęłam decyzję bardzo osobistą. Póki
co zawodnicze żeglarstwo odstawiam
trochę na bok. Aktualnie spełniam się w
roli trenera klasy 420 – podsumowuje była
zawodniczka kadry olimpijskiej.
Z kolei Agnieszka Skrzypulec twierdzi, że odejście załogantki z POL11 bardzo ją zaskoczyło.
- Informacja Irminy o odejściu zszokowała
mnie, tym bardziej, że mamy ludzi w Polskim Związku Żeglarskim, którzy mogliby
nam pomóc wyjść z kryzysu. Chciałabym,
aby powody, dla których Irmina zrezygnowała zostały między nami. To cenna lekcja
na przyszłość, ale z szacunku do siebie
nawzajem i naszych przyszłych relacji powinnyśmy zatrzymać je dla siebie – mówi
Agnieszka Skrzypulec. – Teraz pojawiła się
możliwość kontynuowania programu z Jolą
Ogar. Cel był zawsze jeden - medal w Tokio.
Na pewno damy z siebie 100%, aby wywalczyć upragniony medal, a jak się nasze losy
potoczą – czas pokaże.
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CO
WŁAŚCIWIE
„DAJE”
ŻEGLARSTWO?
Pokład Copernicusa, lipcowy weekend, piękna pogoda
i bardzo ciekawa rozmowa. W ramach programu
Onet On Tour rozmawiałam z Jarosławem Kuźniarem
o żeglarstwie z perspektywy psychologii w sporcie.
W pewnym momencie zapytał: „Daria, a co właściwie
wyróżnia żeglarstwo spośród innych dyscyplin sportu? Jaka jest twoja perspektywa?”.
To bardzo dobre pytanie. Moja odpowiedź na nie
zmieniała się na przestrzeni lat i zależy także od ogólnego poziomu wiedzy na temat sportu. Z perspektywy mojego zawodu patrzę na niego nieco inaczej,
w niektórych aspektach być może nieco szerzej,
dlatego w tym felietonie postanowiłam opisać to,
jakie korzyści niesie za sobą uprawianie żeglarstwa
i co sprawia, że jest to tak wymagająca i atrakcyjna
zarazem dyscyplina sportu.
Po pierwsze, determinacja. Choć moglibyśmy powiedzieć, że uczy tego niemal każdy sport, żeglarstwo
jest pod tym względem specyficzne. Żeglarz mierzy się z wieloma wyzwaniami, często pozostając
w osamotnieniu. Nawet, jeżeli żegluje w załodze, to
wewnętrzna walka z naturą, własnym dyskomfortem
czy sprzętem oraz z przeciwnikami. To osamotnienie,
także związane z przebywaniem daleko od brzegu,
na akwenie, rodzi szczególną potrzebę przekraczania
własnych granic i kształtowania determinacji.
Po drugie, pewność. Pewność siebie, pewność w działaniu, poczucie skuteczności. Większość żeglarzy
rozpoczyna swoją przygodę z tą dyscypliną sportu
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od klasy Optimist. Już na tym etapie budowane
są (samodzielnie!) kompetencje społeczne, które
w połączeniu ze wspomnianą wyżej potrzebą determinacji, mają szansę rozwinąć się w silne poczucie
pewności siebie. Młodzi żeglarze muszą podejmować samodzielne decyzje, mierzyć się z ich konsekwencjami, przewidywać, dokonywać wyborów. Uczą
się chociażby tego, czym jest arbitraż, co znaczy
przestrzeganie reguł. To bardzo duże wyzwanie, ale
i szansa na budowanie potencjału. Tak wcześnie
rozpoczęty proces przynosi korzyści w przyszłości,
także na płaszczyźnie pozasportowej.
Po trzecie, praca zespołowa. Nawet, jeżeli zawodnik
żegluje samodzielnie, ma wokół siebie wiele osób. Są
oczywiście rodzice, jest trener, są rówieśnicy (koledzy,
przeciwnicy). Wiele działań i procesów wymaga
współpracy. Począwszy od rozpakowania przyczepy,
poprzez wykonanie ćwiczenia podczas treningu, na
żeglowaniu w załodze kończąc. To ogromne pole do
kształtowania relacji międzyludzkich i komunikacji
interpersonalnej, a także budowania więzi, które czasami potrafią przetrwać lata - więzi na całe życie. Co
prowadzi nas do punktu czwartego…
Przyjaźń. Żeglarstwo to także kultura. Jest kilka takich
dyscyplin sportu, które poza samym współzawodnictwem mają w sobie pewną specyficzną kulturę,
tworzą takie mikro środowisko relacji, stylu, słownictwa, sposobu bycia i życia. Żeglarstwo zdecydowanie
jest taką dyscypliną. Ogromną zaletą żeglowania są
także podróże. Już same wyjazdy sprzyjają poszerza-
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niu horyzontów, jednak jest to też niepowtarzalna
szansa na budowanie relacji także na płaszczyźnie
międzynarodowej.
Po piąte, fair play. To oczywiście coś, czego uczy
sport w ogóle. Dotknąłeś znaku, ale nikt tego nie
widział? Bycia fair to wykonanie kary także w takiej
sytuacji. Już dzieci (protesty, rozpatrywanie, znajomość przepisów) uczą się tego. Co jeszcze? Wspieranie się, pomaganie sobie - na przykład w trudnych
warunkach atmosferycznych. Nie do przecenienia.
Po szóste, cierpliwość. Pamiętacie te dni, gdy przez
osiem godzin czekaliście na wiatr na środku akwenu, a sędziowie nie pozwalali wrócić do brzegu?
Chyba każdy z żeglarzy przez to przechodził. To
dyscyplina sportu, która wymaga ogromnej cierpliwości i pokory. Do warunków atmosferycznych, do
zmienności, do często powolnego procesu poprawy
umiejętności i rozwoju.
Po siódme, radzenie sobie z niepowodzeniem. To
także coś, czego żeglarze uczą się od najmłodszych
lat. Porażki bywają szczególnie dotkliwe, gdy przegrasz protest lub, gdy nagle zmienią się warunki
podczas wyścigu. Świadomość, że nie wszystko

może być perfekcyjne i jesteśmy tylko ludźmi przydaje się na każdym etapie sportowego rozwoju.
Odpowiedzialność, to po ósme. Żeglarstwo to
sport, do uprawiania którego potrzebujesz sprzętu,
często bardzo kosztownego. Skoro tak, już od
najmłodszych lat ważne jest to, aby o niego dbać
i szanować go. To uczy odpowiedzialności. Cecha
ta przejawia się też w innych obszarach - chociażby
wobec żeglowania w wymagających warunkach
atmosferycznych, zachowywania zasad bezpieczeństwa czy wspomnianej współpracy z innymi.
Osiem punktów, osiem cech, osiem obszarów. Czy
to wszystko? Zdecydowanie nie. Zależy mi jednak
na tym, aby wybrzmiało, jak złożonym i wymagającym sportem jest żeglarstwo. Czasami wydawać
się może, że stawia (szczególnie przed dziećmi)
wyzwania, którym trudno sprostać. Wszystko zależy jednak od mądrego i świadomego wychowania
poprzez sport i szkolenia zawodników. Żeglarstwo
może bowiem stanowić niesamowicie cenną szkołę
życia i pole do tego, aby budować umiejętności
i kompetencje, które wzbogacają całe życie. W myśl
mojego ulubionego stwierdzenia, że „sportowiec to
przede wszystkim człowiek”.

DARIA ABRAMOWICZ
Psycholog sportowy, kiedyś
zawodniczka i trener, od wielu
lat związana z żeglarstwem.
Dziś pracuje między innymi
z reprezentantami Polski w wielu
dyscyplinach, pomaga spełniać
sportowe marzenia i pokazuje,
że prawdziwe mistrzostwo
zaczyna się w głowie.

W ŚLIZGU!
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MAŁE JEST
PIĘKNE!

ROZMAWIAŁA: KLAUDIA KRAUSE-BACIA / ZDJĘCIA: KAROL KACPERSKI
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Szymon Kuczyński (15 października 1980) pochodzi
z Sulechowa, z wykształcenia technik obsługi portów.
Pomysłodawca i główny organizator projektu Zew
Oceanu, w ramach którego realizuje wyprawy żeglarskie
małymi jachtami. Zaczynał od budowy sklejkowej setki
w małej krakowskiej kawalerce i od udziału w regatach
Setką przez Atlantyk. Dwa razy opłynął świat jachtem
„Atlantic Puffin”, który dziś ma już na liczniku ponad
72 800 mil morskich. Pierwszy – trasą ze wschodu na
zachód, z postojami i przez Kanał Panamski. Drugi –
drogą na wschód wokół trzech słynnych przylądków:
Dobrej Nadziei, Leeuwin i Horn. Trasę z Plymouth do
Plymouth pokonał w 270 dni, 10 godzin i 29 minut.
Wyruszył 19 sierpnia 2017 roku. Pokonał 29 044 mile
morskie ze średnią prędkością 4,5 węzła. Schudł ponad
10 kg, przeczytał 143 książki i na dziewięć miesięcy
zapomniał o lądowym świecie, a wszystko najmniejszym
jachtem w historii żeglarstwa.
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Szymon, na pewno oglądałeś film Juliusza Machulskiego pt. „Kingsajz”?
Oglądałem…
Jak wiesz, panuje tam kult małości – „szuflandia”,
„małe jest piękne” itd. Czy czułeś się takim żeglarzem
z magicznej „szuflandii” na wielkich wodach oceanu?
Mogę tylko potwierdzić - małe jest piękne! I często
z racji swojej „wielkości” musi być proste. A proste jest
skuteczne. O czym świadczy moja 6,36 m łódka. W pewnym sensie jestem z „szuflandii”. Niezwiązany z wielkim
światem jachtingu, pieniędzy, znajomości. Na małej
„szufladzie” zrobiłem rzeczy ponoć zarezerwowane dla
„prawdziwych” dużych jachtów czy kapitanów.
Dokładnie, opłynąłeś świat na najmniejszym jachcie
na świecie! Kiedy płyniesz w podobny rejs?
Jak będzie gotowy kolejny projekt (śmiech).
Masz już w głowie zalążek?
Pomysłów jest kilka, natomiast zobaczymy, który uda
się zrealizować – wersję maxi czy wersję mini.
A która bardziej cię kręci?
Zdecydowanie cieszyłbym się, gdyby udało się zrobić
coś w wersji maxi, już bez ograniczeń. Jednak to wiąże
się już z zupełnie innym budżetem. Póki co można nad
tym pomarzyć, ale trzeba też zacząć nad tym pracować.
Póki co wróciłeś, ponad miesiąc temu stanąłeś
na lądzie.
Tak naprawdę odkąd wróciłem spałem na lądzie jedynie
kilka dni w Plymouth, jednak nie miałem tam za dużo
czasu dla siebie ze względu na duże zainteresowanie
mediów, co ciekawe głównie zagranicznych. Później
wsiadłem na łódkę i popłynąłem do Polski, rejs trwał
kilkanaście dni. O 17:30 dobiłem do mojego macierzystego Kamienia Pomorskiego, a już o 24:00 byłem
w drodze do Warszawy (śmiech). Dwa dni później byłem
już w Giżycku, a po kolejnych 48 godzinach znowu
wylądowałem w Kamieniu, by przygotować łódkę do
sezonu. Potem ekspresowy rejs z Dziwnowa do Górek
Zachodnich, gdzie właśnie rozmawiamy, więc z tym
lądem to tak widzisz różnie bywa. Z reguły jak już jestem
na lądzie to siedzę w jakimś środku transportu, więc
niewiele się zmieniło – cały czas się poruszam.
Tak cię słucham i zastanawiam się czy masz w ogóle inne mieszkanie niż łódź?
Właściwie to nie (śmiech). Jak zaczęliśmy budować
naszą pierwszą łódkę w 2012 roku, 5-metrową setkę,
rozwiązałem umowę najmu w Krakowie. Przeniosłem
się wówczas z dziewczyną na Mazury, gdzie przez
kilka sezonów pracowaliśmy. Wtedy skończyliśmy
budowę setki, wypłynąłem w rejs i wróciłem jesienią
2013 roku. Zimę znowu „przekoczowaliśmy”, a sezon
ponownie spędziliśmy na Mazurach, i tak naprawdę
już wtedy szykowałem się do rejsu dookoła świata.
Od stycznia mieszkałem w Giżycku, bo w Węgorzewie
był budowany mój jacht. Wypłynąłem w kolejny rejs,
wróciłem po dwóch latach (śmiech). A teraz jestem
cały czas na Puffinie.
W ŚLIZGU!
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Spędziłeś na morzu 270 dni, 10 godzin i 29 minut,
pokonałeś 29 044 mile morskie, chciałeś wyśrubować
czas? To drugi najlepszy czas w historii.
Nie biłem prędkości, moim zadaniem było zrobienie kółka. To nie był rejs sportowy, chodziło przede wszystkim
o to, by dopłynąć w jednym kawałku. To, że wyszło mi
drugie najszybsze polskie okrążenie to inna sprawa, bo
tych kółek po pierwsze było mało, po drugie niektóre
wyniki są wiekowe, a po trzecie było to dopiero trzecie
kółko non stop, bez zawijania do portów.
A dlaczego ten rodzaj żeglarstwa – morskie, oceaniczne, samotne?
Na klasy olimpijskie było już chyba za późno. Zacząłem pływać w wieku 12 lat. Wtedy był taki okres, że
wszystkie kluby wyprzedały się z 420, 470, w zasadzie
zostały tylko optymisty, a ja już na te łódki byłem za
duży. Koniec końców zostało mi pływanie turystyczne,
zrobiłem patent żeglarza, skończyłem liceum morskie
w Gdańsku i zacząłem pływać w sekcji żeglarskiej,
w związku z czym pojawiły się pierwsze wyjścia na
Bałtyk. To żeglarstwo morskie jakoś mnie ciągnęło.
Poza tym jestem długodystansowcem i w kolarstwie,
i w biegach, i na łódce zdecydowanie wolę dłuższy
dystans od krótkich sprintów. Inna sprawa, że lubię pływać sam. Wbrew pozorom często samotne żeglarstwo
jest łatwiejsze od załogowego, bo tam dochodzi aspekt
interpersonalny, który w długich rejsach może być bardzo trudny, a nawet kluczowy. Nie ma ciśnienia, jesteś
odpowiedzialny tylko za siebie. Wisienką na torcie zdaje
się być sponsoring. Łatwiej jest sprzedać sponsorom
samotne pływanie, chociaż wbrew wszystkiemu to
dwuosobowy rejs dookoła świata byłby znacznie
trudniejszy pod każdym względem.
Przewrotne.
Tak to jest odbierane. Samotność dla większości jest
trudną rzeczą, a ja mam do tego inne podejście.
Czyli potwierdzasz tezę, że żeby sprzedać projekt
żeglarski musi to być challenge?
Zdecydowanie, ponieważ właśnie to ludzi w jakiś sposób pociąga. Chociaż nie starałem się tutaj epatować
jakimiś sztormami i innymi ekstremalnymi sprawami,
chodziło bardziej o to, żeby udowodnić ludziom, że
żeglowanie w pojedynkę jest możliwe. Jestem żywym
przykładem na to, że za małe pieniądze, normalny
żeglarz może robić takie rzeczy. Wszystko zależy od
odpowiedniej organizacji. Wbrew pozorom to niekoniecznie najlepsi żeglarze opływają świat, tylko ci najlepiej zorganizowani. Naszym wyzwaniem jest sprzedaż
żeglarstwa oceanicznego jako rzeczy ogólnodostępnej.
Nie trzeba robić tego na super drogich jachtach, można
to zrobić na łódce o długości 6,36 metra.
No właśnie niecałe 7 metrów długości.
W głowie od razu rodzi się myśl, mała jednostka
to mniej bezpieczna.
No właśnie niekoniecznie. Jest mała, ale odpowiednio
przygotowana, dobrze radzi sobie na oceanach. Przede
wszystkim dzięki dzisiejszym zdobyczom techniki, teraz
na mniejszej łódce, da się zrobić to, co 30-40 lat temu
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było niemożliwe. To jest kwestia zabrania zapasów, wyposażenia. Jacht nie cieknie, mogę baterią słoneczną naładować
smartfona, przesłać kilka zdjęć. Jeżeli chodzi o fizykę to mały
jacht czasami faktycznie jest w gorszej sytuacji, ale tylko
w skrajnych przypadkach, których wcale nie jest aż tak dużo.
Margines bezpieczeństwa na małym jachcie jest duży. Często
słyszymy, że mały jacht sztormuje już przy 5 w skali B, co jest
absolutną nieprawdą. Dobry jacht sztormuje wtedy, kiedy zaczyna się sztorm. Wszystko sprowadza się do odpowiedniego
przygotowania jednostki. Największym minusem jest przede
wszystkim mniejszy komfort i to jest duże wyzwanie. Być może
dla wielu ludzi, tak długa wyprawa, bez podstawowych wygód
jak: łazienka, czy w miarę normalna koja, jest nie do przeskoczenia. Dla mnie to nie był problem, jestem minimalistą (śmiech).
Za 20-30 lat pewnie bym na niej nie popłynął, mógłbym nie dać
rady fizycznie i psychicznie właśnie z powodu jej wielkości.

Lubię pływać sam.
Wbrew pozorom często
samotne żeglarstwo
jest łatwiejsze od
załogowego, bo tam
dochodzi aspekt
interpersonalny, który
w długich rejsach może
być bardzo trudny,
a nawet kluczowy.

Wypowiedziałeś dwa ważne słowa, stąd pytanie, co jest ważniejsze podczas takiego rejsu: fizyczność czy psychika?
W moim przypadku chyba raczej mimo wszystko fizyczność,
psychicznie nie miałem chyba żadnych problemów, tak mi się
przynajmniej wydaje (śmiech). A tak na poważnie, to jest bardzo
osobista sprawa. Ja nie miałem problemów z samotnością, ani
tego typu rzeczami, po prostu wyszedłem z założenia, że przez
jakiś czas nie ma innych ludzi wokół i tyle. Wykonywałem swoje
zadanie. Ten czas w samotności starałem się wykorzystać na
rzeczy, na które w biegu życia dnia codziennego nie miałem
czasu. To ciekawe uczucie, kiedy właściwie tylko ty i pogoda
dyktuje rytm dnia.
Kapitan Tomasz Cichocki powiedział, że: „Zmęczenie
i samotność powodowały, że często zdarzało mi się słyszeć
jakieś głosy, które mój umysł interpretował opacznie. To było
chyba najtrudniejsze.” Też Ci się to zdarzyło?
Nie, słuchałem w tym czasie chyba muzyki (śmiech). Wbrew
pozorom jestem rozważny. W 300 dniowym rejsie wszystko
sprowadza się do kwestii znajomości własnych limitów i utrzymywania się cały czas w wysokiej formie. Co z tego, że przez te
300 dni będziesz czuwał i to w sytuacji, kiedy niewiele ci grozi,
jak później, gdy przychodzi co do czego, to nie jesteś w pełni sił.
Ja spałem normalnie, przez cały rejs nie ustawiłem sobie żadnego budzika. Co mogło mi zagrozić? Wieloryb, góry lodowe?
Nawet, gdybym nie spał, nie miałbym na to wpływu.
Wiesz, samotna podróż dla wielu stanowi swoiste katharsis.
Jedni wyruszają w nią, by odnaleźć się na powrót w świecie,
rozprawić z problemami, inni – by udowodnić sobie, że wytrzymają trudy, a pokonanie słabości z nimi związanych ich
wzmocni, a jeszcze inni uciekają w ten sposób od nieakceptowanej przez siebie rzeczywistości. Jak było z tobą?
Być może podświadomie od czegoś uciekam, ale tego nie
wiem. Po takim rejsie z przyjemnością wracam na ląd, ale znalazłem taki sposób na życie, który mi odpowiada. Od paru lat
dzięki temu mogę spędzać czas na morzu. Sam przebieg rejsu
utwierdził mnie w przekonaniu, że coraz lepiej radzę sobie jako
żeglarz i warto to kontynuować. Wiem, że chciałbym pójść
w kierunku żeglarstwa zawodowego.
A zaliczyłbyś samotną żeglugę do sportów ekstremalnych?
Myślę, że poniekąd zahacza o sporty ekstremalne, szczególnie żegluga tam, patrząc chociażby na warunki atmosfe-
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ryczne – temperatura około 4 stopni C, silny wiatr,
wszechobecna wilgoć. Natomiast inną sprawą
jest to, jak postrzegamy takie żeglarstwo – czy
jest bezpieczne czy nie.
A ty jak uważasz?
Uważam, że jest bezpieczne i już wyjaśniam dlaczego. Przez 8 lat byłem kurierem rowerowym, taki
listonosz na rowerze tylko trochę inaczej (śmiech).
Jeździsz codziennie przez 8 godzin na rowerze po
mieście, szybko i prawda jest taka, że codziennie
ktoś cię próbuje zabić. Na jachcie jest inaczej. Nie
odczuwam tego, że ocean próbuje mnie w jakikolwiek sposób zabić, bo jeżeli jacht jest przygotowany to dlaczego ma tonąć? Oczywiście od czasu do
czasu są akweny trudne nawigacyjnie, zdarzają się
rafy, prądy, góry lodowe czy sztormy, ale da się do
tego odpowiednio przygotować. Wbrew pozorom
przez większość rejsu nie groziło mi praktycznie
żadne niebezpieczeństwo. Ryzyko jest, ale nie na
co dzień. Od lat w rejsach solowych wypadków
śmiertelnych nie ma, oprócz wyjątku z 2016 roku,
gdzie utytułowany chiński żeglarz Chuan Guo
zaginął na Atlantyku. Także samotne żeglarstwo
oceaniczne wydaje się być bardziej ekstremalne niż
jest w rzeczywistości.
Wiedziałeś, że samotna żegluga jest często porównywana do lotów kosmicznych? Wiedziałeś,
że wyniki psychologicznych badań naukowych
prowadzonych na uczestnikach solowych rejsów
są wykorzystywane przez NASA w planowanych
lotach? Jesteś tego świadomy?
A to nie wiedziałem! Muszę to koniecznie umieścić
w piśmie do sponsorów (śmiech). Na pewno coś
w tym jest, pamiętaj, że to moja subiektywna opinia, jako samotnik mogę być już trochę „zwichrowany”. Dla mnie bycie kurierem było zdecydowanie
bardziej ekstremalne (śmiech)!

