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W październiku 2017 Polska Fundacja Narodowa ogłosiła razem z
Mateuszem Kusznierewiczem projekt Polska100. Teraz, w niecały rok
po tym wydarzeniu mamy kolejną inaugurację – tym razem projektu „I
love Poland”. Na tym samym jachcie klasy VOR70, z tą samą załogą,
ale zupełnie nowym kierownictwem – szefem projektu jest Dariusz
Pękala, a skipperem Jarosław Kaczorowski. Jak deklaruje prezes PFN
– nowy projekt to zupełnie nowa karta, a tamten jest zakończony. Nie
sposób jednak uniknąć porównań, gdy chodzi dokładnie o tą samą łódkę, częściowo tą samą załogę, podobne założenia. Są więc zmiany na
korzyść. Przede wszystkim pojawił się realizm. Nikt już nie mówi o wygraniu Fastnet, czy Sydney Hobart, czy też zawinięciu do 100 portów.
Nowy cel to szkolenie żeglarzy regatowych i to szkolenie pod kątem
regat takich jak Volvo Ocean Race. Bo, choć ta jednostka z racji nie tylko wieku, ale i po prostu długości nie może już wziąć udziału w tych
regatach, to jednak w nich startowała i wciąż jest doskonałą łódką regatową. Niepodległość i światowa turystyka zeszły na drugi plan. Nowa
ekipa planuje oczywiście start w regatach, ale takich, gdzie może o coś
powalczyć.
Niestety nie wszystko się zmieniło na lepsze. Niezależnie od dobrych
opinii jakie są na temat Jarosława Kaczorowskiego, jego doświadczenia, otwartości, czy też uczciwości – mocodawca i właściciel jachtu
się nie zmienił. A wraz z nim jego nawyki i zachowania. Ostatnie dwa
miesiące, tak samo jak przy pisaniu poprzednich tekstów na temat Polska100 poświęciliśmy na mozolną, żmudną i trudną sztukę uzyskiwania jakichkolwiek informacji od Polskiej Fundacji Narodowej. Dodam, że
PFN nie potrafiła nawet sama z siebie przekazać nam zapowiedzi o planowanej inauguracji projektu. Nie wiem czemu ma służyć taka polityka
informacyjna, a co gorsze całkowita nietransparentność, bo tak trzeba
określić nie udzielanie informacji na temat budżetu. Nie wiemy ile wydano na Polska100, nie wiemy ile kosztuje obecny projekt, nie wiemy
ile wydano w tym roku. Niejasne są nawet plany rejsów, które zmieniają
się jak w kalejdoskopie, a na konferencji prasowej rozdawane są ładne
foldery – jak się okazuje z nieaktualnymi informacjami. Niezależnie od
tego jak oceniamy ten projekt i czy mu kibicujemy czy nie – mamy prawo wiedzieć ile nas kosztuje. Tym bardziej, że istnieją wszelkie przesłanki, by nie wierzyć w to, co pisze do nas pani rzecznik PFN o „pieniądzach
wydawanych ze szczególną starannością”. Zamiast jakichkolwiek liczb
taką właśnie odpowiedź dostaliśmy od niej na nasze pytania o finanse.
Gdy kilka dni po konferencji przechodziłem koło nabrzeża w Gdyni z
ciekawości zajrzałem co się dzieje koło „I love Poland”. Przynajmniej 4
hostessy przechadzały się lub odpoczywały sobie w pawilonie, obok
stały 2 balony fundacji, dalej był czerwony dywan, a dla zainteresowanych były te same w części nieaktualne foldery o „I love Poland”. Ot taki,
sympatyczna, wielodniowa oprawa na bogato. To kosztuje. I z pewnością nie mało.
Żeglarstwo cierpi na brak funduszy, także systemowych, tym bardziej
mocodawcy największego państwowego regatowego projektu (nie
jedynego i nie pierwszego – wbrew temu co powtarzają) powinni nie
tylko naprawdę uważnie wydawać nasze pieniądze, ale i się z nich
rozliczać. To nie żadna łaska, ale obowiązek. Tym bardziej, że dopóki
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PFN będzie nietransparentna to każdy jej projekt, także żeglarski, będzie
mieć tyle samo zwolenników, co krytyków. Tych drugich nawet więcej.
I niezależnie co fajnego zrobią żeglarze I love Poland, gdzie popłyną, co
wygrają – arogancja fundacji będzie kładła się cieniem na ich działalności. Trudno te rzeczy będzie całkowicie oddzielić, tak jak chcieliby tego
żeglarze biorący udział w projekcie. W tym sensie ich mocodawcy działają stale na ich niekorzyść.
Na pocieszenie – w czasie gdy fundacja narodowa organizuje pikniki
na nabrzeżach Gdyni i Szczecina – stale przybywa nam prywatnych
klubów i teamów regatowych. Tutaj czasu do postojów nie ma. Bohater
naszej okładki – Krzysztof Krempeć, szef giełdowej spółki Mercor S.A.
cały swój czas wolny, ale i kasę poświęca na starty w regatach, walczy w klasach Melges20 i J70. Na południu Europy ścigają się teamy
Ocean Yacht Challenge Przemka Tarnackiego, a teraz w konkurencję
regatową włącza się zupełnie nowy projekt Sailing Poland, z własną 60
stopową jednostką. Z kolei Yacht Club Sopot pozyskał jako skippera
Zbigniewa Gutkowskiego, z którym wystartuje w Sydney Hobart. Trzymamy kciuki za wszystkich!

Michał Stankiewicz
wrzesień-październik 2018
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FELIETON

PO SEZONIE!
Najważniejsze starty tego sezonu już za nami. W konkurencji męskiej nie
udało się wywalczyć medalu, chociaż zarówno na mistrzostwach świata, jak
i Europy, do ostatnich dni miejsce na pudle było w zasięgu.
W duńskim Aarhus podczas tegorocznych mistrzostw świata najwyżej
z polskiej kadry RS:X uplasowali się: Piotrek Myszka, który zajął 10. miejsce
oraz Paweł Tarnowski, który w zasadzie otarł się o podium, zajmując ostatecznie 5. miejsce. „Myszek” to dwukrotny mistrz świata RS:X, więc dla niego
nie był to najlepszy start, chociaż patrząc na problemy trochę zdrowotne
i trochę sprzętowe, można to śmiało uznać za dobre miejsce. Widać, że Piotrek ciągle jest w czołówce i po igrzyskach w Rio powoli się rozkręca. Z kolei
Paweł jest dużo młodszym zawodnikiem, ale ma już na swoim koncie tytuł
mistrza Europy, a w tegorocznych mistrzostwach świata jest to dotychczas
jego najlepszy wynik, który z pewnością w przyszłości pobije. Jednak fakt
jest taki, że chłopaki w Aarhus niestety nie czuli się najszybsi. Wynikało to
głównie z problemów sprzętowych, z którymi borykaliśmy się w trakcie sezonu, a które są spowodowane słabą jakością sprzętu oraz opóźnieniami
w realizacji zamówień. W przyszłym roku będziemy się starali poprawić ten
aspekt, co przy jednak ograniczonym budżecie, nie jest w cale takie łatwe.
Tak czy inaczej, trzeba zaznaczyć, że zdobywając 5. miejsce Paweł wywalczył miejsce dla Polski na igrzyska olimpijskie w Tokio 2020.

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.

Drugim najważniejszym startem tego roku były rozgrywane na naszych sopockich wodach mistrzostwa Europy. Tu „ściany” miały głównie pomagać, ale
jak to w żeglarstwie się czasami zdarza, trochę też przeszkadzały. Wydawało się, że należy żeglować lewą stroną trasy – jak zwykle w Sopocie bywało,
a tu niespodzianka i wiatr skręca w prawo. Myślałem, że ten akwen znam
na pamięć, a jednak niczego nie można być pewnym… Ostatecznie najlepiej
z naszych chłopaków odnalazł się Radek Furmański kończąc regaty na 7.
miejscu, 10. był Paweł Tarnowski, a 14. Maciek Kluszczyński. „Myszkowi” niestety nie było dane odkuć się w Sopocie za średni występ na mistrzostwach
świata, ponieważ cztery dni przed zawodami doznał kontuzji, co mimo starań
i zaciskania z bólu zębów, wykluczyło go z rywalizacji. Z medalami czy bez,
brawa należą się wszystkim naszym zawodniczkom i zawodnikom, a dla Zosi
Klepackiej wielkie gratulacje za wywalczenie po raz kolejny złotego medalu.
Na zakończenie aktywnego sezonu trenerskiego, trochę wkręcony w nową klasę jaką jest Formuła Foil, postanowiłem wystartować w mistrzostwach świata w tej klasie. Zawody odbyły się w dniach 20-23 września w portugalskiej
miejscowości Portimao. Piękne miejsce, ale niestety bezwietrzne. Mimo tego,
że na windsurfingu z foilem/hydroskrzydłem można się ścigać już od 8-10 węzłów wiatru, udało się rozegrać tylko jeden wyścig. Do rozegrania mistrzostw
świata potrzebne są trzy wyścigi, w związku z czym nagrody zostały przyznane, ale tytułu mistrza świata w Formule Foil jeszcze nikt nie zdobył. W tym
jedynym, rozegranym wyścigu zająłem 10. miejsce – średnio. W przyszłym
roku mistrzostwa świata Formuły Foil odbędą się na początku lipca w Pucku,
więc będzie okazja „u siebie” wywalczyć pierwsze medale w tej klasie.