uszkodziłem baterię słoneczną, co spowodowało,
że musiałem odłączyć autopilota hydraulicznego,
później padł wiatromierz, a wisienką na torcie było
uszkodzenia masztu pod Hornem. Był silny sztorm,
przechodził zimny front, dużo zmian kierunku
wiatru i zafalowania. Teoretycznie byłem na to
przygotowany, w momencie, gdy przychodziła ta
zmiana, miałem wyjść na pokład i pilnować żeby
łódka odpowiednio ustawiała się do fali. Tylko zanim wyszedłem, postanowiłem jeszcze coś zjeść,
poprawić, ubrać „szaliczek” i zamiast wyjść kilka
minut po zmianie, wyszedłem po 40 minutach.
W tym czasie przyszła fala, która mnie machnęła,
a druga przykryła. Obciążenie było tak duże, że
uszkodziło profil. Zaczęło się dryfowanie i skończyło się to tym, że moja kilkutygodniowa przewaga
nad oficjalnym czasem Alessandro Di Benedetto
mocno spadła i finalnie przypłynąłem dwa dni po
nim. Także trochę mnie to załatwiło, ale z powodu
własnego lenistwa.
Miałeś chwile zwątpienia?
Zobaczyłem uszkodzenie i przez 30 sekund miałem taką myśl – „a, to tak się kończą takie rejsy”, ale
później szybko zacząłem myśleć trzeźwo – „zaraz
zaraz, przed startem chwalisz się jak to masz
wszystko na tej łódce zdublowane, a jak nie masz
czegoś zapasowego to jesteś w stanie to naprawić,
a przecież ten masz jeszcze wciąż stoi”. Druga
sprawa jest taka, że i tak musiałem coś wymyślić,
żeby gdziekolwiek blisko dopłynąć (kilkaset mil), nie
miałem przecież silnika. A, że zrobiłem to porządnie to dopłynąłem do Anglii.
Czyli to był taki najbardziej dramatyczny moment?
Może nie dramatyczny, ale na pewno najbardziej ciężki psychicznie. Miałem do siebie wielkie pretensje.

Jaskuła, Lewandowski i od niedawna Kuczyński.
Brzmi dumnie. Czujesz się spełniony?
Wykonałem dobrą robotę i stawiam sobie obok
„plusik”. Nie wiem czy to udowadnianie sobie czegoś czy bardziej samozadowolenie. Połowa sukcesu w takim rejsie to praca na lądzie i poświęcenie
czasu na organizację, a później należy tylko tego
nie spieprzyć. Patrząc na to jak na całość jestem
bardzo zadowolony, jako żeglarz mam do siebie
wiele zastrzeżeń.
Dlaczego?
Mogło chociaż nie dojść do uszkodzenia masztu, ale to są chwile słabości, które zważyły na
tym, że robiłem w tym czasie coś czego akurat
nie powinienem.
No właśnie, miałeś kilka awarii podczas rejsu,
pogoda też nie była wymarzona – opady śniegu,
temperatura około zera…
To była seria niefortunnych zdarzeń. Najpierw
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Co wziąłeś ze sobą na pokład? Ulubione książki, muzę,
karty, papierosy?
Miałem dwie rzeczy, które chyba mogą zaskakiwać. Zabrałem ze
sobą cegłę szamotkę, która służyła mi do ogrzewania i w sumie
jedyna opcja żeby wyprać i wysuszyć bieliznę. Na łódce nie ma
ogrzewania ani tapicerki, jest tylko cienki laminat. Kondensacja
jest tragiczna i to chyba był największy problem rejsu. Inne
ważne urządzenie, przetestowane już w poprzednim rejsie, to
czytnik ebooków. Poza tym miałem prodiż na kuchenkę gazową!
Piekłem sobie ciasta i chleby (śmiech).
Szymon Kuczyński, pierwszy piekarz na oceanie!
Naprawdę lubię jeść, więc z mojej perspektywy to jest coś
cholernie ważnego. Jedzenie poprawia mi też humor, co w takim
rejsie jest bardzo ważne. Muszę się pochwalić, że na pokładzie
miałem bardzo różnorodną dietę, obiady powtarzały się co 10-12
dni, co jest chyba lepszym wynikiem niż na lądzie. Poza tym
chleb z chrupiącą skórką to naprawdę było to coś! Natomiast
z rzeczy oczywistych nie miałem odsalarki, po prostu zabrałem
wodę. Jedna odsalarka to mało, bo jak się zepsuje to kończysz
rejs, dwie już lepiej, ale to też nie daje ci pewności. Trzy to byłaby
optymalna liczba, jednak koszt też już dużo większy. Więc skoro
mogłem zmieścić wodę na łódce, która kosztowała mnie 500 zł,
to decyzja była prosta.
Co dalej? Podobno chcesz wystartować w topowych projektach oceanicznych?
Następnym naturalnym krokiem jest start w Mini Transat 2021,
łódka podobnej wielkości, jednak tutaj budżet wynosi już 150
tys. euro, co na polskie warunki nie jest już małym budżetem.
Sam koszt łódki wynosi kilkadziesiąt tys. euro, a druga sprawa to
logistyka. Tutaj już ciężej znaleźć oszczędności, oczywiście nie
trzeba mieszkać w hotelu, można na łódce itd., ale to już zdecydowanie inny poziom.
Widzisz szanse realizacji?
To jest plan. Wystarczy znaleźć sponsorów z zasobnym portfelem,
już nie tych, którzy zapewnią wsparcie techniczne i elektroniczne.
Potrzebny jest ktoś kto wyłoży pieniądze na zakup łódki i całą
logistykę. Żeby sensownie wziąć udział w tych regatach trzeba
skupić się już tylko na pływaniu, a nie zaprzątać sobie głowę sprawami wokół projektu. Te koszty są wielkie, mimo że Mini Transat
w porównaniu do innych żeglarskich projektów jest tani. Na pewno
byłby to krok w stronę prawdziwego żeglarstwa zawodowego.
Tym rejsem na pewno udowodniłeś, że posiadasz odpowiednie
umiejętności szkutnicze, samozaparcie i determinację, pisały
o tobie nie tylko polskie, ale też angielskie, francuskie i włoskie media. Myślisz, że to wystarczy, by zdobyć sponsorów
i wkroczyć do wielkich żeglarskich projektów regatowych?
Faktycznie, przypłynąłem 2-3 dni przed ślubem książęcej pary,
a wylądowałem na czwartej stronie Timesa. Z kolei według
francuskich mediów ten wyczyn był jednym z trzech najważniejszych w tym sezonie, zaraz obok wyczynu Gabarta i Volvo Ocean
Race. Problemem jest to, że w Polsce jest jeszcze stosunkowo
mało firm, dla których ma znaczenie moja rozpoznawalność za
granicą. A u nas jak wiemy żeglarstwo się nie sprzedaje. Faktycznie, gdybym był z innego kraju, sytuacja mogłaby wyglądać zgoła
inaczej (śmiech).
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Według francuskich
mediów ten
wyczyn był jednym
z trzech najważniejszych
w tym sezonie, zaraz
obok wyczynu Gabarta
i Volvo Ocean Race.
Problemem jest to, że
w Polsce jest jeszcze
stosunkowo mało firm,
dla których ma znaczenie
moja rozpoznawalność
za granicą.
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Łódź typu Maxus 22 (długość: 6,36 metra) pochodzi z węgorzewskiej
stoczni Northman, to konstrukcja z 2012 roku. Pierwsze testowe
rejsy prototypowym egzemplarzem przeprowadzono na Mazurach
w kwietniu 2013 roku. Modele śródlądowe w wersji podstawowej

fot. Szymon Kuczyński

kosztują 54 900 zł netto. Mazurską mieczówkę z balastem dennym
ważącym 250 kg przerobiono na etapie produkcji na jacht kilowy
(0,5 tony). Na jachcie nie ma też instalacji wodnej i toalety. Szymon
zabrał żagiel typu code zero, telefon satelitarny, mały ploter map
marki Raymarine oraz satelitarny komunikator inReach, który wysyłał
pozycje oraz pozwalał pisać e-maile i wiadomości SMS. Na pokładzie
był także modem Iridium Go! pozwalający przesyłać zdjęcia i ściągać
pliki grib z pogodą. Sporym wyzwaniem było załadowanie około 350 kg
żywności, 600 litrów wody oraz narzędzi i materiałów szkutniczych. Na
pokładzie Szymon miał zapasowe panele słoneczne, zapasową płetwę
sterową, autopilot elektryczny, hydrauliczny oraz samoster wiatrowy.
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Dookoła świata z:

Firma Sail Service jest odpowiedzialna
za uszycie wszystkich żagli oraz
dostarczenie osprzętu pokładowego
marki Ronstan i Andersen na rejs
Szymona Kuczyńskiego dookoła świata.

A plany na najbliższe miesiące?
Zdecydowanie pociąga mnie morze, lubię samotne
pływanie, długie i szybkie, więc teraz ciągnie mnie też
w stronę regat.
Będziesz się ścigał?
Taki mam plan. Łódka wymagała trochę odświeżenia,
kosmetyki, pojawiły się też nowe żagle. Pierwszy start mam
już za sobą. W Górkach Zachodnich zajęliśmy drugie miejsce w wyścigu B8 rozgrywanego w ramach Nord Cup. Zgłosiło się 16 jachtów, wystartowało 11, a ukończyły 3, w tym
mój. Duży 46 stopowy Dehler, prawie 13 metrowa Oceana
i 21 stopowy Puffin, a reszta jachtów, wszystkie większe od
mojego, wycofały się z wyścigu, więc potencjał jest.
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Rozmawiając z tobą odnosi się wrażenie, że odbiegasz od
większości polskich żeglarzy. Sorry, ale jako jeden z nielicznych nie obiecujesz wielkich wyników i przysłowiowych gruszek na wierzbie, tylko bierzesz łódź, płyniesz
i realizujesz. Wbrew pozorom to może właśnie skromność
jest kluczem do żeglarskiego sukcesu?
Może. Chociaż z drugiej strony może właśnie to nie
pozwala mi zdobyć finansów na większe projekty. Zobaczymy jak będzie, nie mam akurat nic do stracenia. Pływać będę na pewno, kwestia tego w jakim stylu. Może
to skończyć się też tak, że z moich projektów i marzeń
ze względów finansowych nic nie wyjdzie, ale wtedy
wsiądziemy sobie z dziewczyną na 10-12 metrową łódkę
i popłyniemy w świat.
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DONGFENG RACE TEAM
WYGRAŁ
VOLVO OCEAN RACE
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Wielkie zwycięstwo
Morderczy wyścig na trasie z Alicante do Hagi trwał 8 miesięcy. 7 ekip pokonało 11 etapów o łącznej długości 45 tys. Mm.
Jednak ostateczny układ klasyfikacji generalnej rozstrzygnął się
dopiero na ostatnim etapie z Goeteborga do Hagi. Przed startem
wiadomo było, że już tylko trzy ekipy mają szansę na ostateczną wygraną. Były to hiszpański MAPFRE Xabiego Fernandeza
i holenderski Team Brunel Bouwe Bekkinga, które zgromadziły
na koncie po 65 punktów oraz chiński Dongfeng Race Team
z francuskim skipperem Charles'em Caudrelieren, który miał zaledwie punkt mniej od pierwszej dwójki. Ostatecznie to Dongfeng
pierwszy osiągnął metę, co dało mu upragnione zwycięstwo
w całych regatach. Co ciekawe, był to pierwszy wygrany etap tej
załogi podczas obecnej edycji Volvo Ocean Race!
– Zawsze wzajemnie sobie ufaliśmy – powiedział na mecie
Caudrelier. – Nikt nie wierzył, że wygramy ostatni odcinek, ale
miałem dobre przeczucie. Powiedziałem, że nie możemy przegrać, no i wygraliśmy.
To historyczne, pierwsze zwycięstwo załogi ścigającej się pod
chińską banderą. Ponadto, to pierwszy przypadek w historii tych
regat, kiedy w zwycięskiej załodze znalazły się kobiety – Holenderka Carolijn Brouwer i Francuzka Marie Riou.

Polskie akcenty
Także Polacy mają swój udział w tegorocznej edycji Volvo Ocean
Race. W ostatnim etapie na trasie Goeteborg - Haga zorganizowany został Wyścig Legend Volvo Ocean Race, w którym
wystartował polski jacht „Copernicus”. Polska jednostka wróciła
na trasę tych legendarnych regat po ponad czterdziestu latach,
kiedy uczestniczyła w pierwszej edycji tej imprezy (1973/1974)
pod nazwą Whitbread Round The World Race. Jest to najstarsza
i zarazem najmniejsza z dwunastu zgłoszonych organizatorom
łodzi oraz jedyna istniejąca polska jednostka, która brała udział
w tych regatach. Rolę kapitana na pokładzie „Copernicusa” pełni
Bronisław Tarnacki, który ścigał się na tej łodzi w regatach
Withbread Round the World 1973/1974.
To nie jedyny polski akcent w Wyścigu Legend. Na pokładzie niemieckiego jachtu Illbruck wystartowali członkowie klubu Yacht
Clubu Sopot, którzy zameldowali się w Hadze na trzeciej pozycji.

Dongfeng Race Team wygrał ostatni etap 13. edycji okołoziemskich
regat Volvo Ocean Race, który prowadził z Goeteborga do Hagi
i tym samym zapewnił sobie zwycięstwo w całych zawodach.
Drugie miejsce zajął MAPFRE, a trzecie Team Brunel.
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA
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MERCURY 115 PRO XS
Na bazie popularnego czterosuwowego modelu Mecury 115 powstał nowy Mercury 115 Pro XS oferujący znacznie lepsze osiągi niż jakikolwiek inny silnik o mocy
115 KM dostępny obecnie na rynku. Co ciekawe nowy 115 Pro XS jest lżejszy od
dwusuwowego silnika, który zastąpił, jak również od innych silników czterosuwowych tej samej mocy innych producentów. Jednocześnie pojemność 2.1 litra
jest większa niż jakiegokolwiek konkurencyjnego 115 konnego silnika. Ten idealny
stosunek masy do pojemności zapewnia większy moment obrotowy, lepsze osiągi
i niebywałą trwałość.
www.mercurysilniki.pl

SUZUKI DF350A
DF350A to innowacyjny, flagowy model o największej dotychczas oferowanej przez
Suzuki mocy 350KM. Posiada kompaktowy sześciocylindrowy, widlasty, czterosuwowy
silnik o pojemności 4,390 cm3 zasilany elektronicznym wtryskiem paliwa z systemem Lean Burn. Jest pierwszym masowo produkowanym silnikiem zaburtowym
z systemem podwójnych śrub napędowych pracujących przeciwbieżnie. Rozwiązanie
to znacząco wpływa na poprawę osiągów dzięki zmniejszeniu strat hydrodynamicznych. DF350A został stworzony w oparciu o filozofię nazwaną „Geki”, która symbolizuje
nieposkromioną siłę zdolną przeciwstawiać się siłom natury. Nowy DF350A występuje
w nowej, agresywniejszej i bardziej innowacyjnej stylistyce.
www.suzuki.pl/marine

SUZUKI DF100B
DF100B to nowy silnik zaburtowy w ofercie Suzuki. Należy do serii sterowanych mechanicznie silników dysponujących rewolucyjną technologią zapewniającą doskonałe
połączenie mocy, efektywności paliwowej i niezawodności. DF100B to jednostka, która
powstała dzięki połączeniu najlżejszego silnika i największego przełożenia w tej klasie
silników. Ważący zaledwie 157 kg DF100B charakteryzuje się najniższą masą spośród
konkurencyjnych silników w tym segmencie. Jest produkowany w japońskiej fabryce
Toyokawa. DF100B wyposażony jest m.in. w system: wykrywania wody w paliwie,
zapobiegający nadmiernemu wychyleniu, wspomagający trałowanie i samoregulujący
się łańcuch rozrządu.
www.suzuki.pl/marine

YAMAHA F300B
Model F300 stanowi szczytowe osiągnięcie technologii opracowanej przez
Yamahę. Ten lekki, kompaktowy silnik V6 został zaprojektowany z myślą o trudnym
środowisku wodnym. Aby zapewnić ekologiczne parametry, cichą pracę, płynne
działanie, oszczędność paliwa i łatwy rozruch, w zaawansowanych 24-zaworowych
silnikach DOHC Yamaha zastosowała w nim układ elektronicznego wtrysku paliwa
(EFI) oraz zmienne fazy rozrządu (VCT). Natomiast elektroniczny system sterujący
przepustnicą i przełączanie biegów w technologii przewodowej Yamaha, zapewnia
wysoką płynność i precyzję sterowania.
www.yamaha-motor.pl
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MISTRZOSTWA
ŚWIATA 505

Przemek Zagórski,
żeglarz, sternik na jachcie klasy 505,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505,
organizator SAP 505
World Championship 2018.

WIELKIE ODLICZANIE
TEKST: ANDRZEJ BOROWIAK

Śni pan czasem o tym, że wygrywa zawody i staje na
najwyższym stopniu podium?
Dziękuję za zainteresowanie moimi snami, ale ostatnio
mało sypiam. Różne senne wizje na razie mnie omijają
(śmiech). Razem z grupą oddanych ludzi ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby Gdynia była gotowa na przyjazd kilkuset
żeglarzy z czternastu krajów. Chcemy, żeby nasi zagraniczni przyjaciele uczestniczyli w imprezie na najwyższym
poziomie. Mamy ambicję, żeby zapamiętali pobyt w Gdyni
i w Polsce na bardzo długo. Chciałbym też, żeby pogoda
nas nie zawiodła. Plażowicze może mnie przeklną, ale
niech wiatr wieje ile się da (śmiech). Wówczas pięćsetpiątki
dosłownie odpalają, dopiero wtedy załogi pokazują całą
siłę i żeglarski kunszt.
Regaty klasy 505 tej rangi odbywają się w Polsce po raz
pierwszy. Jak uzyskuje się prawo do organizacji mistrzostw świata?
To był długi, ale systematyczny i chyba naturalny proces.
Wszystko zaczęło się kilkanaście lat temu, gdy w Polsce
coraz więcej ludzi zaczynało pływać na jachtach klasy 505.
Powstało potem stowarzyszenie, które zajęło się integracją
pasjonatów tej klasy i organizacją regat wchodzących do
klasyfikacji pucharu Polski oraz mistrzostw Polski. Niektóre
załogi zaczęły wyjeżdżać na imprezy zagraniczne. Obcokrajowcy chcieli też ścigać się na naszych trasach regatowych.
Doceniono rozwój klasy 505 w Polsce i bardzo wysoki poziom organizowanych tutaj imprez. Dwa lata temu podczas
mistrzostw świata w angielskim Weymouth zaprezentowaliśmy żeglarzom Gdynię, jako kolejną miejscówkę - propozycję przyjęli niemalże jednogłośnie.
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fot. Paulina Filipowicz

Już 18 lipca w Gdyni, a po raz pierwszy
w Polsce, rozpoczną się mistrzostwa świata
w klasie 505! Na starcie stanie ponad 130
jachtów z dwuosobowymi załogami z 14
krajów. O organizacji regat rangi światowej,
o przygotowaniach i samej klasie 505 opowiada
Przemek Zagórski, żeglarz, sternik na jachcie
klasy 505, Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Klasy 505, organizator SAP 505 World
Championship 2018.

Kiedy Pan to wszystko mówi czuć wielką pasję i entuzjazm.
Co jest takiego szczególnego w łódce klasy 505?
Ona jest wyjątkowa i to nie tylko moje zdanie! Wcześniej pływałem na jachtach różnych klas i różnych wielkości. Jednak to
właśnie pływanie na 505 sprawia mi najwięcej przyjemności.
To lekki jacht mieczowy z dużą powierzchnią żagli. Ma on
niemalże nieograniczone możliwości regulacji takielunku,
w zależności od siły wiatru. To wszystko sprawia, że jednostka
jest bardzo szybka! Pływa się najczęściej w ciągłym balaście,
w ślizgu i w rozbryzgach wody. Ekstremalne ślizgi na kursach
spinakerowych dają takiego kopa emocjonalnego, że najchętniej już teraz włożyłbym piankę i zszedł na wodę (śmiech).
Poza tym tworzymy świetną paczkę przyjaciół, pasjonatów, ludzi z całego świata. Są wśród nich legendy żeglarstwa, którzy
dzielą się z innymi zawodnikami swoim ogromnym doświadczeniem i są duszą towarzystwa. To jest bezcenne.
Myśli Pan, że jesteśmy w stanie takich wyjadaczy czymkolwiek zaskoczyć?
Organizacyjnie wszystko było dopięte na ostatni guzik. Pracowaliśmy na to wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim,
miastem Gdynia i sponsorami, którzy nam zaufali. W marinie
funkcjonuje specjalne miasteczko żeglarskie. Dzięki firmie SAP
działają unikatowe aplikacje pozwalające kibicom śledzić regaty na żywo. Zawodnicy mają zaś przydatne analizy swoich
poszczególnych wyścigów. Poza tym Polska to piękny kraj,
a Gdynia to świetne miasto na taka imprezę. Mam mnóstwo
sygnałów, że wszyscy nasi zagraniczni goście są zauroczeni
tym, co dla nich przygotowaliśmy. Wiem też, że wielu mieszkańców Gdyni i pasjonatów żeglarstwa śledzi to wydarzenie.
Trzymajcie kciuki.
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PRAPREMIERA
KATAMARANÓW
SUNREEF
TEKST: HALINA KONOPKA

Nowe żaglowce Sunreef 80 oraz Sunreef
60 zostały zaprezentowane po raz pierwszy
przed oficjalnym debiutem, zaplanowanym
na wrześniowe targi Cannes Yachting
Festival. Wszystko w ramach czwartej edycji
Pomorskiego Rendez-Vous.

fot. materiały prasowe

Sunreef 80 7X
Gwiazda imprezy Pomorskie Rendez-Vous. Sunreef 80
to prawie 300m2 przestrzeni mieszkalnej, idealny jacht
żaglowy do ekskluzywnych rejsów, czarterów i transoceanicznych przygód. Jednostkę, którą nazwano 7X,
charakteryzuje 4-kabinowy rozkład wnętrz z niezwykle
obszerną strefą właścicielską. Przestronnemu salonowi
jachtu, wyróżniającemu się panoramicznymi przeszkleniami, nadano kojący wystrój, w którym dominują
drewno tekowe oraz metaliczne i kwarcowe akcenty.

Sunreef 60 Feel the Blue
Dumnie reprezentujący nową linię żaglowych jednostek
Sunreef Yachts, Feel the Blue to pięciokabinowy jacht
z niezwykle obszernym pokładem słonecznym, który
wyposażono w jacuzzi i wygodne materace. Spersonalizowany wystrój jednostki łączy w sobie odcienie
szarości, bieli i błękitu, charakterystyczne dla współczesnego stylu morskiego. Nowy Sunreef 60 zachwyca
komfortowymi wnętrzami, klasyczną linią kadłuba
i najnowocześniejszą technologią. Zobaczcie sami.

fot. materiały prasowe

60

lipiec - sierpień 2018

\

W ŚLIZGU!

fot. materiały prasowe

TECHNOLOGIA

JAGUAR VECTOR RACING
ZŁAMAŁ REKORD
PRĘDKOŚCI MORSKIEJ
Jaguar Vector Racing ustanowił nowy
rekord świata w prędkości dla łodzi
zasilanych bateriami. Jest on lepszy od
poprzedniego o prawie 12 mil na godzinę!
TEKST: HALINA KONOPKA

Pilotowana przez współzałożyciela i dyrektora technicznego
Jaguara Vectora - Petera Dredge'a łódź zanotowała średnią prędkość 88,62 mil na godzinę. Poprzedni rekord ustanowiony był
w 2008 roku i wynosił 76.8 mil na godzinę. Wszystko rozegrało
się na wodach brytyjskiego jeziora Coniston Water.
- Po 12 miesiącach ciężkiej pracy jest to fantastyczny wynik,
zarówno dla zespołu, jak i naszych partnerów, a także pierwszy
krok na drodze do zwiększenia mocy i wszechstronności elektryfikacji w całym przemyśle morskim – podsumowuje Malcolm
Crease, dyrektor generalny Jaguar Vector Racing.
Jaguar Vector V20E opracowany został w technologii samochodów elektrycznych Formuły E. Jest on zasilany przez ważące
320 kilogramów akumulatory i parę silników elektrycznych Yasa,
generujących moc 295 koni mechanicznych. Łódź została zaprojektowana i zbudowana w kooperacji z partnerem technicznym
Jaguar Racing - Williams Advanced Engineering.
Zespół nie odpuszcza. W ciągu najbliższych 18 miesięcy chce
pobić kolejne rekordy świata. Wszystko po to, by wciąż przesuwać granice wydajności i w jak najlepszym świetle zaprezentować brytyjską inżynierię.
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CLUBSWAN 125
38 METRÓW
KARBONOWEJ POTĘGI

Fińska stocznia Nautor od ponad roku pracuje nad
powstaniem nowej klasy regatowej naprawdę dużych
jachtów. Nowy ClubSwan 125 ma przedefiniować
pojęcie żaglowego SuperMaxi. Ma być to najszybszy
kiedykolwiek zbudowany jednokadłubowiec. Pierwsza
jednostka ma zostać zwodowana już w 2019 roku.
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

Stocznia Nautor znana jest z produkcji
pięknych jachtów Swan. Jak dotąd produkowane były one w rozmiarze od 56 do
119 stóp, a część z nich ścigała się w klasie Maxi. Z biegiem czasu właściciele
Swanów zrzeszyli się w Club Swan, gdzie
prowadzili prace nad formułą regat dla
jachtów tej firmy. W ten sposób powstały
takie modele, jak chociażby ClubSwan 42.
Obecnie najnowszym modelem biorącym udział w klubowych regatach jest
ClubSwan 50 zaprojektowany przez Juana
Kouyoumidjiana.
Ten sam projektant odpowiedzialny
jest też za najnowszy klubowy projekt ClubSwan 125. Jednostka robi wrażenie!
Niedawno stocznia podała pierwsze
informacje na temat konstrukcji. Ma to być
38 metrów karbonowej potęgi projektowej, konstrukcyjnej i wizualnej. Pierwszy
kadłub został już zamówiony i ma pojawić
się na morzach w 2019 roku. Jak podaje
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stocznia, wnętrze zostanie urządzone
w ciemnych kolorach, rozjaśnione ma
zostać jasnymi tkaninami i skórami.
Apartament właścicielski z salonem ma
być odgrodzony od kabin załogi regatowej. Ze względu na duże zintegrowanie
elementów konstrukcyjnych - mebli oraz
zabudowy, a także podwójne zastosowanie przestrzeni, jacht będzie wyjątkowo
lekki. Jednostka wyposażona będzie również w pojedyncze hydroskrzydło i uchylny
kil, natomiast sam kadłub, ze względu na
swoją karbonową budowę, w wielu miejscach ma zostać mocno wyeksponowany.
- Raz na jakiś czas nasz żeglarski świat
elektryzują informacje o wyjątkowych
realizacjach pchających całą branżę żeglarską lata do przodu. Projekt ClubSwan
125 niewątpliwie do takich należy – komentuje jednostkę Przemysław Tarnacki,
utytułowany żeglarz, wielokrotny mistrz
świata i Polski.
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„SKYLER”
9. SUPERYACHT
CRYSTAL 140
TEKST: HALINA KONOPKA

Po siedmiu latach produkcji serii Crystal
140, włoska stocznia Benetti wprowadziła
na rynek dziewiąty kadłub. Czteropokładowy jacht o długości 42 metrów został
zwodowany 23 czerwca w Viareggio.
Zbudowany z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym „Skyler” to projekt autorstwa Stefano Righini,
działu technicznego Benetti oraz Pierluigi
Ausonio Naval Architecture. Wewnątrz
ulokowanych zostało sześć kabin, które
pomieszczą 12 osób. Apartament właściciela znajduje się na pokładzie głównym
i wyposażony jest w przestronną, prywatną łazienkę oraz piękny widok panora-

miczny ze względu na bardzo duże okna.
Na pokładzie głównym znajduje się również duża powierzchnia przeznaczona na
część dzienną. Wewnętrzne i zewnętrzne
przestrzenie jachtu łączą szklane, przesuwne drzwi. Garaż, skuter wodny i inne
wodne atrakcje zostały umiejscowione
z przodu konstrukcji, pozostawiając rufę
poświęconą przestronnemu klubowi plażowemu. Pozostałe pokoje gościnne wraz
z czterema kabinami dla członków załogi,
znajdują się na dolnym pokładzie. Seria
Crystal 140 ma zasięg transatlantycki,
przez co żadna odległość nie powinna
stanowić większego problemu.
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NADMORSKIE INWESTYCJE
PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH
I NAJCIEKAWSZYCH

Nadmorskie inwestycje sprzedają się niczym świeże bułeczki. Jedni kupują, bo chcą wypoczywać
na polskim wybrzeżu, inni – żeby zarabiać na wynajmie. Pewne jest, że przy zakupie takiej
nieruchomości można zyskać podwójnie: wynajem jest niemal gwarantowany, a inwestor ma też
do własnej dyspozycji apartament na wakacje. Jednak jak odnaleźć się w gąszczu ofert? Przed
wami zestawienie najnowszych i najciekawszych nadmorskich inwestycji.
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

OSIEDLE BEAUFORTA
Na terenie rejonu Gdyni Północnej, na Pogórzu, powstaje nowe osiedle – Osiedle Beauforta. Będzie je wyróżniać kameralna zabudowa nawiązująca pod
względem architektury do zabudowy nadmorskich kurortów oraz przemyślana i przyjazna mieszkańcom przestrzeń publiczna pozwalająca ciekawie
spędzić czas na osiedlu bez względu na porę roku. Niewątpliwym atutem
osiedla będzie Port Beauforta stanowiący zadaszoną wiatę z atrakcjami takimi jak gry zręcznościowe czy stanowiska do gier planszowych. W zielonej
części Osiedla Beauforta zlokalizowane będą zewnętrzne udogodnienia dla
sportowców - boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna oraz strefę crossfitu. Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców przewidziano nietuzinkowe
obiekty służące świetnej zabawie na powietrzu: ścianka wspinaczkowa, skate
park, tyrolka, pająk z lin oraz ping-pong. Dodatkowo dla starszej części mieszkańców przewidziano strefę relaksu, która znajdować się będzie bezpośrednio
w przy oczku wodnym. Na terenie inwestycji przewidziano 24 budynki o niskiej
zabudowie, których proste i nowoczesne kształty swobodnie wkomponowują
się w otaczającą zieleń. Kameralność zamieszkania zagwarantują duże przestrzenie pomiędzy budynkami. Na parterach wybranych budynków znajdować
się będą lokale usługowe.
Więcej na: www.eurostyl.com.pl/osiedlebeauforta.html
GDYNIA POGÓRZE

KATAMARANY ZATOKA
Katamarany Zatoka to nowa inwestycja w Pucku malowniczo wkomponowana w naturalny krajobraz. Dwa budynki Antares i Bahia otoczone są terenem
zieleni z alejkami spacerowymi. To co stanowi o atrakcyjności inwestycji, to
bezpośredni dostęp do plaży zaraz po wyjściu z budynków. Teren wokół
budynków jest monitorowany. Mieszkania są sprzedawane w standardzie
deweloperskim. Dla wygody mieszkańców budynki są wyposażone w windy
i posiadają podziemne hale garażowe. Eleganckie klatki schodowe zostały zaprojektowane z dbałością o dobór materiałów wykończeniowych, a inspiracja
skandynawskim stylem tworzy ponadczasowy charakter inwestycji.
Więcej na: katamaranyzatoka.pl
PUCK
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ROGOWO PEARL
Rogowo uznawane jest przez wielu za najpiękniejszą nadmorską
miejscowość w Polsce. To właśnie tutaj, pomiędzy Morzem Bałtyckim
a jeziorem Resko, powstaje unikalny kompleks luksusowych apartamentów otoczonych przyrodą. Inwestycja Rogowo Pearl to pięć nowoczesnych budynków z apartamentami wykończonymi w standardzie
„pod klucz”, z własnymi przestronnymi balkonami lub tarasami na ostatniej kondygnacji. Strefa relaksu obejmuje dwa baseny (w tym jeden
kryty) oraz bogatą przestrzeń gastronomiczną, która będzie mieścić
kawiarnie i restauracje dostępne przez cały rok.
Więcej na: www.rogowopearl.pl
ROGOWO

APARTT 99
Nieopodal Słowińskiego Parku Narodowego, a jednocześnie w centralnej części miasta Łeby w kameralnym miejscu z dala od ulicznego zgiełku, powstaje osiedle nowoczesnych apartamentów Apartt99.
Inwestycja charakteryzuje się niezwykłą architekturą, której elementy
nawiązują do starego miasta Łeby. Znakiem rozpoznawczym budynku jest nowoczesny design połączony z oryginalną XIX wieczną cegłą.
Obiekt usytuowany jest zaledwie 1,5 km od plaży. Niewątpliwie mocną
stroną inwestycji są przestronne balkony. Osiedle będzie wyposażone
w siłownię, mini-plażę oraz plac zabaw.
Więcej na: www.apartt99.pl
ŁEBA

ZATOKA KOMFORTU
Zatoka Komfortu to projekt łączący nowoczesność, wyczucie
stylu z urokami nadmorskiego otoczenia, ulokowany nad samym
brzegiem Zatoki Puckiej na obszarze objętym programem Natura
2000. W ofercie znajduje się 40 prestiżowych apartamentów wykończonych w standardzie „pod klucz” oraz zwróconych w stronę
Zatoki Puckiej. Wokół piaszczysta plaża, rozległe tereny leśne
i możliwość uprawiania sportów wodnych. Jest to również dobrze
skomunikowany obszar dzięki m.in. jachtowym przystaniom czy
lotnisku o randze lokalnej.
Więcej na: www.zatokakomfortu.pl
JASTARNIA

ANCHORIA APARTHOTEL
Aparthotel Anchoria to kompleks 2 budynków, w których znajdzie
się 87 apartamentów hotelowych wraz z zapleczem. Na część
SPA&Wellness złożą się: basen, strefa saun i gabinety masażu, zaś
na część biznesowo-gastronomiczną - sale konferencyjne oraz
restauracja. Nie zabraknie także placu zabaw dla dzieci. Pierwszy
z budynków dedykowany jest osobom ceniącym aktywne spędzanie czasu wolnego, np. poprzez uprawianie sportów wodnych. Drugi
zaplanowany został z myślą o ludziach biznesu, potrzebującym
chwili wytchnienia i wyciszenia po intensywnym tygodniu pracy
bądź miejsca na zorganizowanie konferencji lub integracji firmowej.
Obiekt zlokalizowany jest w spokojnej i urokliwej okolicy Mechelinek,
zaledwie 400 m od morza.
Więcej na: www.aparthotelanchoria.pl
MECHELINKI
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EXPAND THE SAILS
OF LIFE
O INWESTYCJI ROZMAWIAMY Z ALICJĄ KOSS CEO
INWESTORA KOWO UDVIKLING.

Katamarany Zatoka to ciekawa nadmorska inwestycja w Pucku, dlaczego tutaj? Puck zdaje się być jeszcze tym nieodkrytym zakątkiem na bałtyckiej riwierze...
Wybierając lokalizacje pod inwestycje szukamy wyjątkowych
miejsc. Liczy się dla nas otoczenie natury, bliskość morza
i przyrody. Puck, nazywany Perłą Północy, jest ciągle mało
odkrytym, ale bardzo urokliwym miasteczkiem.
Łączy w sobie urok staroświeckiej osady z rytmem rozwijającego się kurortu. Do Gdyni można dojechać w 30 minut bez
stania w korkach.
Na styku morza i miasta i to z niesamowitym widokiem lokalizacja to bardzo mocna cecha inwestycji. Co jeszcze
stanowi o atrakcyjności?
Na styku morza, ale też rezerwatu przyrody Beka z 200 gatunkami ptaków. Ścieżka rowerowa o długości aż
44 km stwarza wspaniałe warunki dla miłośników kolarstwa.
Port Jachtowy i marina umożliwiają uprawianie sportów wodnych. To miejsce pozwala każdemu na rozwijanie jego pasji,
w szczególności na wodzie.
W Pucku odbywają się liczne zawody, regaty, niedawno tam
odbyły się mistrzostwa Europy w windsurfingu, czy inwestycja powstała głównie z myślą o osobach aktywnych? Dysponujecie 56 apartamentami, do kogo są skierowane?
Chcemy stworzyć wyjątkowe miejsce dla pozytywnych ludzi,
ceniących różnorodność, którzy w sąsiedztwie natury otworzą
się na nowy styl życia. Nie kierujemy oferty tylko do osób
aktywnych, ale widzimy, że naturalne otoczenie apartamentów
i warunki do uprawiania sportowych pasji, pozytywnie wpływają na zmianę dotychczasowego sposobu życia.
Co oferujecie? Jakie mieszkania znajdziemy w ofercie?
Katamarany Zatoka to kameralna inwestycja. Dwa budynki

Kochających sporty wodne zachwycić może wyjątkowa
nadmorska inwestycja. Apartamenty Katamarany
Zatoka dzieli od plaży zaledwie 50 m.
Dwa kameralne budynki Antares i Bahia malowniczo
wpisują się w nabrzeże Zatoki Puckiej.
Antares i Bahia otoczone są terenem zieleni z alejkami spacerowymi. Budynki, wyposażone w windy, posiadają bezpośredni dostęp do plaży oddalonej tylko 50 metrów. Mieszkania
sprzedawane są w stanie deweloperskim. Każdy znajdzie coś
dla siebie, metraże są od 28 m.kw do 100 m.kw.
Za Katamarany Zatoka odpowiedzialny jest inwestor z duńskim kapitałem Kowo Udvikling. Czy możemy spodziewać
się w aranżacji akcentów słynnego duńskiego Hygge?
Zdecydowanie tak. Skandynawski design i minimalizm
pozwala nam na kreowanie przyjaznej przestrzeni pełnej
równowagi i ponadczasowej estetyki. Stosujemy funkcjonalne rozwiązania architektoniczne, co wynika ze zrozumienia
potrzeb ludzi mieszkających i wypoczywających w miejscach tworzonych przez Kowo. Przykładamy dużą wagę
do harmonijnego wkomponowania inwestycji w otoczenie,
co sprzyja zachowaniu równowagi między aktywnością
i wypoczynkiem.
Co było najważniejsze w procesie projektowania?
Założenie było takie, aby każdy z apartamentów miał własny
widok na morze. Udało się to osiągnąć w przypadku 52
mieszkań. Można podziwiać zachwycający wschód słońca
nad zatoką. Chcieliśmy też zachować duży teren zieleni przed
budynkami, który w połączeniu z pięknymi starymi drzewami
na styku z plażą, stwarza naturalną przestrzeń do relaksu.
Wakacyjny apartament z myślą o własnych wyjazdach czy
raczej inwestycja?
Nie tylko wakacyjny, ale też miejsce do stałego zamieszkania dla ludzi otwartych i poszukujących równowagi w życiu.
W Katamaranach Zatoka każdy znajdzie coś dla siebie. Nasz
slogan Expend the sails of life wyjątkowo trafnie zachęca do
otwarcia się na nowe perspektywy.