Przemysław
Miarczyński
6
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POWRÓT
NA OCEAN!
Tym razem nie zacznę od nowinek technologicznych czy
wielkich szlemów, ale od siebie. Niespełna miesiąc temu
otrzymałem honorowe członkostwo Yacht Club Sopot,
a co za tym idzie, niedługo wyruszę na pierwszą przygodę z sopockim klubem. Już w grudniu na jachcie Monster
Project VO70 wystartuję w regatach Rolex Sydney Hobart
Yacht Race 2018 pod banderą Yacht Club Sopot, i to w roli
sternika.
Rolex Sydney Hobart należą do elity pięciu najsłynniejszych
profesjonalnych regat na świecie obok America’s Cup, Volvo
Ocean Race, Louis Vuitton Cup i Vendee Globe. Start odbywa
się drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia w Zatoce Sydney, natomiast meta znajduje się w Hobart na Tasmanii. Załogi mają do pokonania 630 mil morskich, a najtrudniejszym
odcinkiem jest słynna Cieśnina Bassa słynąca z silnych wiatrów. To również jedyne regaty na tym szczeblu dostępne dla
żeglarzy w formule PRO/AM (professional/amateur), więc
będziemy walczyć. Dla mnie to wielka radość, móc po dłuższej przerwie powrócić do wielkiego ścigania i ponownie bezpośrednio skonfrontować się z żywiołem, jakim jest ocean.
Jeśli chodzi o sam jacht to jestem spokojny, ponieważ startował on chociażby w regatach Volvo Ocean Race 2008/2009.
To innowacyjna jednostka, bardzo szybka i charakteryzująca
się dużą sztywnością, ciekawe jak wypadnie w porównaniu
z moją „Babcią” (Imoca 60). 10 dni przed startem zaczniemy
oficjalne treningi, wszystko zależy od warunków, na pewno
będzie ciekawie, nastawiam się na dobrą przygodę, a jak uda
się przywieźć do Polski dobry wynik, to będę całkowicie spełniony. Moimi ostatnimi oceanicznymi regatami były Transat
Jacques Vabre w 2013 roku na Imoce, czyli tak naprawdę
żeglarski sprint przez Atlantyk. Trochę czasu minęło, także
Sydney Hobart to zdecydowanie główny na cel na ten rok.

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.

Pisząc ten tekst, muszę wspomnieć też o „Charal” - pierwszej
Imoce najnowszej generacji, która bije wszystkie pozostałe
konstrukcje o głowę. Co prawda, od strony wizualnej dużo
się nie zmieniło, ale za to prędkościowo jest znacznie lepsza.
Na testach i wyścigu na 1,5 mili w linii prostej, ta nowa jednostka miała ponad minutową przewagę nad pozostałymi.
Takiej różnicy i skoku technologicznego, mało kto się spodziewał. Jestem pod wrażeniem! A wy?

Zbigniew "Gutek"
Gutkowski
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SZTAFETA MIXED,
CZYLI PARYTETY W KAJCIE
Do finalnej decyzji o przyjęciu kajta do sportów
olimpijskich, coraz bliżej. W listopadzie tego
roku, dowiemy się czy i w jakim formacie będziemy ścigać się podczas IO w Paryżu w 2024 roku.
Upewnimy się tym samym czy zmierzamy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o planowanie szkolenia oraz dobór zawodników, którzy mogliby za
6 lat powalczyć o medale na akwenie w Marsylii.
Aktualnie wszystko wskazuje na to, że kiteboarding otrzyma medal olimpijski dla teamu
mieszanego (damsko-męskiego), który będzie
ścigać się w formule sztafety. Co to konkretnie
oznacza? Z dużą dozą prawdopodobieństwa
będzie wyglądać to tak: podobnie jak w innych
konkurencjach żeglarskich, ze względu m.in.
na „team riding”, w igrzyskach będzie mógł wystąpić tylko jeden team (kobieta + mężczyzna)
z danego kraju, który wcześniej wywalczy kwalifikację. W wyścigu będzie brało udział około 15.
dwuosobowych zespołów damsko-męskich. Zawodnicy będą rywalizować na sprzęcie „Formuła
Kite” (hydroskrzydło oraz latawce zarejestrowane w cyklu 4 lat, deska dowolna). Spodziewać
się możemy sprzętu „high performance”, czyli
najszybsze na rynku hydroskrzydła + 4 latawce
komorowe w różnych przedziałach rozmiarowych. Każdy z zawodników będzie dysponować
swoim sprzętem.
Zawodnicy będą ścigać się po tej samej trasie
typu: short track (1 wyścig około 7 minut), w wyścigu floty na kursach pod wiatr i z wiatrem, z dodatkowym elementem slalomu. Pierwszy wyścig
rozpoczną mężczyźni tradycyjnym startem pod
wiatr. Po jednym okrążeniu trasy, wpłyną na
metę, która będzie jednocześnie startem dla
ich partnerek z teamu. Dziewczyna z danego
zespołu będzie mogła przekroczyć linię startu
dopiero w momencie, w którym jej partner przetnie linię mety. Linia startu i mety będzie tą samą
linią. Rywalizujące na drugim okrążeniu dziewczyny będą mogły powiększyć lub zmniejszyć
przewagę wypracowaną przez partnera. W tym
przypadku wyścig wygra zespół, którego zawodniczka wpłynie pierwsza na metę. Przebieg
kolejnego wyścigu będzie podobny, z tą różnicą,
że rozpoczną dziewczyny, a skończą panowie w tym przypadku wyścig wygra zespół, którego
zawodnik wpłynie pierwszy na metę. Kolejne wyścigi będą odbywać się analogicznie. Przewinienia zawodnika lub zawodniczki z tego samego
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zespołu będą miały wpływ na końcowy wynik
wyścigu. Sumowanie punktów, odrzutki, itd.
będą liczone tradycyjnie.
Zdaję sobie sprawę, że powyższy opis może
wydawać się mocno skomplikowany, szczególnie dla osób niezwiązanych z wyczynowym
żeglarstwem, zapewniam natomiast, że w praktyce wszystko jest bardzo czytelne, dynamiczne, a co najważniejsze widowiskowe! W połowie
maja 2018, zaraz po opublikowaniu propozycji
sztafety mixed dla kajta, wiele osób „łapało się
za głowę”, sceptycznie podchodząc do takiej
koncepcji. Wśród sceptyków byłem również ja.
Jednak po przeanalizowaniu za i przeciw uważam, że ten przełomowy format dla żeglarstwa
może być naprawdę atrakcyjny sportowo oraz
ciekawy medialnie.
Podczas Mistrzostw Polski w Pucku, jako Komisja Sportu PZKite, wraz z organizatorem,
przeprowadziliśmy po raz pierwszy na świecie
konkurencję sztafeta mixed według opisanego
powyżej schematu. Było sporo emocji i to już
przed samymi wyścigami, na etapie dobierania się zawodników w pary. Podczas wyścigów
sztafety mixed dochodziło do niespodziewanych
przetasowań na trasie i jak się finalnie okazało
nie wygrali faworyci. Zwycięzcami tych historycznych zawodów zostali Jan Koszowski i Julia
Damasiewicz – gratulacje! Mamy nadzieję, że
format i zasady, które zaproponowaliśmy i z sukcesem przeprowadziliśmy jako wyścigi eksperymentalne, będą oficjalnym, obowiązującym formatem podczas IO w Paryżu w 2024 roku.
Jak widzicie, na medal olimpijski, będą pracować na wodzie dwie osoby, tym samym Kiteracing zmieni status ze sportu indywidualnego na
drużynowy. Jest to spora innowacja i ogromne
wyzwanie dla sztabów szkoleniowych. W żeglarstwie załogi wieloosobowe są czymś oczywistym, żeglują jednak na tej samej jednostce
w tym samym czasie. W kiteboardingu ma być
bardzo podobnie jak w sztafecie w lekkiej atletyce z tą różnicą, że team będzie damsko-męski.
Czas oczywiście pokaże w jakim finalnie formacie będzie toczyć się rywalizacja.
Niektóre związki narodowe, jak chociażby Brytyjczycy już zaczęli oficjalnie poszukiwania żeńskiej
części załogi. Mają dobrych, mocnych zawod-
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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.