KATAMARANY ZATOKA, Puck, Nowy Świat 27
Tel: 601 865 555 / www.katamaranyzatoka.pl
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WAYALAND
LUKSUSOWE
WODNE PIRAMIDY
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

Francuskie studio VPLP zaprojektowało
pierwszy super-jacht napędzany żaglem.
Evidance, bo tak się nazywa, ma w pełni
zrezygnować z silnika spalinowego i czerpać
swoją moc wyłącznie z gigantycznego żagla.
Autorem projektu pływającego miasta jest Pierpaolo
Lazzarini. Młody włoski architekt zaczerpnął inspiracje
z japońskiej architektury i budowli wznoszonych przez
Majów. Wodny świat mają stworzyć charakterystyczne piramidy. Taka forma sprawia, że główna, hotelowa piramida
o podstawie 54 x 54 m będzie dysponować powierzchnią
użytkową nawet do 6500 m². W dolnej części obiektu ma
się znajdować piwnica, która będzie miejscem parkingowym dla motorówek transportujących mieszkańców do
wodnego miasta. Tam też znajdzie się recepcja, natomiast
w różnych częściach każdego modułu umieszczone
zostaną silniki podwodne, dodatkowe źródła energii i generatory. Mieszkania zasilane będą panelami słonecznymi
i turbinami wodnymi.
Poza piramidą główną, w planach są też mniejsze, w tym
m.in. prywatne wille, hotele, sklepy, SPA, siłownie, bary,
kina oraz pojedyncze apartamenty. Te ostatnie mają
mierzyć u podstawy 10 x 10 m, a koszt stworzenia
jednego tego typu modułu wynosi według kalkulacji
autora 350 000€. To jednak zaledwie początek planów,
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Wayaland ma być bowiem kurortem, który z czasem
zacznie się rozrastać.
Co najbardziej zaskakujące, pierwsza z piramid ma zostać
zwodowana już w 2022 roku. Gdzie? Studio Lazzarini Design
ograniczyło wybór do siedmiu potencjalnych lokalizacji: Morze Tyrreńskie, Zatoka Hudsona, Zatoka Meksykańska, Morze
Karaibskie, Zatoka Perska, Zatoka Bengalska albo Morze
Południowochińskie. Póki co, studio rozpoczęło kampanię
crowdfundingową, aby zainicjować proces budowy Wayaland.
Wystarczy zainwestować 1€, by znaleźć się na liście osób
wspierających. Z kolei, by móc odwiedzić Wayaland i dostać
paszport Waya należy wpłacić już nieco więcej – 100€.
Ostatni ze szczebli umiejscowiono na pułapie 1000€. Każdy,
kto zdecyduje się zainwestować automatycznie zarezerwuje
dla siebie nocleg w wayalandowym apartamencie i stanie się
obywatelem Wayaland, a także otrzyma paszport Waya oraz
zaproszenie na inaugurację w 2022 roku.
Datków można dokonywać za pośrednictwem strony
www.waya.it. To co, zmieniacie obywatelstwo?
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Dla Portugalczyka istnieją
tylko dwa sporty – piłka nożna
i… surfing. Z jednej strony
Ronaldo, FC Porto i Benfica
Lizbona, a z drugiej raj
surferów! Ocean, regularne fale
i setki spotów poukrywanych
na klimatycznych, otoczonych
klifami plażach. Właśnie tam
zakotwiczył się Pablo. Miejski
bumelant z duszą hippisa.
Pierwszy raz do Portugalii trafiłem z kolegą przy okazji naszych autostopowych wojaży po starym kontynencie. Był 2008 rok, kiedy to nie licząc
tygodniowego szkolenia surf odbytego w poprzednie wakacje u wybrzeży
Hiszpanii byłem w tematyce surfingu jeszcze zupełnie zielony, w związku
z czym bez odpowiedniej wiedzy, kontaktów, sprzętu tudzież środków
na jego wypożyczenie, nawet nie udało mi się znaleźć odpowiednich
dla mnie falek. Mimo to Portugalia już wtedy wydawała mi się całkiem
wyjątkowa na tle pozostałych państw zachodniej Europy. Następna wizyta
była nieco lepiej zorganizowana – było auto, odrobinę większe doświadczenie i nastawienie na surfing... Pierwsze zielone fale poza Bałtykiem
i Hiszpanią tylko utwierdzały mnie w przekonaniu, że ten kraj to miejsce,
w którym mógłbym osiąść na dłużej. Wszechobecna małomiasteczkowość, sielankowy klimat, który powoduje, że czasami czuję się jakbym
spędzał czas na polskiej wsi, stosunkowo niskie ceny, nieco zamknięci,
lecz przyjaźni ludzie, i przede wszystkim dzikie, piękne wybrzeże bombardowane wysokiej jakości falami na całej długości tego niewielkiego kraju.
Starałem się pokierować swoim życiem tak, aby jak najczęściej tu bywać.
W przerwach pomiędzy pracą/studiami kilkukrotnie organizowałem
wypady na surfa ze znajomymi z Polski, próbując zarazić ich bakcylem
i stopniowo odkrywając kolejne obszary portugalskiego wybrzeża. Kolejnym krótkim rozdziałem była praca na surfcampie w okolicach Ericeiry
(Sizandro), gdzie w zamian za łóżko i wyżywienie pracowałem fizycznie
przy odrestaurowywaniu tego obiektu przed sezonem. Niestety ciągłe
nieporozumienia między mną a “szefem” i fakt, że plaża na której się
znajdowaliśmy nie zadowalała mnie pod kątem warunków do surfowania
spowodowały, że nie zagrzałem tam miejsca. Jednak los chciał, że poznałem spoko gościa - Michała z Krakowa, który akurat odbywał swojego
portugalskiego surf tripa i wziął mnie na pokład – tym razem odkrywaliśmy miejscówy środkowej i północnej Portugalii, a dobre warunki do pływania dopisywały nam nieustannie przez prawie 3 tygodnie... Musiałem
zrobić przerwę na doładowanie budżetu, ale już myślałem jak tu znowu
wrócić do Portugalii na dłużej i w efekcie wpadłem na pomysł studiów
magisterskich w niewielkiej, acz słynnej surf-mieścince Peniche (dobór
uczelni raczej ze względu na kierunek swellu niż kierunek studiów...). Po
studiach próbowałem jeszcze prowadzić własną knajpę w Lizbonie, co
po roku uznaję za kolejną życiową lekcję. Po paru latach nadal udaje mi
się przebywać w pobliżu oceanu – spędzam tu większość czasu, szkolę
i organizuję wyjazdy surfingowe. Przeczytajcie.
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,
Dzien
Surfera
Jak co wieczór wlepiam oczy w ekran laptopa wnikliwie analizując prognozę by wybrać plażę, kóra zaserwuje nazajturz najciekawsze warunki.
Decyzja zapadła, więc pakuję do busika dechę i wojskowy spiwór. Tak,
wojskowy. Możecie wierzyć lub nie, ale noce w Portugalii wcale nie są
ciepłe, a szczególnie zimą, kiedy północny Atlantyk wydaje najwięcej
interesujących “ground swells”. Późnym wieczorem parkuję na spocie,
rozkładam prowizoryczne łóżko i dobranoc – pchły na noc.
Słońce wschodzi, słychać szum oceanu, wartko otwieram oczy. Wyglądam przez okno, a tam fale - długie, regularne i wysokie! Jeszcze tylko
sekUNDA... Naciągam pianę i lecę na wodę nacieszyć się pierwszymi
falkami. Surfing o poranku ma w sobie nutkę magii i harmonii, dlatego
tak bardzo cenię sobie te dostojne momenty. Zwłaszcza, że na bardziej
popularnych spotach czasami bywa naprawdę ciasno. Szacuje się że
w samej Portugalii surfuje ok 70 000 osób, a do tego jeszcze przyjezdni,
szkółki itd... Kto jeszcze nie pływał w Portugalii może się zdziwić, ale
w wodzie nie brakuje utalentowanych surferek, ani nerwowych lokalesów gotowych dokształcić każdego, kto przejawia jakieś braki w znajomości etykiety lub zasad pierwszeństwa/bezpieczeństwa. Na pocieszenie pozostaje nam fakt, że w tym całym tłumie raczej ciężko natrafić na
rekiny lub inne kreatury zagrażające naszemu zdrowiu – woda jest tu
dla nich za zimna, natomiast dla nas w sam raz na 4 mm piankę.
Z drugiej strony jest też kilka mniej obleganych spotów, dostępnych dla
tych którzy mają trochę czasu i zdecydują się wnikliwiej cz
ytać mapę oraz odjechać kawałek dalej za miasto. W końcu Portugalia
to prawie 1800km linii brzegowej usianej falami różnego rodzaju – beachbreak, pointbreak, reef... w zależności od umiejętności i upodobań
każdy znajdzie coś dla siebie.
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Po porannym pływaniu na chwilę wracam do ogarniania misji
życia codzienniego, jest też czas na przekąskę - portugalska kawa
z mlekiem “galao” i legendarny pastel de nata (babeczka z kremem
budyniowym) albo świeża „bifana” – bułka pszenna z cienko pokrojoną wieprzowiną i musztardą popijana zimnym SuperBock...
Jeśli mam “day-off” to w oczekiwaniu na zejście poziomu wody
oddaję się moim drobnym hobby jak rysowanie czy gitarka, choć
najchętniej krążę busikiem po okolicach eksplorując oraz fotografując kolejne zakamarki, widoczki, a nieraz i falki poukrywane
pośród malowniczych klifów.
Jeszcze zanim tide dojdzie do poziomu, który korzystnie wpływa
na zachowanie fal, planuję czy popływać na tej samej miejscówce
co z rana, czy lepiej wybrać się na inny spot. Tutaj sprawa jest
ułatwiona, bo znaczna liczba portugalskich break'ów monitorowanych jest on-line 24/7 – w ciągu dnia wystarczy więc smartphone
i internet żeby zorientować się jak wygląda sytuacja na wodzie.
Będąc za miastem lub w mniejszych miejscowościach, nie powinno
być problemów z dojazdem na wieczorną sesję, jednak chcąc
wydostać się z centrum dużego miasta jak np. Porto czy Lizbona,
to z reguły nieuniknione jest stanie w korkach gdyż okolice sunsetu
często pokrywają się z godzinami szczytu... jednak falki w barwnej
scenerii zachodzącego słońca i przy siadającym wiaterku zawsze
są miłym akcentem – kto lubi klasyczne “sunset” sesje (a ktoś nie
lubi?), zgodzi się ze mną że warto było drugi raz zjechać nad ocean,
nawet mimo oblężenia na drogach. Na koniec dnia chill ze znajomymi, rzut okiem na prognozę na kolejny dzień i oczekiwanie na ciąg
dalszy portugalskiej przygody...
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lat 29, pochodzi z Gdyni. Większość życia śmigał na
deskorolce, aż do momentu kiedy surfing i zapał do
podróżowania zawładnęły jego zdrowym rozsądkiem.
Absolwent AWF, ratownik wodny, surf instruktor
i poliglota zakochany w swoim VW przerobionym
na kampera. Jego styczność ze sportami wodnymi
zaczęła się od windsurfingu na półwyspie, jednak
jak się okazało, to nie było to. Później pojawiła
się deskorolka, a potem gdzieś w zagranicznych
magazynach deskorolkowych ukazały się pierwsze
zdjęcia surfingu, o którym w Polsce bardzo niewiele
się jeszcze słyszało. W 2007 roku w nagrodę za
świadectwo “z paskiem” rodzice ufundowali mu
pierwszy tygodniowy surfcamp w Hiszpanii, podczas
którego zrodziła się wielka pasja do oceanu
i ujarzmiania fal. Po licznych wojażach działa
aktualnie pod banderą “yeah.surf” u wybrzeży
Atlantyku, głównie na terenie Portugalii oraz Maroko.
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PRZED NAMI
MISTRZOSTWA
EUROPY W
KLASIE RS:X
W drugiej połowie sierpnia SKŻ Ergo Hestia Sopot będzie

Już za nieco ponad miesiąc (19-25
sierpnia) w Sopocie odbędą się
mistrzostwa Europy w olimpijskiej
windsurfingowej klasie RS:X juniorów
i seniorów. Zofia Klepacka będzie broniła
zeszłorocznego tytułu z Marsylii.

Sopot, na czele z wicemistrzynią Europy z 2015 roku

gospodarzem windsurfingowych mistrzostw Europy w olim-

i mistrzynią świata z 2016 roku Małgorzatą Białecką oraz

pijskiej klasie RS:X juniorów i seniorów. Na wodach Zatoki

mistrzem Europy z 2015 roku i brązowym medalistą tej

Gdańskiej zaroi się nie tylko od najlepszych windsurferów

imprezy z 2016 roku Pawłem Tarnowskim. Jedną z kan-

w Europie, ale także z innych kontynentów, ponieważ impre-

dydatek do końcowego triumfu będzie także wielokrotna

za będzie miała charakter otwarty i będą mogli wziąć w niej

medalistka mistrzostw świata i Europy Zofia Klepacka

udział także zawodnicy spoza Europy. Pierwsze wyścigi

(Legia Warszawa), która ma w swoim dorobku także brą-

zaplanowane są na 21 sierpnia.

zowy medal igrzysk olimpijskich w Londynie z 2012 roku.

– Do Sopotu zjedzie cała światowa czołówka klasy RS:X
– mówi Piotr Hlavaty. Spodziewamy się około 250 zawodni-

Windsurfingowe mistrzostwa Europy odbędą się w Sopocie już po raz trzeci w historii. W 2004 roku zawodni-

ków i zawodniczek z Europy, ale nie tylko. Będą bardzo silni,

cy rywalizowali w klasie Mistral, gdzie złoto wywalczył

zdobywający ostatnio medale Holendrzy i reprezentanci

Przemysław Miarczyński, a w 2010 roku była to klasa

Francji. Jeśli chodzi o polskich zawodników, liczymy na

RS:X i tam brązowe medale zdobyli Zofia Klepacka oraz

medale, choć sopocki akwen do najłatwiejszych nie należy.

Piotr Myszka. W tym roku Zofia Klepacka z pewnością

Mam nadzieję, że jego znajomość zapunktuje i będziemy

będzie starała się obronić mistrzowski tytuł sprzed

cieszyć się z sukcesów naszych reprezentantów.

roku z Marsylii.

Polacy od lat należą do ścisłej światowej czołówki i najlepsi

Zaraz po zakończeniu mistrzostw Europy olimpijskiej

z nich na pewno stawią się na starcie tych prestiżowych

klasy RS:X, na tym samym akwenie odbędą się mi-

regat. Na tegorocznych mistrzostwach Europy nie powinno

strzostwa Europy w foilowej klasie RSX:Convertible (27

zabraknąć utytułowanych wychowanków SKŻ ERGO Hestia

sierpnia - 01 września).
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FORD FIESTA ACTIVE CUP
ZAWODY O MISTRZOSTWO
POLSKI
Przed nami ostatni przystanek z cyklu Ford Kite
Cup. Wielki finał pucharu oraz mistrzostwa Polski
odbędą się 12-15 sierpnia w Pucku. Zawodnicy
wystartują w trzech głównych konkurencjach:
Freestyl’u, Twin Tip Racingu oraz Kite Foilu.

Zeszłoroczny debiut miasta Puck jako gospodarza zawodów kitesurfingowych nie zawiódł. W tym sezonie ponownie odbędzie się tutaj finał
zmagań pucharowych oraz mistrzostwa kraju. W dniach 12-15 sierpnia
w porcie jachtowym w Pucku, na terenie MOKSiR, spotkają się najlepsi
zawodnicy, aby zawalczyć o zwycięstwo w zawodach Ford Fiesta Active
Cup. Zawody odbędą się w trzech głównych konkurencjach: Freestyle,
Twin Tip Racing oraz Kite Foil. Punktacja zawodników będzie prowadzona
według regulaminu PZKite.
Szczególne emocje budzi ciąg dalszy rywalizacji w konkurencji Kite Foil.
W tym roku szczególnie dobrze sobie radzili w rozgrywkach: Magdalena
Woyciechowska (kategoria Women Open i Młodziczki), Maksymilian
Żakowski (kategoria Men Open) i Jakub Jurkowski (kategoria Młodzik).

fot. materiały prasowe

Czekamy z niecierpliwością na dalszą, pasjonującą rywalizację.
Podczas całego długiego weekendu w miasteczku zawodów na kibiców
czekać będzie masa atrakcji: jazdy testowe nowym Fordem Fiestą, tor
skimboardowy od Red Bull Mobile czy konkursy z nagrodami. Energii
zawodnikom doda Red Bull, który również zadba o dobrą muzykę na plaży.
Pod szyldem zawodów sportowych będzie działać również VIPowska
Szkółka Kitesurfingowa, która, co roku, gości znanych sportowców,
dziennikarzy i celebrytów. W tym roku swój udział zapowiedzieli aktorzy:
Agnieszka Kawiorska, Mateusz Banasiuk i Wojtek Majchrzak.
Więcej informacji na stronie:
www.forcup.pl oraz oficjalnym profilu facebook/fordkitecup.

BMW WARSAW
SAILING DAYS
Tradycyjnie już w ostatni weekend sierpnia (24-16.08)
nad Zalewem Zegrzyńskim odbędzie się obowiązkowe
wydarzenie dla każdego fana żeglarstwa – Warsaw Sailing
Days 2018. Przez dwa dni na wodach w okolicy Warszawy
będą ścigać się załogi w siedmiu klasach regatowych.
BMW Warsaw Sailing Days to wydarzenie które przyciąga zawodników
z całej Polski i Europy. W tym roku na starcie siedem klas regatowych Scandinavia Skippi 650, Nautica 450, Omega, Korsarz, Tango, RS Vision,
RS Aero oraz gościnnie klasa 505. Dla niektórych klas będą to kolejne
regaty z cyklu Pucharu Polski, więc rywalizacja będzie bardzo zacięta.
fot. Bartosz Modelski

Podczas tegorocznej edycji pojawiły się też nowe pomysły. W ramach
BMW Warsaw Sailing Days organizatorzy postanowili rozegrać wieczorne regaty branżowe. W piątkowy wieczór w wyścigu długodystansowym
wystartują załogi firmowe z branży żeglarskiej, wszystko na specjalnie
przygotowanych i obrandowanych jachtach. Ponadto przez cały weekend dla partnerów dostępna będzie strefa VIP oraz możliwość rejsów
luksusowym jachtem od Emzi Boats po wodach zalewu.
Jak co roku spodziewać możemy się wielu atrakcji nie tylko na wodzie,
ale również na lądzie - wszystko w porcie jachtowym Nieporęt.
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MISTRZOSTWA
POLSKI KATAMARANÓW
07-09 września w Sopocie odbędą się Mistrzostwa Polski
Katamaranów. Będą to najważniejsze krajowe regaty dla
katamaranów klasy A w tym sezonie.
Podczas dwudniowej rywalizacji
zawodnicy F18 i Open powalczą
o tytuły mistrzowskie, a startujący
na katamaranach A-class będą zdobywać kolejne punkty do Pucharu
Polski Katamaranów 2018.
W ubiegłym roku w klasie F18
wystartowały dwie nowe załogi
w konfiguracji mix, czyli damsko-męskie. W tych załogach za sterem startowali aktualni medaliści
mistrzostw świata katamaranów
A-class. Spodziewano się, że to właśnie te załogi powalczą o najwyższe
medale i tak właśnie było. Tymek
Bendyk z Anią Świtajską wyprzedzili
Kubę Surowca z Kasią Goralską.
Trzecie miejsce wywalczyli Michał
Surowiec i Jerzy Białek. Czy w tym
roku obronią tytuł?

W klasie Open, w której startują
różnej klasy katamarany według
przelicznika wyrównującego
szansę dla każdej łódki, zawodnicy
będą ścigać się o tytuły Mistrzów
Polski w kategorii seniorów
i juniorów. W tym roku na starcie
zobaczymy jednostki Nacra 15
oraz Nacra 17. To właśnie one są
silnymi pretendentami do podium
tych zawodów.
Planowane jest rozegranie 9
wyścigów up and down dla każdej
klasy. Atrakcyjnie dla kibiców zapowiada się parada katamaranów
wokół sopockiego molo, gdzie
z bardzo bliska będzie można
oglądać zawodników i jachty.
Regaty organizowane są przez
Uczniowski Klub Sportowy Navigo
pod patronatem miasta Sopotu
oraz pod auspicjami Polskiego
Związku Żeglarskiego.
fot. materiały prasowe

SUMMERHEAT DOUBLE X
MORSKIE ŻEGLARSKIE
MISTRZOSTWA
POLSKI ZAŁÓG DWUOSOBOWYCH

Start zaplanowano na 28 lipca w samo
południe. Linia startu zostanie ustawiona tuż
przy nabrzeżu Akwarium Gdyńskiego, więc
start i początek wyścigu będzie widoczny
niemal na wyciągnięcie ręki. Jeszcze przed
startem do wyścigu wszyscy uczestnicy
zaprezentują się na wodzie, przepływając tuż
przy widowni na nabrzeżu przy Akwarium
Gdyńskim. Trasa wyścigu będzie prowadziła
wokół Półwyspu Helskiego aż pod brzeg
szwedzkiej wyspy Oland, następnie w okolice
Łeby, by stamtąd poprowadzić wzdłuż
brzegu z powrotem do Gdyni.