ników we flocie męskiej, ale póki co, żadnej
konkretnej zawodniczki z perspektywami na
medal w Paryżu. Francuzi, absolutni liderzy
w Kitefoilu, od kilku już lat szkolą przyszłych
medalistów, są najliczniejszą i najmocniejszą
nacją na wszystkich zawodach. Natomiast
najliczniejszy team juniorski na zawodach
rangi mistrzostw świata czy Europy regularnie przybywa z Polski. Warto wspierać zapał
naszych młodych zawodników i ich rodziców.
Mam nadzieję, że Polski Związek Żeglarski
zaproponuje rozwiązania systemowe, które
pomogą utrzymać, a następnie wykorzystać
potencjał drzemiący w naszych juniorach,
którzy de facto za 6 lat już jako seniorzy będą
walczyć o kwalifikacje na igrzyska i mam nadzieję o medal olimpijski.

W ŚLIZGU!

/

W Polsce w tej chwili mamy tylko cztery juniorki, które ścigają się na poziomie połowy
stawki mistrzostw Europy oraz kilkunastu
juniorów z bardzo dobrymi perspektywami.
Przewiduję, że po ogłoszeniu przez World
Sailing decyzji o medalu dla kiteboardingu, koniunktura dynamicznie się zwiększy, co przełoży z kolei się na frekwencję. Szczególnie pożądane są oczywiście dziewczyny. Tak więc
parafrazując zawołanie z minionych czasów
„kobiety na traktory”, chciałoby się zawołać
„Kobiety na wodoloty”!

wrzesień-październik 2018
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ZOFIA KLEPACKA
MISTRZYNIĄ EUROPY
- Jeszcze chyba nigdy nie udało mi się w taki
sposób wygrać regat, żeby dzień przed ich
końcem być pewna zwycięstwa - powiedziała
Zofia Klepacka, która obroniła w Sopocie tytuł
mistrzyni Europy w windsurfingowej klasie
RS:X. Polka przed wyścigiem medalowym wyprzedzała rywalkę o dwadzieścia dwa punkty.
W podwójnie punktowanym stracie można
odrobić tych punktów osiemnaście. Polska
żeglarka poza pierwszym wyścigiem całych
regat, w którym była dwudziesta siódma, ani
razu nie zajęła miejsca poza pierwszą piątką.
Dla Klepackiej jest to trzeci złoty medal mistrzostw Europy (wcześniej 2011 i 2017).

PIOTR TARNACKI PO RAZ ÓSMY
MISTRZEM ŚWIATA W KLASIE MICRO!
Piotr Tarnacki oraz Bartosz Makała i Grzegorz Banaszczyk (77
Racing) obronili w Świnoujściu
tytuł żeglarskich mistrzów świata
w klasie Micro. Trzyosobowa ekipa wygrała łącznie sześć z dziewięciu wyścigów, a do zawodów
przygotowywała się pod okiem
trenera Jerzego Chodubskiego.
To ogromny sukces polskiej załogi i sternika Piotra Tarnackiego, dla którego jest to już ósmy
tytuł mistrza świata klasy Micro.

Drugie miejsce w mistrzostwach
świata zajęła załoga Rafała Sawickiego, która w trzech wyścigach przypływała na pierwszej
pozycji, a na najniższym stopniu
podium stanęła rosyjska ekipa
ze sternikiem Władimirem Bażenowem. Impreza odbyła się
w dniach 13-17 sierpnia w ramach Świnoujście Sails Festival
2018. Na starcie stanęło 25 załóg
z 7 krajów.