W ŚLIZGU!
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Uroczystość zakończenia regat
i wręczenia nagród dla wszystkich klas
oraz medale Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski załóg dwuosobowych
zostaną wręczone podczas ceremonii
zorganizowanej podczas Targów
Wiatr i Woda w Gdyni 12 lipca. Wtedy
też poznamy miejsce i termin regat
mistrzowskich w tej kategorii, które
zostaną zorganizowane w 2019 roku.
Regaty należą do cyklu pełnomorskich
regat dla załóg dwuosobowych Offshore
Shorthanded Racing.

lipiec - sierpień 2018

fot. Cezary Spigarski

Już 31 lipca poznamy mistrza Polski w formule
przelicznikowej ORC! Załogi dwuosobowe będą
rywalizowały na 300-milowej trasie wyścigu
non-stop. Mistrzostwa odbędą się w ramach
SummerHeat Double.

Offshore Shorthanded Racing (OS Racing)
to jedyny na Bałtyku cykl regat pełnomorskich dla załóg dwuosobowych, w którym,
na podstawie 6 regat o długości 50-400
mil morskich, prowadzona jest klasyfikacja żeglarzy, ogłaszana na bieżąco po
każdym wyścigu oraz na koniec sezonu po zakończeniu ostatniego wyścigu.
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MISTRZOSTWA POLSKI
KLASY PUCK
W sobotę 18 sierpnia w Pucku, już po raz szósty,
rozpoczną się Mistrzostwa Polski Klasy Puck.
W dwudniowych zawodach wystartuje ponad 30 załóg
z całego kraju.
w historii regat, zajął Marcin Styborski z Yacht Clubu Rewa, który
minimalnie wyprzedził klubowego kolegę Jacka Ludwiczaka.
Otwarcie regat i odprawa sterników rozpocznie się w sobotę
18 sierpnia o godzinie 10:00,
a godzinę później zaczną się
zmagania na wodzie. W planie jest
przeprowadzenie 8-10 wyścigów.
Mistrzostwa zakończą się w niedzielę 20 sierpnia. Organizatorem
regat jest Polskie Stowarzyszenie
Klasy Puck, a współorganizatorami Harcerski Ośrodek Morski,
Yacht Club Rewa i Pomorski
Związek Żeglarski.

fot. Bartosz Modelski

Trzyosobowe łódki klasy Puck
zostały skonstruowane w 1996
roku przez Franciszka Lewińskiego, szkutnika i żeglarza, m.in.
trzykrotnego mistrza Polski w klasie Star, na potrzeby Harcerskiego Ośrodka Morskiego. Jachty
szybko zyskały popularność, a od
2013 roku rozpoczęto organizację mistrzostw Polski w tej klasie.
Pierwszym zwycięzcą został sternik Krzysztof Stromski, w 2014
roku wygrał Marcin Styborski,
w 2015 Artur Piernicki, w 2016
ponownie Stromski (wszyscy
z YC Rewa). W ubiegłym roku
pierwsze miejsce, drugi raz

fot. materiały prasowe

CARAVANING
SUMMER SHOW
Dobra wiadomość dla wszystkich
miłośników kamperów! Już 20-22
lipca we Władysławowie odbędzie
się pierwsza edycja targów
Caravaning Summer Show.

Żadne inne miejsce w Polsce nie kojarzy się

Na targach pojawią się także autorzy bloga

może liczyć maksimum 4 osoby. W tej kwocie

z campingami jak Mierzeja Helska. Dlatego

Szalone Walizki – Dorota i Jarek Kowalscy,

jest zawarty 3-dniowy bilet wstępu na teren

właśnie tutaj odbędzie się pierwsza edycja Cara-

podróżnicza rodzina Łopacińskich (lopacin-

targowy, wszelkie imprezy oraz koncerty. Dla

vaning Summer Show. Chociaż targi odbywają

skichswiat.pl), a także Wiesława Izabela Ródź

zwykłych zwiedzających bilety są dostępne

się po raz pierwszy, udział w nich zapowiedziało

i Krzysztof Ródź - autorzy książki "Pod niebem

przed wejściem na targi, w kasie. Bilet normalny

kilku „dużych” wystawców, jak choćby Mitsubishi

Patagonii, czyli motocyklowa wyprawa do Ame-

kosztuje 20 zł, ulgowy - 10 zł, a dzieci do 6 lat

Motors Polska. Obecni będą wystawcy przyczep

ryki Południowej".

wchodzą bezpłatnie. Osobom niepełnosprawnym przysługuje bilet ulgowy.

kempingowych i kamperów. Będzie też można
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zapoznać się z ofertą przedsionków, namio-

Z uwagi na bardzo ograniczoną ilość dostępnego

tów dachowych, mobilnych domków, sprzętu

miejsca, w zlocie będzie mogło wziąć udział tylko

Na odwiedzających czeka sporo atrakcji, będzie

turystycznego oraz wielu innych akcesoriów

25 załóg. Dlatego już teraz warto się upewnić,

można wygrać m.in. lot samolotem turystycznym

związanych z caravaningiem. Swoją wizytę zapo-

czy są jeszcze wolne miejsca. Bilet wstępu

nad Półwyspem Helskim oraz tygodniowy pobyt

wiedziała również szkoła surfingu Learn to Surf.

kosztuje 120 zł za dobę od każdej ekipy, która

w apartamencie na południu Włoch.
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PLANET BALTIC SUP
RACE 2018
Stand Up Paddle board, w skrócie
SUP, szturmem zdobywa coraz to
fot. materiały prasowe

nowych zwolenników. Już 4 sierpnia
odbędzie się II edycja kołobrzeskiego
Planet Baltic Sup Race.

W tym roku po raz kolejny w Kołobrzegu

sztywnych desek wśród uczestników,

edycji w Planet Baltic Sup Race Kołobrzeg

odbędą się wyścigi na SUP-ach. Tym

dopuszczone są wszelkie pływające deski.

2018 dostępnych jest 50 miejsc startowych,

razem miejscem zawodów będzie Plaża

Organizator zaprasza też osoby nieposia-

zapisy wciąż trwają. Przygotowane zostały

Zachodnia (zejście od tarasu widokowe-

dające swojej deski - specjalnie dla tych

nagrody finansowe dla zwycięzców, a także

go, ul. Arciszewskiego). Organizatorzy

zawodników przygotowanych będzie 10

zaplanowali dwa wyścigi. Uczestnicy
wystartują w biegach na trasach: sprintu

losowane dla wszystkich uczestników. Nie-

desek marki SUP Bro (obowiązują wcze-

spodzianki ufundowały między innymi takie

śniejsze zapisy).

firmy jak Rogowo Pearl, Orllo Electronics, Doli-

technicznego oraz dłuższego dystansu.

na Charlotty Resort & SPA, Szkoła Żeglarstwa

Podzieleni będą na kategorie panie/pa-

Po zakończeniu regat na uczestników czeka

mksailing.pl, Pracownia Kreatywności SoPla

nowie. Ze względu na wciąż małą ilość

wieczorne SUPer after party na plaży. W tej

oraz SUPBro Custom Paddle Boards.

fot. materiały prasowe

Między Wyspą Spichrzów a Ołowianką pojawi
się również niespełna 80-metrowa konstrukcja
do wakeboardingu z przeszkodami. W pokazowym turnieju wystąpią najlepsi w Europie
riderzy i powalczą w konkurencjach freestyle
i best trick. Nad przebiegiem zawodów czuwać
będzie Rafał Płaza, utytułowany zawodnik
i zarazem konstruktor wakeparków.

WATER SHOW GDAŃSK
Tego jeszcze nie było – ekstremalne sporty
na Motławie! 12 sierpnia w Gdańsku, między
Ołowianką a wyspą Spichrzów, odbędzie się
niezwykłe, wodne widowisko – Water Show
Gdańsk. W sześciu elitarnych, wodnych
dyscyplinach zaprezentują się najlepsi
zawodnicy w Polsce i na świecie.
W ŚLIZGU!
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W sześciu elitarnych, wodnych dyscyplinach
zaprezentują się najlepsi zawodnicy w Polsce
i na świecie. W ramach Water Show Gdańsk
odbędą się turnieje pokazowe rozgrywane symultanicznie we flyboardingu, wakeboardingu,
blob jumpingu, splash divingu, jet ski freestyle
i dragon boats. Na flyboardzie po raz pierwszy
w tej części globu wystąpi Daniel Guerra –
aktualny mistrz świata w kategorii Pro i Simon
Desira - II vice mistrz świata w kategorii Veteran. Dzięki 300 konnym skuterom flyboardziści
wzniosą się na kosmiczny pułap wysokości 20
metrów nad wodą. W trzech konkurencjach:
flip challenge, battle i best trick staną do walki
zawodnicy z top 10 na świecie i Polsce.

Z kolei na wodzie przy Muzeum Morskim stanie
gigantyczna poducha, ludzka katapulta – tzw.
blob. Zasada działania jest prosta. Zawodnik leży na poduszce, czekając na wystrzał,
dwie osoby skaczą z wysokości na poduchę
i wybijają go nawet na 12 metrów. Ewolucje
jakie można wykonywać w locie są praktycznie
nieograniczone. Ponadto, w tegorocznym programie Water Show Gdańsk znalazły się takie
dyscypliny jak. splash diving, czyli tzw. „skoki na
bombę” z wysokości 6 metrów, w której udział
może wziąć każdy, kto wcześniej przeszedł
video kwalifikacje.
To nie wszystko. Dla fanów rywalizacji zespołowej organizatorzy przygotowali turniej smoczych łodzi. Popularne „dragony” zmierzą się
w trzej konkurencjach: sprint na dystansie 200
m, wyścig po okręgu i przeciągnie. W programie
przewidziano również Night Led Show, czyli
nocną paradę zwycięskich zawodników z efektami specjalnymi. Stroje ledowe, akcesoria
pirotechniczne to tylko niektóre z niespodzianek.
Tego widowiska nie można przegapić!
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Jedno z najważniejszych,
a także najbardziej
prestiżowych wydarzeń
w światowym match
racingu – Sopot Match
Race – odbędzie się już
po raz 15. Zawodnicy
światowej klasy już 22 –
25 sierpnia będą walczyć
o trofeum w otoczeniu
sopockiego molo.
fot. Robert Hajduk

15. EDYCJA
SOPOT MATCH RACE
Sopot Match Race już od 15 lat charakteryzuje się nie tylko przejrzystymi zasadami
rywalizacji, ale jednocześnie niebywałą
widowiskowością rozgrywek. Spektakularne zmagania będzie można obserwować
zarówno z wody, na jednostkach pływających wokół terenu rozgrywek, jak i ze stacji
lądowych, na molo.
Ten elitarny typ regat o klasyfikacji Grade 1
zasługuje na odpowiednią oprawę. W tym
roku organizatorzy przygotowali szereg nowości, które na stałe wpiszą się w scenariusz
sopockich regat. Po raz pierwszy w historii
pojawi się wioska żeglarska - tętniąca energią
przestrzeń, która pojawi się na osi zmagań na
wodzie - G.H. Mumm Sailors Village. Wioska
to miejsce spotkań regatowej społeczności,
plażowa strefa relaksu, w której będzie można
odpocząć przy kieliszku wina, dobrej muzyce
czy też zacieśnić relacje biznesowe. Oprócz
tego pojawi się tzw. water taxi. Regatowe
łodzie motorowe będą kursowały pomiędzy strefą VIP na sopockim molo a wioską
żeglarską pozwalając wykorzystać pełnię
regatowych atrakcji.
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W tym roku również tradycje żeglarskie
połączą się z nowymi technologiami. Organizatorzy postanowili uruchomić mobilną
aplikację SMR App - oficjalny komunikator
od firmy Billennium dostarczający informacji o wydarzeniach na wodzie i lądzie. Do
dyspozycji gości będzie również luksusowa
flota samochodów Audi Vip Shuttle. Auta
kursować będą w granicach Trójmiasta,
a ich rezerwację ułatwi elektroniczny system zarządzania oraz dedykowany zespół
obsługi regatowej.
Sopot Match Race to przede wszystkim
życie na wodzie, dlatego w programie tegorocznej edycji nie mogło zabraknąć rejsów
łodziami motorowymi i żaglowymi. Pływanie po Bałtyku z pewnością umili naszym
lampka szampana i widok na zmagania
żeglarzy. Z kolei wieczorami tradycyjnie
odbędą się imprezy towarzyszące regatom
- w piątek w Zatoce Sztuki oraz w sobotę na
bankiecie w Hotelu Sheraton.
Organizatorem regat jest grupa
Module Plan.
lipiec - sierpień 2018
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ŻEGLARSKIE
MISTRZOSTWA POLSKI
Wrzesień to tradycyjny okres,
w którym poznamy mistrzów Polski
fot. materiały prasowe

seniorów i juniorów w żeglarstwie.
W tym roku medale zostaną rozdane
w Górkach Zachodnich w Gdańsku.
W 2010 roku mistrzostwa Polski odbyły się

imprez żeglarskich. Teraz nastąpi powrót do

w Łebie, ale od tego momentu te regaty regularnie

poprzedniego podziału.

rozgrywane są w Górkach Zachodnich w Gdańsku.
Przed rokiem pierwsza część odbyła się w Pucku,

Podczas pierwszej części krajowych mistrzostw za-

ale tym razem podczas obu części żeglarze

wodnicy rywalizować będą w klasach Laser Radial

rywalizować będą u ujścia Wisły Śmiałej do Zatoki

mężczyzn, Europa, OK Dinghy i juniorzy w klasach

Gdańskiej. Pierwsza odsłona mistrzostw odbędzie

RS:X, 29er, 420, Hobie Cat 16 oraz Laser Radial

się w dniach 30 sierpnia - 1 września, a druga zapla-

(tylko dziewczyny). Z kolei pod koniec września

nowana jest na termin 27-30 września.

wyłonieni zostaną najlepsi zawodnicy w seniorskich
klasach RS:X, 49er, 49erFX, 470, Finn, Laser Stan-

Do tej pory mistrzostwa rozgrywane były generalnie

dard, Laser Radial kobiet oraz Nacra 17.

według stałego schematu - najpierw rywalizowali
w nich żeglarze w klasach nieolimpijskich oraz

Z wywalczonych rok temu złotych medali w ka-

w klasie Laser Radial, Agnieszka Skrzypulec (SEJK
Pogoń Szczecin) i Irmina Mrózek Gliszczynska
(ChKŻ Chojnice) oraz Michał Wysocki i Paweł
Wysocki (LKŻ Sława/AZS AWFiS Gdańsk) w klasie
470, Kacper Ziemiński (SEJK Pogoń) w klasie
Laser Standard, Piotr Kula (GKŻ Gdańsk) w klasie
Finn, Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński
(AZS AWFiS Gdańsk) w klasie 49er, Aleksandra
Melzacka i Kinga Łoboda (YKP Gdynia/AZS AWFiS
Gdańsk) w klasie 49erFX, Katarzyna Pic i Jan Pic
(ŻMKS Poznań) w klasie Europa oraz Tomasz Gaj
(SZK OK-Dinghy) w klasie OK Dinghy.

juniorzy, a następnie do walki o medale przystępo-

tegorii seniorów cieszyli się Zofia Klepacka (YKP

wali zawodnicy klas znajdujących się w programie

Warszawa) i Radosław Furmański (DKŻ Dobrzyń)

Organizatorem regat będzie Polski Związek Żeglar-

igrzysk. Rok temu ten klasyczny podział nie był

w klasie RS:X, Agata Barwińska (MOS SSW

ski przy współpracy z NCŻ AWFiS Gdańsk i AZS

możliwy ze względu na międzynarodowy kalendarz

Iława) i Aleksander Arian (Sailing Team Rzeszów)

COSA Gdańsk.

GIRLS SURF TOO
VOL. 2
Wydarzenie surfingowe dla tylko dla
kobiet? Oczywiście! A w dodatku
prowadzone przez najlepsze
zawodniczki w Polsce - Karolinę
Wolińską, Monikę Kołaczkiewicz
oraz Agnieszkę Osińską. Bałtyckie
Stowarzyszenie Surfingu już po raz
kolejny organizuje edycję szkoleń
„Girls Surf Too”.
21 lipca o godzinie 11:00 na plaży od strony
morza na wysokości kempingu Solar, najlepsze polskie surferki po raz kolejny zaczną
szkolić wszystkie dziewczyny zainteresowane
surfingiem. BSSURF „GIRLS SURF TOO VOL. 2”
to wydarzenie stworzone z myślą o płci pięknej,
skierowane do dziewcząt i kobiet w każdym wieku, które nie tylko dbają o swoje zdrowie i chcą
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spróbować, bądź doskonalić swoje umiejętności
surferskie, ale także dla kobiet, które chcą tworzyć damską surferską społeczność.
Sam event to pakiet dwóch półtoragodzinnych
szkoleń surfingowych prowadzonych przez wielokrotną mistrzynię Polski w surfingu Karolinę
Wolińską, Monikę Kołaczkiewicz oraz Agnieszkę
Osińską, sesja poranna i popołudniowa, pyszny
vege lunch na plaży, strefa chill, wodne atrakcje,
sesja foto i mnóstwo super zabawy. Do tego
wszystkiego organizatorzy dołączają gift packi
z niespodziankami dla każdej uczestniczki.
Taki dzień dla kobiet spędzony z BSSURF Girls
Edition, to świetny pretekst, żeby wreszcie
spędzić chwilę z myślą o sobie, gdy na co dzień
w większości poświęcamy czas nauce, rodzinie
czy pracy. Będzie to również znakomita okazja
do spróbowania nowych ciekawych rzeczy i spędzenia czasu w miłym towarzystwie.
Koszt uczestnictwa w zajęciach to 400 złotych.
W cenę wliczone są: deski surf, szkolenie surf 2
x 1,5h, surf coaching z analizą błędów, eco vege
lunch na plaży, wodne atrakcje, Fun Surf Contest
z nagrodami, gift pack dla każdej z uczestniczek
oraz relacja zdjęciowa z zajęć. Liczba miejsc jest
ograniczona, więc nie ma na co czekać.
Zapisy na: karolina@bssurf.pl
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IX REGATY O PUCHAR
TRZECH MARSZAŁKÓW
POD DYKTANDEM WIATRU
Tegoroczna edycja Regat o Puchar Trzech Marszałków na
Zalewie Wiślanym w Krynicy Morskiej rozgrywana była pod
dyktando aury. W sobotę silny, porywisty wiatr uniemożliwił
żeglarzom rozegranie wyścigów. O końcowych wynikach
zdecydowały rezultaty uzyskane przez uczestników pierwszego
dnia regat w piątek 29 czerwca.

Ciężka walka z wiatrem i wysokimi falami, tak w skrócie można podsumować tegoroczne Regaty o Puchar
Trzech Marszałków. Jednak mimo niesprzyjającej
aury w piątek odbyły się wyścigi klas młodzieżowych
i wyścig seniorów, w którym wzięło udział 30 załóg.
W klasie Optimist grupy A w klasyfikacji dziewcząt
zwyciężyła Olga Tokarjewa z Bałtisjskiej Szkoły Regatowej, a wśród chłopców najlepszy był Igor Kowaliow
z Pionierski Sailing Team. W grupie B dziewcząt wygrała
Daria Szpieriewa z Amber Sail Kaliningrad, a w klasyfikacji chłopców zwyciężył Parfiom Karnaliewskij z UKS
Pionierski Sailing. Natomiast w kategorii Optimist UKS
zwyciężył Wiktor Przezdziecki ze Spójni Warszawa.
W klasie Cadet dziewcząt pierwsze miejsce wywalczyły Magdalena Lejmańczyk i Zuzanna Grusznic
z PMOS Pisz, z kolei w kategorii chłopców prym
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wiedli Bartłomiej Szlija i Oskar Plichta z UKŻ Lamelka
Kartuzy. W tej klasie rozegrano także konkurencję mix,
w której najlepsi okazali się Marcin Marczewski i Julia
Czapiewska z ŻUKS Stężyca.
Wyścigi seniorów rozegrano w trzech grupach (KWR
1, 2 i 3). W grupie pierwszej zwyciężył Janusz Justyński z załogą na jachcie „Strefa Ciszy”. W grupie drugiej
wygrała załoga jachtu „Vega” ze skipperem Siergejem
Zahadobko, a w trzeciej najlepsza była ekipa Andrieja
Nichiporenko na jachcie „Mochito”.
Na szczęście, pogoda nie pokrzyżowała wszystkich
planów. Jak wiadomo poza wymiarem sportowym,
regaty mają również silny aspekt promocyjny i towarzyski, a ten w tym roku udał się znakomicie. Biorący
udział w wydarzeniu żeglarze z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego doskonale bawili się przy wieczornych
koncertach szantowych, a w uroczystości zakończenia regat wzięli udział nie tylko ich uczestnicy, ale
i turyści oraz mieszkańcy miasta. Nie zabrakło też
oficjeli, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządów województw pomorskiego z wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowskim i dyrektorem
Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofem Czopkiem, warmińsko-mazurskiego
z wicemarszałkiem Mironem Syczem, burmistrzem
Krynicy Morskiej Krzysztofem Swatem. Do Krynicy
przyjechał też konsul generalny Federacji Rosyjskiej
w Gdańsku - Wiktor Kolesnikow.
Przyszłoroczna, jubileuszowa edycja Regat o Puchar
Trzech Marszałków odbędzie się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego we Fromborku i Tolkmicku. W Kaliningradzie żeglarze spotkają się przy okazji
XI edycji regat. Regaty o Puchar Trzech Marszałków
zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego oraz Pucharu Zalewu Wiślanego.
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POLACY Z MEDALAMI
MISTRZOSTW EUROPY
Marcin Rudawski wywalczył brązowy medal
mistrzostw Europy w klasie Laser Radial,
natomiast tuż za podium uplasował się
Aleksander Arian. Mistrzostwa odbyły się
w La Rochelle we Francji.

W Pucku na starcie pojawiła się europejska czołówka
Formuły Windsurfing, w tym wielokrotni mistrzowie świata z Wojtkiem Brzozowskim i mieszkającym w Polsce
Australijczykiem Steve Allenem na czele. Nie zabrakło też
kadrowiczów z olimpijskiej klasy RS:X - Pawła Tarnowskiego i brązowego medalisty olimpijskiego z Londynu,
Przemka Miarczyńskiego.
Przez pierwsze dni regat warunki na Zatoce Puckiej były
bardzo trudne. Wiatr wahał się w granicy 20-30 węzłów,
któremu towarzyszyło dość spore zafalowanie. W tych
warunkach doskonale czuł się Przemysław Miarczyński,
który wygrał trzy z pięciu rozegranych wyścigów, co dało
mu prowadzenie po dwóch pierwszych dniach regat.
Później warunki uległy zmianie. Nieco słabszy wiatr
i brak fali idealnie wykorzystali Steve Allen oraz Janis
Preiss i ostatecznie, pomiędzy nimi trwała zacięta walka
o zwycięstwo w Konsal Mistrzostwach Europy w Formule
Windsurfing Foil. Lepszym okazał się Australijczyk, ale
tytuł Mistrza Europy odebrał Łotysz. Z kolei srebrny i brązowy medal otrzymali kolejno: Przemysław Miarczyński
i jego klubowy kolega z SKŻ Sopot - Paweł Tarnowski.
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1 AUS 0 - Steve Allen 25.0
2 LAT 23 - Janis Preiss 34.0
3 POL 126 - Przemysław Miarczyński 34.0
4 POL 182 - Paweł Tarnowski 51.0
5 POL 25 - Hubert Mokrzycki 57.0
6 POL 10 - Wojciech Brzozowski 63.0
7 LTU 76 - Gediminas Gresevicius 66.0
8 POL 1111 - Bartłomiej Kwiek 68.0
9 POL 555 - Filip Korczycki 87.0
10 EST 24 - John Kaju 89.0
Równie duże emocje towarzyszyły rywalizacji w klasie
Formuła Windsurfing. Tutaj początek regat był prawie
identyczny, ale na pozycji lidera po dwóch dniach walki
uplasował się Paweł Tarnowski. Dobrze żeglował również Mistrz Europy sprzed roku - Wojciech Brzozowski.
Słabsze wiatry od trzeciego dnia zmagań ponownie
okazały się sprzymierzeńcem Australijczyka i Łotysza.
Steve Allen i Janis Preiss na zmianę wygrywali pozostałe dziesięć wyścigów. Minimalnie lepszą końcówkę miał
Preiss i to on cieszył się z tytułu Mistrza Europy. Drugie
miejsce w regatach wywalczył Steve Allen. Natomiast
srebrny i brązowy medal odebrali Paweł Tarnowski oraz
Wojciech Brzozowski.
1 LAT 23 - Janis Preiss 18.0
2 AUS 0 - Steve Allen 25.0
3 POL 182 - Paweł Tarnowski 41.0
4 POL 10 - Wojciech Brzozowski 45.0
5 EST 347 - Tristen Erik Kivi 49.0
6 EST 202 - Martin Ervin 73.0
7 POL 25 - Hubert Mokrzycki 90.0
8 EST 24 - John Kaju 93.0
9 POL 211 - Maciej Kłopociński 99.0
10 FRA 29 - Olivier Bernard 106.0
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OMEGI WRÓCIŁY
NAD WISŁĘ

fot. Robert Hajduk

Stało się! Po 75 latach Omegi
powróciły na Wisłę. Dwa dni
regat, 9 wyścigów, 18 załóg, 60
zawodników, tysiące kibiców
– wszystko za sprawą Pucharu
Dzielnicy Wisła. Triumf odniosła
załoga Legii Warszawa.
Puchar Dzielnicy Wisła to powrót żeglarstwa na

Dzielnicy Wisła. - Pierwsza edycja regat okazała

W kategorii Open na pierwszym miejscu na po-

Wisłę. Rywalizacja odbyła się w dwóch kategoriach -

się sukcesem, aczkolwiek podobnie jak zawodnicy,

dium stanęła załoga Yacht Klub Polska Warszawa.

Omega i Open. Na Omegach wystartowały załogi ze

sporo się nauczyliśmy. Żeglarstwo na stałe wróci na

Drugie miejsce zajął Piotr Wielecki na jachcie typu

sternikami zasłużonymi dla żeglarstwa: olimpijczy-

stołeczny odcinek królowej polskich rzek - dodaje.

Omega. Trzecie miejsce przypadło Konradowi
Futerze, który sterował jachtem typu Finn. Dodat-

cy, mistrzowie świata, Europy i Polski, czy żeglarze
pływający po oceanach. Wśród 11 zgłoszonych

Puchar Dzielnicy Wisła w klasie Omega wywal-

kowo rozegrano jeszcze wyścig specjalny o Puchar

załóg ścigały się na również jednostki typu Finn,

czyła załoga Legii Warszawa, która płynęła na

Wianków Warszawskich. Tu najlepszą jednostką

Foka, 470, Omega Sport i Zefir.

żaglu zaprojektowanym przez ich kibiców. Załoga

okazała się Omega z załogą z Yacht Klub Polski

sześciokrotnego mistrza Polski, Kuby Pawluka,

Warszawa ze sternikiem Maciejem Bieniasem.

- Cieszy mnie, że pomysł który powstał w paź-

wygrała cztery z pięciu wyścigów. Drugie miejsce

dzierniku 2017 roku udało się w pełni zrealizować.

w regatach w kategorii Omega wywalczyła Ania

Regaty żeglarskie na akwenie zlokalizowanym

Wysoka frekwencja, zainteresowanie mediów

Weinzieher - żeglarka, olimpijka i pasjonatka spor-

w centrum miasta to stały element krajobrazu

i pozytywny obiór warszawiaków, dają nam siły,

tów wodnych. Brązowa statuetka trafiła do załogi

w wielu miastach świata - Londyn, Paryż,

żeby już dzisiaj planować kolejną edycję - podsumo-

Dominika Życkiego - dwukrotnego olimpijczyka,

Nowy Jork, Amsterdam - teraz dołączyła

wuje Kasper Orkisz, pomysłodawca Regat o Puchar

mistrza świata i Europy.

do nich Warszawa.
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SOPOT CATAMARAN CUP
ZACIĘTA WALKA KATAMARANÓW
Za nami regaty Sopot Catamaran Cup! W ciągu 2 dni regat
odbyło się 6 wyścigów up and down w osobnych startach dla
klas: A, Hobie Cat 16 i Open. Impreza zaliczana jest do Pucharu
Polski Katamaranów 2018.
16-17 czerwca w Sopocie ponownie zagościły katamarany. W regatach wzięły udział
załogi mix przygotowujące się do igrzysk
olimpijskich na katamaranach Nacra 17. Oni
zresztą okazali się najlepszymi zawodnikami w klasie Open. Tym razem team Jakub
Surowiec, Katarzyna Goralska (UKS Navigo)
okazał się lepszy od załogi Tymoteusz Bendyk, Anna Świtajska (UKS Navigo). Trzecie
miejsce natomiast zajęli Łukasz Wroczyński
i Rafał Schleifer (UKS Navigo).
Z kolei młodzieżowe załogi mix Nacra 15
wywalczyły dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji Open młodzież. Zwycięstwo odnieśli
Maja i Oskar Niemira, srebro wywalczyli
Tymoteusz Cierzan i Katarzyna Piernicka,
a brąz przypadł załodze Stefan Cichowski
i Anna Roman. Wszyscy reprezentowali
barwy UKS Navigo.
W jednoosobowej A-class rywalizowało ze
sobą aż 18 zawodników. Ze względu na
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zmianę warunków wiatrowych z soboty
na niedzielę zmagania w tej klasie były
bardzo ciekawe, a walka o czołowe miejsca toczyła się do końca. Ostatecznie na
najwyższym stopniu podium uplasował
się Michał Korneszczuk z Yacht Club
Gdańsk, drugie miejsce zajął Jacek
Noetzel, a trzecie Marcin Kamiński – obaj
z UKS Navigo. Na starcie pojawiło się też
bardzo wielu młodych żeglarzy z UKS
Navigo i z klubu Port Mechelinki, którzy
zdominowali klasę Hobie Cat 16 i Hobie
Cat 16 SPI. W klasie Hobie Cat 16 zwyciężyli Wiktoria Ossowska i Alex Wysocki
(UKS Navigo), a w Hobie Cat 16 SPI
Zuzanna Szadziul oraz Szymon Cierzan
(UKS Navigo).
Organizatorem regat był Uczniowski Klub
Sportowy Navigo. Regaty odbyły się pod
patronatem Miasta Sopotu oraz pod auspicjami Polskiego Związku Żeglarskiego.
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ŻEGLARZE OPANOWALI
TRÓJMIASTO
Neoprofil i Piotr Adamowicz zwycięzcą Żeglarskiego Pucharu
Trójmiasta, a Puchar Portu Gdańsk zostaje w Gdańsku i trafia
do rąk Zbigniewa Gutkowskiego na jachcie Globe. Na starcie
stanęły 53 jednostki i ponad 300 uczestników z Polski
i zagranicy, którzy w pełni skorzystali ze wspaniałej pogody.
Słoneczna aura i umiarkowany wiatr z kierunków północnych
i wschodnich dały żeglarzom świetne warunki do współzawodnictwa na wodzie. W sumie rozegrano 5 wyścigów – trzy
w sobotę i dwa w niedzielę. Regaty rozpoczęły się w Gdyni, gdzie
oprócz zapisów miał miejsce wyścig treningowy. Drugi dzień
imprezy to trzy wyścigi - dwa na wysokości mariny Gdynia, oraz
długi z metą w Sopocie. Niedziela, dzień finałowy - to widowiskowy bieg przy sopockim molo oraz wyścig o Puchar Portu Gdańsk
z metą zlokalizowaną bezpośrednio przy wejściu do portu.
Bardzo ciekawie wyglądała rywalizacja w „grupie kolosów” - kategoria OPEN powyżej 11 metrów, w której na trasie widzieliśmy
kilka bardzo robiących wrażenie jachtów, m.in. jacht IMOCA 60
- Globe Zbigniewa Gutkowskiego, czy SOTO 40 - Scamp 2 - zupełnie nowa jednostka w tej części Bałtyku. To właśnie Gutkowski
zwyciężył w tej klasie.

W najliczniejszej kategorii ORC swój ubiegłoroczny wynik
powtórzył Piotr Adamowicz - na jachcie Neoprofil, który wygrał
wszystkie wyścigi. To do rąk tego wyśmienitego sternika trafiła
również nagroda specjalna - Żeglarski Puchar Trójmiasta!
W klasie KWR zwyciężył Marian Drabiński na jachcie Litwinka 2,
w OPEN do 9 metrów jacht Meblik, pod dowództwem Andrzeja
Zabłotnego, a w klasie OPEN 9-11 tryumfował Konrad Smoleń na
jachcie Bigger Johnka!
Żeglarski Puchar Trójmiasta to świetna okazja dla wszystkich
armatorów jachtów do wspólnego ścigania się i integracji
środowisk żeglarskich. To również wydarzenie motywujące do
poprawy swoich umiejętności, treningów, optymalizacji jachtów
- a to szczególnie ważne elementy na początku sezonu. Dla wielu
uczestników to pierwsze regaty, a sternicy zapraszają do swoich
załóg żeglarzy z różnym doświadczeniem.

SURFERZY PRZECIWKO
BIAŁACZCE
II MEMORIAŁ MATA

Żeby uratować kogoś chorego na nowotwory krwi potrzebne są
komórki macierzyste od tzw. bliźniaka genetycznego. Jego znalezienie nie jest proste, dlatego im więcej osób w bazie dawców, tym
szanse są większe. Na plaży w Kadynach odbył się II Memoriał Mata,
podczas którego nie tylko rejestrowano potencjalnych dawców, ale
i obalano mity na temat przekazywania komórek macierzystych.
- Poprzedni właściciel szkółki – Mat, czyli Mateusz – zachorował. Niestety nie udało mu się wygrać tej ciężkiej walki, dlatego
postanowiłam zaangażować więcej ludzi, uświadomić, że dawcą
szpiku może być każdy z nas, że możemy komuś uratować życie
– opowiadała Justyna Kożurno ze stowarzyszenia Soulriders,
które było organizatorem Dnia Dawcy Szpiku – II Memoriału
Mata. - Ludzie obawiają się tej rejestracji, myślą, że pobieramy
krew, co jest oczywiście nieprawdą. Pobieramy tylko wymazy śli-
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8 lipca Stowarzyszenie Soulriders wraz z Fundacją DKMS na
plaży w Kadynach zorganizowało Dzień Dawcy Szpiku. Łącznie
zarejestrowało się aż 42 potencjalnych dawców. Wszystko
w ramach II Memoriału Mata – instruktora kitesurfingu
i windsurfingu, któremu tej walki nie udało się wygrać.
ny. Poza tym boją się oddawać szpik, bo kojarzą to z ogromnym
bólem. W większości przypadków już nie pobiera się go z talerza
biodrowego, a z krwi obwodowej. Trzecia rzecz - ludzie boją się
utraty własnego zdrowia. To też jest kolejny mit, który próbujemy
obalić -komentuje Justyna Kożurno.
Impreza oprócz charakteru charytatywnego obfitowała w wiele
atrakcji, m.in. bieg na 5 kilometrów, regaty windsurfingowe, testy
latawców i desek North Kiteboarding, regaty klasy optimist i laser 4.7,
loteria nagród.
- Impreza ma charakter cykliczny, staramy się ją rozszerzać o nowe
atrakcje. W przyszłym roku będzie ona połączona z turniejem piłki
plażowej. Mamy już datę na przyszły rok: zapraszamy 30 czerwca –
podsumowuje Justyna Kożurno.
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MAXIME MESNIL
WYGRYWA
W ŚWINOUJŚCIU
Załoga Match in Black pod wodza Maxime
Mesnila wygrała regaty Pucharu Świata
Świnoujście Match Race. Przez 3 dni załogi z 5
krajów walczyły o cenne punkty do światowego
fot. materiały prasowe

rankingu sterników oraz klasyfikacji European
Match Race Tour. Kolejne miejsca na podium
zajęły polskie załogi: HRM Racing i Patryk
Zbroja aYacht Racing Team.
egaty rozpoczęły się wyścigami w centrum Świnoujścia. Niecodzienny widok jachtów pod pełnymi żaglami wraz ze spinakerami
pływających w wąskim miejscu między statkami wycieczkowymi
budził ogromne zainteresowanie przechodniów i publiczności.
Na tym wymagającym, trudnym akwenie zaskakująco najlepiej
poradził sobie Piotr Harasimowicz, wygrywając wszystkie wyścigi.
Kolejne miejsca zajęli Maxime Mesnil i Patryk Zbroja.
Kolejnego dnia wyścigi ponownie odbyły się w centrum miasta,
a wiatr zdecydowanie nabrał na sile, dzięki czemu widowiskowość
rywalizacji wzrosła. Rozegrano kolejne 10 serii wyścigów, kończąc
tym samym eliminacje. Tego dnia najlepszy okazał się Patryk
Zbroja, który przegrał tylko jeden wyścig i wyszedł na prowadzenie
w klasyfikacji generalnej. Załoga HRM Racing Harasimowicza tym
razem zanotowała słabszy dzień i spadła na 3. miejsce. Dobrego
rytmu nie mogły znaleźć faworyzowane załogi Jabłkowskiego
i Szymika notując wyniki w środku stawki. Ostatecznie po elimina-

cjach, pierwsze cztery załogi awansowały do półfinałów – Zbroja,
Mesnil, Harasimowicz oraz Jabłkowski, który w decydującym
wyścigu wygrał z Szymikiem spychając go na 5. miejsce.
W półfinałach rozgrywanych na otwartym morzu, Zbroja wybrał
jako przeciwnika Harasimowicza. Jednak doskonale dysponowany sternik z Poznania wspomagany przez Łukasza Wosińskiego, Przemka Płóciennika i Mateusza Błażejaka wygrał 3 z 4
wyścigów i sensacyjnie wyeliminował Zbroję z walki o zwycięstwo. W drugim półfinale Mesnil nie dał szans Jabłkowskiemu
odprawiając go wynikiem 3-0, co tylko potwierdziło fakt, że zespół
Szymika zanotował wyraźny spadek formy w Świnoujściu.
Finały rozgrywano przy słabnącym do 2B wietrze i dość sporej,
krótkiej fali. Mecz o trzecie miejsce zakończył się zwycięstwem
Zbroi 2-1, który w ten sposób trochę powetował sobie brak
występu w finale. Sam wyścig finałowy był bardzo zacięty. Harasimowicz po zamianie łódek przy stanie 2-1 dla Mesnila, pewnie
wygrał czwarty wyścig doprowadzając do decydującego piątego
wyścigu. W tym jednak perfekcyjnie popłynęli Francuzi, realizując
plan startu z lewej strony linii, obejmując prowadzenie od startu
i powiększając przewagę do linii mety. Najwyżej notowany
w rankingu francuski sternik postawił przysłowiową kropkę nad
„i”, wygrywając w finale z rewelacją regat.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA ŚWINOUJSCIE MATCH RACE,
GRADE 2.
1. Maxime Mesnil - Match in Black by Normandy
Elite Team - Francja
2. Piotr Harasimowicz - HRMRacing Team
3. Patryk Zbroja - Patryk Zbroja Yacht Racing Team
4. Szymon Jabłkowski - Jablkowski Sailing Team
5. Szymon Szymik - Szymik Racing
6. Jens Hartwig - HARTWIG Match Team - Niemcy
7. Sylvain Escurat - CVSAE - Team Pari Match - Francja
8. Adam J Smith - Australia
fot. materiały prasowe
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Dwa tysiące zawodniczek
oraz zawodników i trzy
tygodnie rywalizacji – oto 19.
edycja Volvo Gdynia Sailing
Days w największym skrócie.
Jednak prestiżowe gdyńskie
regaty to nie tylko emocje na
wodzie, ale również mnóstwo
atrakcji na lądzie.

88
fot. Robert Hajduk
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Od 25 czerwca do 17 lipca marina i okolice plaży przeżywa-

skiej Federacji Żeglarskiej, był pod wrażeniem organizacji.

ły oblężenie. Setki łódek oraz żeglarzy idealnie wkomponowały się w gdyński krajobraz.

- Te zawody to przykład znakomitej współpracy wielu instytucji
i zaangażowania mnóstwa osób – twierdzi Josep M. Pla. -

- Nasze miasto to żeglarska stolica Polski, dlatego taki

Swoim zasięgiem i znaczeniem te regaty wykraczają daleko

widok nie dziwił ani mieszkańców ani turystów, którzy mieli

nie tylko poza Polskę, ale także poza Europę. Rywalizuje w nich

niepowtarzalną okazję, by lepiej poznać morską kulturę i za-

prawie dwa tysiące zawodników w wielu liczących się klasach,

interesować się piękną dyscypliną, jaką bez wątpienia jest

począwszy od dzieci i juniorów, którzy są przyszłością żeglar-

żeglarstwo – zauważa Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

stwa, a skończywszy na uczestnikach igrzysk olimpijskich. Za

Volvo Gdynia Sailing Days (VGSD) to najbardziej prestiżowy

są kolejnym wielkim wyzwaniem. Ta impreza zostanie zorgani-

cykl regat w kraju. W tym roku uczestnicy rywalizowali w 18

zowana na bazie doświadczeń wyniesionych z VGSD i jestem

klasach regatowych. Goszczący w Gdyni prezydent Europej-

przekonany, że stanie się kolejnym sukcesem – dodaje Pla.

rok w Gdyni odbędą się mistrzostwa świata World Sailing, które
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Najbardziej prestiżowym wydarzeniem tegorocznych regat
były mistrzostwa Europy w klasach olimpijskich: 49er, 49er
FX oraz Nacra 17. Srebrne medale w klasie 49er wywalczyli
Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. Czwarte miejsce
zajęli Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, a ósme w klasie
49erFX były Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda.
- Zdecydowanie jest to nasz największy sukces w karierze,
którym potwierdziliśmy, że nasze pierwsze sukcesy nie były
przypadkowe. Staraliśmy się popłynąć tak, żeby kontrolować najgroźniejszych rywali. Nasz medal to wielka zasługa
trenera i wyniki, które osiągamy nie byłyby bez niego możliwe.
Wyrównaliśmy jego najlepsze osiągnięcie, ale nie zamierzamy na tym poprzestać i zobaczymy co przyniesie przyszłość.
Na pewno przed nami jeszcze daleka droga do tego, żeby
osiągać jeszcze lepsze wyniki – podsumował występ Dominik Buksak.
Ze złotego medalu cieszyli się Hiszpanie Diego Botin i Iago
López Marra, a na najniższym stopniu podium stanęli aktualni mistrzowie świata Dylan Fletcher-Scott i Stuart Bithell
z Wielkiej Brytanii.
212 uczestników walczyło o medale mistrzostw świata do lat
21 w klasach Laser Standard i Laser Radial. W drugiej z kategorii ósme miejsce zajęła Magdalena Kwaśna, która przystępowała do rywalizacji z myślą o znacznie lepszym wyniku.

- Liczyłam tutaj na medal. Po przekroczeniu mety ostatniego
wyścigu ogarnął mnie smutny nastrój i żal, że tak się to
kończyło. Miałam dobre momenty na tych mistrzostwach
i staram się na tym skupiać. Te regaty są dla mnie lekcją
pokory – podsumowała po zejściu z wody młoda Polka. Zwyciężyła Dunka Anna Munch, przed Włoszką Caroliną Albano
oraz Australijką Elyse Ainsworth.
W klasie Laser Standard szóste miejsce zajął Jakub
Rodziewicz.
- Były szanse na medale, ale wierzę, że pomimo ich braku
zdobyte doświadczenie zaowocuje na kolejnych imprezach.
Należy pozytywnie patrzeć w przyszłość. Była to wspaniała,
pełna zaciętej rywalizacji impreza – komentuje prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera.
W Pucharze Miasta Gdyni w klasie Finn najlepszy był Piotr
Kula, który triumfował w siedmiu z dziewięciu wyścigów.
Drugą pozycję zajął Łukasz Lesiński z klubu YK Stal Gdynia,
któremu dwa razy udało się wpłynąć na metę na pierwszym
miejscu. Na najniższym stopniu podium uplasował się reprezentant Estonii Taavi Valter Taveter.
Szczegółowe wyniki i opisy każdego z dnia regat można
znaleźć na stronie www.gdyniasailingdays.org.

fot. Robert Hajduk
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fot. Robert Hajduk

Jedną z największych lądowych atrakcji VGSD
był festiwal filmów żeglarskich, który do Gdyńskiego Centrum Filmowego przyciągnął spore
rzesze miłośników zanurzonego w wodzie kina.
Widzowie mieli okazję zobaczyć takie filmy jak
między innymi: „Pippi wśród piratów”, „Znikający
żagiel”, „Kapitan własnej duszy” czy „Dziewicza
podróż”. Wstęp na pokazy był bezpłatny.
Nie zabrakło znanej i lubianej strefy dla najmłodszych, w której animatorom udało się uczyć
oraz bawić jednocześnie. Były lekcje bezpiecznego zachowania nad wodą, pierwszej pomocy
oraz instruktaż wiązania węzłów. Pod czujnym
okiem przedstawicieli gdyńskiego Centrum
Nauki Experyment dzieci miały możliwość
przeprowadzania doświadczeń. Nie brakowało
również gier, jak choćby morskich kalamburów,
czy zajęć tanecznych i teatralnych. Strefa była
przestrzenią pełną niezapomnianych wrażeń.
Co ważne: ogólnodostępną i cieszącą się
olbrzymim zainteresowaniem.
- To była prawdziwa kumulacja atrakcji dla dzieci.
Cieszę się z tak wysokiej frekwencji i jestem
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przekonany, że nikt nie narzekał na nudę –
mówi Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. I dodaje: - Za nami trzy tygodnie
fantastycznych wrażeń.
Regaty Gdynia Sailing Days organizowane są
przez Polski Związek Żeglarski od 2000 roku.
Od 2012 roku ich partnerem i sponsorem
tytularnym jest Volvo Car Poland. Partner strategiczny to Miasto Gdynia. 19. edycja VGSD nie
odbyłaby się bez sponsorów. Byli nimi: CARGO,
D.A.D Sportswear, Galeria Klif, Harken, Nikon,
Coca-Cola, Sailing Machine, Ziaja, G Composites, Rooster Sailing, Chocian Sailing oraz
Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej.
Organizację regat wspomagali także YK Stal
Gdynia i YKP Gdynia. Impreza odbyła się pod
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka
oraz Pomorskiego Związku Żeglarskiego.
Patronat medialny obieli: Żagle, Trojmiasto.pl,
Radio Gdańsk, W Ślizgu oraz Anywhere.pl.
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fot. Lukasz Elszkowski

Wakacje to czas relaksu
i idealna okazja, aby
spędzać czas w doborowym
towarzystwie, chłonąc nowe
doświadczenia i atrakcje.
Każdy, kto pojawił się
w Gdyni podczas Volvo
Gdynia Sailing Days mógł
liczyć na niesamowite
doświadczenia. Premiera
najnowszego modelu
Volvo, największa żeglarska
impreza w Polsce, mnóstwo
konkursów i atrakcji. Emocji
nie brakowało, zarówno na
wodzie, jak i na lądzie!

TRÓJMIEJSKA PREMIERA
VOLVO V60
#VOLVO GDYNIA
SAILING DAYS
PREMIERA, NA KTÓRĄ CZEKAŁ
MOTORYZACYJNY ŚWIAT
Volvo V60 od początku swojego istnienia był kwintesencją
szwedzkiego podejścia do motoryzacji – auto ma być piękne, eleganckie, ale z drugiej strony praktyczne, uniwersalne
i bardzo funkcjonalne. To średniej wielkości kombi z segmentu premium, dostępne w wielu wersjach i odmianach,
od 2011 roku zachwycało nawet najbardziej wybrednych
kierowców i właśnie doczekało się następcy.
- Nowe Volvo V60 wychodzi naprzeciw tej liczącej kilka
dekad tradycji, ale osadza ją jednocześnie w dzisiejszych
czasach, oferując znacznie więcej niż dotąd – powiedział
Håkan Samuelsson, prezes Volvo Cars.
Volvo od lat starało się, aby oferowane auta były nie tylko
funkcjonalne i piękne, ale przede wszystkim bezpieczne, co
jest niezwykle ważne dla głowy rodziny. Zresztą „rodzina”
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to słowo klucz dla szwedzkiego producenta, dlatego też
oficjalna trójmiejska premiera odbyła się w bardzo rodzinnej
atmosferze wypełnionej atrakcjami.
PREMIERA VOLVO V60? TO TYLKO PRETEKST…
Pretekst do spędzenia fantastycznego czasu z rodziną.
Atrakcji nie brakowało. Oprócz nowego Volvo V60, którego
każdy mógł dokładnie obejrzeć oraz wypytać specjalistę
o najdrobniejsze szczegóły, przygotowane było również drugie auto w całości oddane do dyspozycji dzieci. Zostało ono
oklejone specjalną folią, po której najmłodsi mogli do woli
malować, pisać, mazać – wszystko po to, aby pod koniec
dnia ujrzeć odzwierciedlenie wyobraźni naszych pociech.
Nie zabrakło również licznych konkursów. Główną wygraną
była możliwość skorzystania z darmowego użyczenia jednego z najnowszych modeli Volvo na cały weekend. Rzecz
jasna osoby, którym nie dopisało szczęście mogły umówić
się na jazdy próbne wybranym modelem szwedzkiego
producenta w dogodnym terminie.
Oczywiście Volvo od lat silnie związane jest z żeglarstwem,
dlatego też premiera Volvo V60 nieprzypadkowo zgrywała
się terminem z największą żeglarską imprezą w Polsce –
Volvo Gdynia Sailing Days. Obecna, już 19. edycja regat to
prawdziwy festiwal żeglarski, dlatego też premiera Volvo
V60 była idealną okazją do pogodzenia pasji do motoryzacji
z zamiłowaniem do żeglarstwa.
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fot. Bartosz Modelski

Flagowy wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna wygrał
Piotr Tarnacki z załogantem Bartoszem Makułą na katamaranie Roca. Wyposażona w hydro-skrzydła jednostka
dosłownie fruwała nad wodą i wygrała z czasem 1:52.53.
Drugi, ale jako pierwszy jednokadłubowiec, w czasie
1:57.01 na metę wpłynął jacht Globe ze sternikiem
Zbigniewem Gutkowskim wraz z załogą. Trzecie miejsce
zajął jacht Scamp 27 ze sternikiem Witoldem Karłow
wraz z załogą (2:11.7). Tarnacki wygrał także w regatach
klasy Micro.

REKORDOWA TRZYNASTKA
W NORDCUP
445 jachtów oraz ponad 700 żeglarzy wzięło udział
w Pantaenius NordCUP Gdańsk 2018. To rekord
frekwencji w 13-letniej historii imprezy. W ostatni
weekend m.in. po tytuł mistrzów Polski w klasie
Nautica 450 sięgnęli Witold Małecki i Maciej Odważny.
Natomiast Piotr Tarnacki wygrał wyścig o Bursztynowy
Puchar Neptuna, a dzień później okazał się najlepszy
w regatach Micro.

- W Bursztynowym Pucharze Neptuna popłynąłem na
katamaranie, bo od trzech lat próbowałem zdobyć to trofeum i wreszcie się udało. To dla mnie bardzo prestiżowa
sprawa. Natomiast w Micro ryzykowałem, gdyż musiałem
odpuścić pierwszy bieg, a to oznaczało, że następnego
dnia musiały się odbyć się co najmniej trzy starty, by ten,
w którym nie wziąłem udziału, nie liczył się do klasyfikacji. I aura pozwoliła na to. Wygrałem wszystkie trzy,
choć łatwo nie było, bo mocno nacisnął Rafał Sawicki.
Myślę, że obaj możemy mierzyć w podium tegorocznych
mistrzostw świat - mówi Tarnacki, ośmiokrotny mistrz
świata w klasie Micro.
Po Hobie Cat 14 i 16, które wyłoniły medalistów mistrzostw
Polski, regaty tej rangi zakończyła Nautica 450. Cztery
z dziewięciu biegów wygrali Witold Małecki i Maciej
Odważny (ProData Sailing Team) i to oni sięgnęli po złoto,
mimo jednej dyskwalifikacji. Wicemistrzami Polski w klasie
Nautica 450 zostali Łukasz Maksymowicz i Wojciech
Groszyk (Między Żaglami), którzy do 1. miejsca stracili 3
punkt, a brąz zdobyli: Tomasz Zambrzycki i Paweł Matusiak (Yacht Club Rewa).
W obu prestiżowych wyścigach NordCUP (B8 Race, Bursztynowy Puchar Neptuna) żeglowali uczestnicy mistrzostw
Zatoki Gdańskiej 2018. W ORC najlepszy okazał się jacht
PGO Good Speed pod dowództwem Łukasza Trzcińskiego.
Drugie miejsce zajął Robert Gwóźdź na Smoke, a trzecie
bohater tego wydania W Ślizgu! Szymon Kuczyński na
swoim niespełna 7-metrowym Puffinie.

- Za nami 10 dni regatowych. Przeprowadziliśmy rywalizację w kilkunastu klasach, w tym w trzech miała ona
rangę Mistrzostw Polski – podsumowuje imprezę Jakub
Łapiński, dyrektor regat.
Odbyły się także niesamowite wyścigi: Bursztynowy
Puchar Neptuna, w którym równocześnie żeglowały
wszystkie jednostki napędzane wiatrem: jachty, katamarany, deski windsurfingowe i kitesurfingowe oraz trwający
ponad dobę B8 Race.
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fot. Bartosz Modelski

- To wszystko przełożyło się na rekord frekwencji: ponad
700 uczestników na ponad 400 jachtach – cieszy się
Łapiński. – Mimo, że czasami warunki bywały ekstremalnie
trudne, to dzięki walorom tutejszego akwenu udało się
przeprowadzić wszystkie zaplanowane zmagania. Trasy
w zależności od warunków ustawialiśmy na Zatoce Gdańskiej lub na rozlewisku Wisły Śmiałej.
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SURF TO FLY
SUMMER CUP

fot. materiały prasowe

19 kitesurferów z całej Polski,
w tym członkowie kadry narodowej
w kiteboardingu, wzięło udział
w kolejnej edycji Surf to Fly. Surf
to Fly Summer Cup 2018 rozegrano
22 czerwca w Chałupach. Było
wietrznie i widowiskowo!

Organizatorzy Surf to Fly w tym roku muszą

do lądowania, w kategorii mężczyzn zwyciężył

naprawdę dobrze zaklinać warunki pogodowe,

Jakub Wątorowski, a wśród kobiet najlepsza oka-

bo po raz kolejny udało im się rozegrać zawody

zała się Anna Moczulska. Z kolei w kite foilu open

przy bardzo dobrym wietrze. Rozegrano wszystkie

najlepsza była Julia Damasiewicz.

zaplanowane konkurencje. W Twin Tip Racing

Zawodom towarzyszyły testy hydroskrzydeł wio-

najlepszy okazał się Dariusz Ziomek, który jak

dących kitesurfingowych marek. Nie zabrakło też

zwykle zachwycał technicznie. Z kolei wśród kobiet

relacji na żywo połączonej z komentarzem spor-

na najwyższym stopniu podium znalazła się Nina

towym. Event rozegrano zgodnie z regulaminem

Arcisz, zawodniczka Sopockiego Klubu Żeglarskie-

pucharu i mistrzostw Polski Polskiego Związku

go. W konkurencji Hang Time, czyli czasu skoku

Kiteboardingu. Kolejny przystanek to wielki finał na

mierzonego do momentu oderwania się od wody

duńskiej wyspie Romo 22-29 września.

„GUTEK” WYGRYWA
GDYNIA 400 DOUBLE
Zakończyły się drugie regaty z cyklu Gdynia
Doublehanded Yachtrace. Zawodnicy
przy zmiennych warunkach pogodowych
rywalizowali na dystansie 400 Mm. W wyścigu
wzięło udział dziesięć dwuosobowych załóg.
Najlepszy z całej stawki okazał się Zbigniew
Gutkowski na jachcie Globe.

2 czerwca w Gdyni na linii startu stanęło
10 jednostek o różnej długości, wieku, oraz
specyfikacji. Początek regat należał do
jachtu Vataha 2 dowodzonego przez Pawła
Wilkowskiego i Artura Burdzieja, który
uzyskał 3-4 długości kadłuba przed resztą
stawki. Nie trwało to jednak długo. Już parę
mil po starcie zdecydowaną przewagę objął jacht Zbigniewa Gutkowskiego – Globe,
nie oddając go aż do samego końca.
Przez cały okres trwania regat, załogi
musiały mierzyć się ze zmiennym
wiatrem. Na Zatoce Gdańskiej podmuchy
wiatru oscylowały w granicach 7-12w.
Po minięciu Helu wiatr ustał i zawodnicy
musieli wznieść się na wyżyny umiejętności taktycznych w poszukiwaniu choćby
najmniejszych podmuchów. Oznaczało to
trudną przeprawę dla jachtów większych
i cięższych jak Trygław, który musiał
zrezygnować z dalszej rywalizacji, co
stworzyło szansę dla jachtów lżejszych
takich jak Diamant 650 prowadzony przez
Krzysztofa Kołakowskiego
Po minięciu Rozewia załogi skierowały się
w stronę latarni Olands Sodra Grund, która
stanowiła boję zwrotną. Droga pod szwedz-
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kie wybrzeże przebiegała w zmiennych
warunkach, co sprawiło że stawka była
bardzo wyrównana. Jedynie GLOBE budował swoją przewagę. Po minięciu Olands
Sodra Grund, zawodnicy zmienili kurs na
Liepaję. W tym czasie wiatr się wzmógł,
więc rywalizacja nabrała tempa. Globe oraz
Dancing Queen obrały nieco inną strategię,
co pozwoliło utrzymać im pierwszą oraz
drugą pozycję.
Z Liepaji zawodnicy mieli już prostą drogę
do Gdyni, która stanowiła metę wyścigu.
Ale dość silny wiatr, wiejący w porywach
do 25 węzłów sprawiła, że „ostatnia
prosta”, okazała się równie wymagająca
jak cały wyścig. Ostatecznie pierwszy na
mecie zameldował się Globe Zbigniewa
Gutkowskiego. Niespełna 8 godzin później
do Gdyni dotarły załogi Dancing Queen
i Caraveli 950. Kolejne jachty docierały
w bardzo małym odstępie czasowym od
siebie, co na tak długim dystansie było nie
lada osiągnięciem!
Kolejne regaty z cyklu Gdynia Doublehanded Yachtrace (ok. 300 Mm) odbędą się
28-31 lipca.
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Za nami dwa eventy
rozgrywane w ramach
tegorocznego Ford Kite
Cup. Sezon otworzyły
zawody ION Kite Challenge,
a kolejną edycję stanowił
Aztorin Kite Challenge.
Szczególne emocje budzi
ciąg dalszy rywalizacji
w konkurencji Kite Foil.
fot. materiały prasowe

KITE FOIL RZĄDZI!
ION KITE CHALLENGE X
AZTORIN KITE CHALLENGE
Pierwsze zawody - ION Kite Challenge - zorganizowano w dniach 31 maja – 2 czerwca, na
kampingu Chałupy III. Zawodnicy wystartowali
łącznie w 15 wyścigach, w których najbardziej
wyróżniał się Maks Żakowski wygrywając zdecydowaną większość wyścigów i deklasując rywali.
Na drugie miejsce stabilnie dopłynął Arkadiusz
Kusalewicz, będący liderem dwóch wyścigów. Na
szczególną uwagę zasługuje też czternastoletnia
Magda Woyciechowska, która zwyciężyła w tej
konkurencji wśród kobiet, nawiązując często
walkę ze starszymi od siebie kolegami. Pogoda
jednak nie do końca sprzyjała zawodnikom. Z powodu braku wystarczającego wiatru nie rozegrano konkurencji Freestyle oraz Twin Tip Race.
Niespełna miesiąc później (23-25 czerwca) odbyła się kolejna edycja - Aztorin Kite Challenge.
W 13 letniej historii pucharu Polski w kitesurfingu zawodnicy po raz pierwszy spotkali się
w Krynicy Morskiej. To były trzy emocjonujące
dni zmagań podczas kolejnego już w tym
sezonie przystanku pucharu Polski. Zastaliśmy
tu otwarty akwen z wchodzącym z kilku stron
wiatrem, szeroką plażę, świetną infrastrukturę
i znakomitą atmosferę. Mikroklimat tego wy-
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jątkowego regionu sprawił, że mimo niesprzyjającej prognozy pogodowej, mogliśmy cieszyć
się i słońcem i wiatrem. Pierwszego dnia,
w sobotę, odbyło się 5 wyścigów formuły Kite
Foil. W niedzielę warunki pogodowe pozwoliły
na rozegranie także konkurencji Twin Tip Race
oraz całej kategorii Open Man Freestyle. W finale o pierwsze miejsce walczyli Eudazio da Silva
oraz Phillip Kervel, o pozycję trzecią i czwartą
Maks Stępniewski i Wojtek Matysiak. W konkurencji kite foil ponownie zwyciężyła Magda
Woyciechowska oraz Maks Żakowski.
Warto dodać, że pod szyldem zawodów działała
VIP-owska Szkółka Kitesurfingowa. Tym razem
gościliśmy znanego aktora serialowego Michała
Mikołajczaka, który swoją przygodę z kite
surfingiem zaczął już wcześniej, pod okiem
jednego z najlepszych polskich kitesurferów,
wielokrotnego Mistrza Polski, Victora Borsuka.
Swoją nową sportową pasję do tej ekscytującej
dyscypliny odkrył także Rafał Maślak, Mister
Polski 2014, bloger i model.
Finał tegorocznej edycji odbędzie się 12– 15
sierpnia w Pucku.
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fot. materiały prasowe

FESTIWAL LUKSUSU
NA OŁOWIANCE
Luksusowe katamarany zacumowane przy
nabrzeżu Motławy, najdroższe modele
samochodów marki Mercedes Benz
i Lexus, biżuteria, moda, kosmetyka,
alkohole, ekskluzywne apartamenty, to
tylko niektóre branże obecne na czwartej
edycji Pomorskiego Rendez Vous. Impreza
organizowana przez stocznię Sunreef
Yachts odbyła się wyspie Ołowianka
w Gdańsku. Pojawiło się na niej kilkuset
gości z Polski i zagranicy, w tym znane
osobowości ze świata biznesu, sztuki,
kultury, sportu i mediów
Pomorskie Rendez Vous to festiwal luksusu. Impreza
prowadzona przez Oliviera Janiaka i Agnieszkę Woźniak-Starak obfitowała w wiele atrakcji. Do zwiedzania
udostępniono gościom cztery luksusowe katamarany
wyprodukowane przez Sunreef Yachts, w tym premierowy model Sunreef 80. Ponadto pokazano jacht motorowy
Sunreef Power oraz mniejsze katamarany żaglowe serii
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60 (patrz s.60). Wartość jednostek to co najmniej kilka
milionów euro. Najdroższy z nich kosztuje około 10 mln €.
Na Pomorskim Rendez-Vous nie mogło zabraknąć luksusowej motoryzacji. W tym roku Lexus reprezentowany
był przez dwa najbardziej luksusowe modele w ofercie
– limuzynę LS oraz piękne coupe LC500h. Mercedes
pokazał limitowaną do 65 sztuk na cały świat Klasę G
w wersji G65 AMG Final Edition, mocarnego SUV’a AMG
GLC63S oraz model G500 4×4². Spektakularnie było też
na stanowisku firmy Jubitom. Ta pomorska firma jubilerska zaprezentowała m.in. pierścionek z diamentem o
wartości 100.000 zł oraz całą gamę zegarków szwajcarskiej manufaktury Carl F. Bucherer.
Zaprezentowano również luksusowe apartamenty
w inwestycji Granaria, która realizowana jest na Wyspie
Spichrzów. Inspiracją dla nazwy Granaria była dla
inwestora łacińska wersja słowa spichlerz – granarium.
Projekt zakłada zachowanie pozostałości historycznych
spichlerzy, wzbogacając współczesną tkankę o tradycyjne materiały wykorzystywane w zabudowie tego
niezwykłego miejsca. Integruje zabytkowe budynki ze
współczesną wizją miasta.
Gościom nie zabrakło doskonałych alkoholi, a w tym
bąbelków szampana MUMM od firmy Pernod Ricard.
O ich podniebienia zadbali - znakomity szef kuchni
Witold Iwański, ambasador marki Gaggenau oraz Michał
Wiśniewski, szef cukierni Hotelu Haffner i mistrz Polski
cukierników. Prezentacji luksusowych dóbr i usług towarzyszyły pokazy mody marek Patrizia Pepe i Max Mara,
występ akrobatyczny Mira-Art oraz koncerty gwiazd:
Emily Johnsson i KOMBII. Impreza zakończyła się spektakularnym pokazem sztucznych ogni.

97

ZNAJDZIECIE NAS:
GDYNIA

Marina Gdynia, al. Jana Pawła II 13A; Clipper sklep żeglarski, al. Jana
Pawła II 11; Neptun sklep żeglarski, al. Jana Pawła II 11; Yacht Klub
Morski Gryf, al. Jana Pawła II 11; Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski,
al. Jana Pawła II 11; Yacht Klub Polski Gdynia, al. Jana Pawła II 11; Easy
Boat - Centrum Sportów Motorowodnych, al. Jana Pawła II 9; Junga Szkoła Żeglarstwa, al. Jana Pawła II 9; Yacht Klub Stal, al. Jana Pawła II
9; 4 Winds, al. Jana Pawła II 9; Smart sklep żeglarski, al. Jana Pawła II 5;
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9; Urząd Miasta Gdyni, Referat
Promocji i PR, ul. 10 lutego 24; Urząd Miasta Gdyni, Biuro Prezydenta, al.
Piłsudskiego 52/54; Courtyard Gdynia Waterfront, Jerzego Waszyngtona
19; Mercure, ul. Armii Krajowej 22; Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2;
Hotel Dom Marynarza, al. Marszalka Piłsudskiego 1; Klub Bukszpryt, ul.
Morska 81; La Vita, ul. Antoniego Abrahama 80/86; The Dockers Inn, J.
Waszyngtona 21; Chwila Moment, InfoBox; Bliżej, Plac Kaszubski 1a; Mąka
i kawa, ul. Świętojańska 65; Pasta miasta, Świętojańska 46; Starbucks, ul.
Świętojańska; Restauracja F.Minga, Plaża Śródmieście; Browar Port Gdynia,
Bulwar Nadmorski; Restauracja Barracuda, Bulwar Nadmorski; Contrast
Cafe, Bulwar Nadmorski; Restauracja Vinegre di Rucola, Muzem Mar. Woj.
(3 p.); Restauracja Panorama, ul. Mickiewicza 1/3; Salon Fryzur Męskich,
Jana Kilińskiego 10; Sklep Dasea People, Antoniego Abrahama 29; Serio, 3
Maja 21; Śródmieście, Mściwoja 9; AleBrowar, Starowiejska 40B; Mercedes
Goworowski, ul. Łużycka 9; Hotel Kuracyjny, Al. Zwycięstwa 255; Quadrille
recepja, Folwarczna 2; Como Ristorante, CH Klif; Pure Fitness, CH Klif;
So!Coffee, CH Klif; Coffee Heaven, CH Klif; Lilly's Coffee, CH Klif; Henri Lloyd,
CH Klif; Hashi Sushi, ul. Przebendowskich 38; Restauracja Tłusta Kaczka, ul.
Spółdzielcza 1; BoConcept, ul. Legionów 112; Tawerna Orłowska, ul. Orłowska
3; Volvo Drywa, ul. Parkowa 2; Auto Mobil, ul. Wielkopolska 241; Costa Coffee,
Centrum Riviera; Dom Czekolady, Gdynia, Centrum Riviera; Mount Blanc,
Centrum Riviera; Starbucks, Centrum Riviera; Tako, ul. Świętojańska 21;
Klub tenisowy Arka, ul. Eismonda 3; Marinero, al. Jana Pawła II 11a; Green
Dream Boats, al. Zwycięstwa 235/17; Dryft, ul. Kilińskiego 5/1; Sailovnia ul.
Chwaszczyńska 151E; Yacht Company, ul. Niska 6l
SOPOT

Marina Sopot, Molo; SKŻ Ergo Hestia, ul. Hestii 3; Klub żeglarski UKS
Navigo, Bitwy pod Płowcami 67a; Mesa Restaurant, ul. Hestii 3; White
Marlin, al. Wojska Polskiego 1; CodeZero, ul. Artura Gottgera 15/3; Urząd
Miasta Sopotu, Biuro Promocjii Komunikacji Społecznej; Urząd Miasta
Sopotu, Wydział Sportu; Urząd Miasta Sopotu, Rzecznik Prasowy; Urząd
Miasta Sopotu, Gabinet Prezydenta; Centrum Sopot, al. Niepodległości 956;
Hotel Sheraton, ul. Powstańców Warszawy 10; Grand Hotel, Powstańców
Warszawy 12/14; Fidel, Powstańców Warszawy 6; Elite Gym, Bohaterów
Monte Cassino 55-57; Korty SKT, Ceynowy 5; Mount Blanc, Centrum Haffnera;
Restauracja La Vita, Centrum Haffnera; Restauracja Gianni, Centrum
Haffnera; Restauracja Monte Vino, Centrum Haffnera; Restauracja Thai Thai,
Centrum Haffnera; Hotel Bayjonn, Centrum Haffnera; Avocado Restaurant,
Plac Zdrojowy 1; U Kucharzy, ul. Boh. Monte Cassino 60; Cafe Ferber, ul.
Boh. Monte Cassino 48; Błękitny Pudel, ul. Boh, Monte Cassino 44; Tapas
de Rucola, ul. Pułaskiego 15; Pijalnia czekolady E. Wedel, ul. Boh. Monte
Cassino 36; Sushi 77, Krzywy Domek; Dwie zmiany, ul. Boh. Monte Cassino
31; Steak House Del Monico Cut, ul. Moniuszki 10; Hotel Mera Spa, ul.
Bitwy Pod Płowcami; Villa Sentoza, ul. Grunwaldzka 89; OOG concept Store,
ul. Grunwaldzka 22/3; Hotel Haffner, ul. Haffnera 59; Hotel Villa Baltica,
ul. Emilii Plater 1; Pick&Roll Club, ul. Zamkowa Góra 3-5; Aquapark Sopot,
ul. Zamkowa Góra 3-5; Restauracja Petit Paris, ul. Grunwaldzka 12-16;
Hotel Rezydent, plac Konstytucji 3 Maja; Cafe Resto, plac Konstytucji 3
Maja; Cukiernia T. Deker, plac Konstytucji 3 Maja 3; Calypso Fitness, al.
Niepodległości 697-701; Benepol, ul. Kasztanowa 4; Godding, ul. Smolna 21;
Hotel Marriott, ul. Bitwy pod Płowcami 59; Hotel Rezydent, pl. Konstytucji
3 Maja; Boto, ul. Boh. Monte Cassino 54B; Helly Hansen, ul. Powstańców
Warszawy 6
GDAŃSK

Juna czarter jachtów, ul. Grunwaldzka 212; Vector Sails, ul. Dolne
Młyny 4; Sail Service, ul. Sienna 45; Yacht Klub Północny, ul. Tamka
5; Gdański Klub Morski, ul. Tamka 19 A; Bryt – żaglownia, ul. Kępna
4; Eljacht, ul. Łowicka 13; JABO Stocznia jachtowa, ul. Przełom 1;
Jachtklub Morski Neptun, ul. Przełom 10; Stowarzyszenie Armatorów
Jachtowych, ul. Przełom 10; Gemini stocznia jachtowa, ul. Przełom 24;
Jacht Klub Conrada, ul. Przełom 26; Moto Jacht Serwis, Gdańsk, ul.
Przełom 26; Jacht Klub Stoczni Gdańskiej, ul. Przełom 9; Spider Budowa
i remonty jachtów, ul. Przełom 9; Gdańska Federacja Żeglarska, ul. Przełom
9; Centrum Konferencyjne Galion, ul. Stogi 20; Akademia Żeglarstwa TopSail,
ul. Stogi 20; Narodowe Centrum Żeglarstwa, ul. Stogi 20A; Żaglownia Strong
Sails, ul. Stogi 20A; Szkoła Baltica, ul. Stogi 22; Marina Gdańsk, Szafarnia
2; Wimpel Sklep żeglarski, ul. Szafarnia 6U/3; Wind Sklep Żeglarski, ul.
Szafarnia 10; Navimor Yachting, ul. Heveliusza 11; Rehasport Clinic, plac
Dwóch Miast 1; Nautica Nord, ul. Gradowa 11; Urząd Miasta Gdańska,
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej, ul. Nowe Ogrody 8/12;
Urząd Miasta Gdańska, Biuro Prezydenta, ul. Wały Jagiellońskie 1; Urząd
Marszałkowski, ul. Okopowa 21/27; Pomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna, ul. Wały Jagiellońskie 2a; Pracodawcy Pomorza, Aleja
Zwycięstwa 24; Gdański Klub Biznesu, ul. Uphagena 23; Resaturacja Villa
Uphagena, ul. Uphagena 23; Adrenaline Gym, ul. Słowackiego 1a; Akademos,
Kazimierza Górskiego 1; Volvo Drywa, ul. Kartuska 410; Motor Centrum,
ul. Miałki Szlak 4/8; BMW Zdunek, ul. Miałki Szlak 43/45; Renault Zdunek,
ul. Miałki Szlak 43/45; Conrad Shipyard, ul. Sienna 45; Hotel Królewski, ul.
Ołowianka 1; Restauracja Filharmonia, ul. Ołowianka 1; Hotel Gdańsk, ul.
Szafarnia 9; Brovarnia, ul. Szafarnia 9; Szafarnia 10, ul. Szafarnia 10; UMAM
Marina, Szafarnia 11; Qubus Hotel, Chmielna 47/52; Hotel Wolne Miasto
Gdańsk, ul. Św. Ducha 2; Restauracja Tekstylia, ul. Szeroka 121/122; Hotel
Holland House, Długi Targ 33/34; Hotel Radissson Blu, Długi Targ 19; Cafe
Bar Mon Balzac, Gdańsk ul. Piwna 36/39; Cico, ul. Piwna 28/30; Restauracja

Mito Sushi, ul. Tandeta 1; Restauracja Goldwasser, Długie Pobrzeże 22;
Restauracja Kokieteria, ul. Tokarska 6; Kawiarnia Segafredo, Targ Rybny
11; Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19; Hotel Hilton, Targ Rybny 1; Hotel
Hevelius, ul. Heveliusza 22; Mercado Tapas Bar, ul. Partyzantów 8/4; Tiger
Gym, C.H. Manhattan; Starbucks, CH Manhattan; My Gym, Galeria Bałtycka;
Mount Blanc, Galeria Bałtycka; Starbucks, Galeria Bałtycka; Coffeeheaven,
Galeria Bałtycka; Intersport, Galeria Bałtycka; KMJ Kaszubowscy, Gdańsk,
ul. Grunwaldzka 295; Fit Stacja, Grunwaldzka 411; Witman Mercedes,
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 493; Hotel Golden Tulip, Gdańsk, ul. Piastowska 160;
Restauracja Nautilus, ul. Bałtycka 5; Dwór Oliwski, ul. Bytowska 4; Starbucks,
Olivia Business Centre; Subaru Zdanowicz, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 256 A;
Toyota Carter, ul. Grunwaldzka 260; JLR Jaguar, ul. Abrahama 5; Bawaria
Motors Gdańsk, al. Grunwaldzka 195; Salon firmowy DENON, Galeria
Bałtycka, ul. Grunwadzka 141; CityFit, ul. Grunwaldzka 472; Novotel, ul.
Jelitkowska 20; ABC Surf, ul. Kielnieńska 111; Apollo Sails, ul. Miałki Szlak 52;
Marine Works, ul. Aterny 10; Algro Yachting, ul. Śnieżna 1; Sailpro, ul. Stogi
20; Narodowe Muzeum Morskie, ul. Ołowianka 9-13; Rehasport Clinic, Plac
Dwóch Miast 1; Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Ołowianka 9-13;
Rehasport Clinic , Plac Dwóch Miast 1
PÓŁWYSEP HELSKI I OKOLICE

Surf Centrum, Rewa, ul. Rybacka 5a, Tawerna Mistral, Puck, al. Lipowa 1,
Sklep JMB, Puck, al. Lipowa 1, Mozaika Nadmorska, Puck, al. Lipowa 4, Urząd
Miasta Puck, Wydział Promocji, Puck, 1 Maja 13, Hydrosfera, Władysławowo,
Starowiejska 35, Surf Connection, Władysławowo, Starowiejska 17,
Primavera, Władysławowo, Rozewska 40, Hotel Astor, Władysławowo,
Rozewska 38, Maloves, Władysławowo, Hryniewieckiego 9, Gwiazda Morza,
Władysławowo, ul. Hryniewieckiego 12B, Ocean Park, Władysławowo,
Żwirowa, Hotel Rejs, Władysławowo, Hryniewieckiego 4, Dom Kuracyjny
Messa, Władysławowo, ul. Niepodległości 10, Centralny Ośrodek Sportu
Cetniewo, Władysławowo, ul. Żeromskiego 52, Centrum kultury, promocji
i sportu, Władysławowo, ul. gen. Józefa Hallera 19, Rosevia Resort, Jastrzębia
Góra, Rozewska 23, Dom Whisky, Jastrzębia Góra, Droga Rybacka 60, Hotel
77, Chałupy, ul Kaperska 77, Surf Tawerna, Chałupy, kemping Chałupy 3, Kite
Academy, Chałupy, ul. Sztormowa 6, Wake.pl, kemping Chałupy 5, Ekolaguna,
kemping Chałupy 5, Fun Surf, Chałupy, ul. Kaperska 4, Easy Surf, kemping
Chałupy 6, KiteCrew, Chałupy, ul. Kaperska 6, Kiteresort, Chałupy, ul. Kaperska
67, Bo Sport Travel, kemping Chałupy 3, Surf Shop, Chałupy, Kaperska 4,
Akademia Surfingu, kemping Chałupy 6, ABC Surf, Kuźnica, ul. Hallera 29,
Hotel Jastarnia, Jastarnia, Portowa 35, Surfpoint, Jastarnia, ul. Mickiewicza
139, Flow Camp, Jastarnia, ul. Helska, Dom Zdrojowy Hotel, Jastarnia, ul.
Kościuszki 2, Polatane.pl, Jastarnia, Surf Szkoła, Jastarnia, Hotel Jurata,
Jurata, ul. Świętopełka 11, Hotel Bryza Resort & Spa, Jurata, ul. Międzymorze
2; Hom Puck, ul. Żeglarzy 1; Boardrockerz Jastarnia, ul. Stelmaszczyka;
Kite.pl, Chałupy 6; Aloha, Rewa, ul. Sztormowa 3; Kite Park, Chałupy 4;
Board&Kite, Małe morze; Od-dech, kemping Kaper; Kite Offer, Chałupy 3;
Checz rybacka, Solar, Chałupy 4; Mega surf, Polaris; Restauracja Łóżko,
Jastarnia, ul. Sychty 95; Trąba, Jastarnia, ul. Sychty 136; U Bąbli, Jastarnia,
ul. Sychty 84; Sphinx, Jastarnia, ul. Nad Zatoką 2; Urwis House, ul. Sychty
64; Maszoperia, Hel, ul. Wiejska 110; Hotel Meridian, Chałupy, ul. Kaperska 2;
Dziewczyna Surfera, Chałupy, Ekolaguna
SZCZECIN

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

Wyszyńskiego 30; Starbucks Coffee, ul. Wyszyńskiego 1; El Globo, ul.
Piłsudzkiego 26; Chief, ul. gen. Rayskiego 16; Cukiernia Sowa, ul. Wojska
Polskiego 17; Columbus Coffee, CH Turzyn Stary; RKF, ul. Jagiellońska
67; Rampa Squash, ul. Jagiellońska 69; Columbus Coffee, al. Piastów
5/1; Aroma & Beauty, ul. Wielkopolska 22; Willa Ogrody, ul. Wielkopolska
19; Fitness Club, ul. Monte Cassino 24; Szczeciński Klub Tenisowy,
ul. Wojska Polskiego 127; Squash Center, ul. Żyzna 17; Bene Sport, ul.
Modra 80; Eurofitnes, ul. Szafera 3/5/7; Fitness Forma, ul. Szafera 196;
Kolonialna, ul. Ku Słońcu 67; Strefa H2O, ul. Topolowa 2; Laser Medi
Derm, ul. Kasprzaka 2c; Chałupa, ul. Południowa 9; Calypso Fitness
Club, ul. Piastów 30; Prime, ul. 5 lipca 46; Silver Gym Fitness Club, ul.
Łukasińskiego 116; Bistro na Językach, ul. Grodzka 2; Energy Sports,
ul. Welecka 13; Prestiż Redakcja, ul. Starzyńskiego 3-4; Estetic, ul. Ku
Słońcu 58; Filharmonia Szczecińska, ul. Małopolska 48; Hol TVP, ul.
Niedziałkowskiego 24; Stara Rzeźnia, ul. Wendy 14
OLSZTYN

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

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

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

Sklep żeglarski RAKSA, Gronity, ul. Olsztyńska 59; Hotel Marina Club
Destination SPA, Gietrzwałd, Siła 100 k/Olsztyna; Sklep Szot, Mrągowo,
ul. Nadbrzeżna 9; Tawerna Kaper, Iława, ul. Sobieskiego 10; Pod Omegą,
Iława, ul. Sienkiewicza 24; MOS Iława, Iława, ul. Chodkiewicza 5; Urząd
Miasta Iława, ul. Niepodległości 13; Korektywa, Ruciane Nida, ul. Piaski
2; U Faryja, Ruciane Nida, ul. Dworcowa 6g; Sklep Magic Yacht, Ruciane
Nida, ul. Dworcowa 9; Port-club Letni Ogród, Ruciane Nida, ul. Wygryny
30a; Urząd Miasta i Gminy Ruciane Nida, al. Wczasów 4; Hotel Roś, Pisz,
al. Turystów 3; Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10; Przystań Hobby
– Tawerna Zielony Wiatr, Mikołajki, ul. Stare Sady 6; Sklep Mazuria,
Bartoszyce, ul. Galiny 2; Ekomarina Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14
POZNAŃ

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

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

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

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