MAGDALENA KWAŚNA
I JAKUB RODZIEWICZ
MISTRZAMI EUROPY JUNIORÓW
W dniach 19-24 sierpnia
w szwedzkim Bastad odbyły się
mistrzostwa Europy juniorów
U-21 w klasach Laser Standard
i Laser Radial kobiet. Bardzo
dobrze spisali się reprezentanci
Polski zarówno w kategorii kobiet oraz mężczyzn. Magdalena
Kwaśna (ChKŻ Chojnice) zdobyła w Szwecji złoty medal mistrzostw Europy juniorów U-21
w klasie Laser Radial, a Jakub
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Rodziewicz (SEJK Pogoń Szczecin) zwyciężył w klasie Laser
Standard. Warto podkreślić, że
Magdalena Kwaśna na chwilę
przed wygraniem mistrzostwa
Starego Kontynentu, zapewniła
Polsce kwalifikację na igrzyska
w Tokio w 2020 roku zdobywając
12. miejsce na mistrzostwach
świata seniorów wszystkich klas
olimpijskich w Aarhus.
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BRĄZ MISTRZOSTW ŚWIATA
W KLASIE 420
Kacper Paszek i Bartosz Reiter
zajęli trzecie miejsce w klasie 420
na Mistrzostwach Świata Juniorów World Sailing, które w dniach
16-20 lipca odbyły się w Corpus
Christi w Stanach Zjednoczonych.
Zawodnicy Olsztyńskiego Klubu
Żeglarskiego w ostatnim wyścigu zajęli bardzo dobre trzecie
miejsce, dzięki czemu utrzymali
trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej i mogli cieszyć się z brązowych medali. Z kolei końcowe
zwycięstwo już dzień wcześniej
zapewnili sobie Joseph Hermus
i Walter Henry ze Stanów Zjednoczonych, a na drugim stopniu
podium stanęli Australijczycy

Otto Henry i Rome Featherstone. Dobrze spisali się także nasi
żeglarze w klasie RS:X - na piątej
pozycji zmagania ukończyli Weronika Marciniak oraz Aleksander
Przychodzeń. Szanse na medal
w Laserze Radialu miała Wiktoria
Gołębiowska (MOS SSW Iława),
ale w ostatnim wyścigu przypłynęła jedenasta i finalnie spadła
z pozycji piątej na szóstą. Reprezentacja Polska zajęła piąte miejsce klasyfikacji państw. W gronie
66 krajów zdecydowanie najlepsi
okazali się Amerykanie. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata World
Sailing odbędą się w dniach 14-21
lipca w Gdyni.

KRASODOMSKI TRZECI
NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA JUNIORÓW
W sobotę 25 sierpnia w Kilonii zakończyły się
mistrzostwa świata juniorów w klasie Laser
Radial. Na starcie niemieckich regat stanęło
czternaścioro reprezentantów Polski, a łącznie
w zawodach udział wzięło ponad trzystu zawodników. Najlepiej z naszych żeglarzy spisał
się Michał Krasodomski (AZS AWFiS Gdańsk),
który w klasyfikacji generalnej zajął jedenaste miejsce, ale za to trzecie w kategorii U17.
W kwietniu tego roku Michał cieszył się także
ze złotego medalu mistrzostw Europy w tej samej kategorii wiekowej.

RUTKOWSKI, MIARCZYŃSKI
I DZIARNOWSKA Z MEDALAMI
MISTRZOSTW EUROPY WINDSURF-FOIL
Maciej Rutkowski i Przemysław
Miarczyński zajęli kolejno drugie
i trzecie miejsce podczas Mistrzostw Europy Windsurf-Foil
rozgrywanych 26-30 sierpnia
w Sopocie. Zwyciężył Duńczyk
Sebastian Kornum. W regatach
startowało
23
zawodników.
Trzech ścigało się w klasyfikacji
Convertable, a pozostali (w tym
trzy kobiety) w grupie Open. Maja
Dziarnowska była jedną z trzech
zawodniczek startujących w tych
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regatach. Ostatecznie zajęła 14.
lokatę w klasyfikacji generalnej
i pierwszą wśród kobiet. - Pływanie na foilach podoba mi się bardziej niż na klasycznych deskach.
To coś dla mnie, pływanie tylko
w ślizgu na dużych prędkościach.
Wyścigi są krótsze, dzięki czemu
można rozegrać ich więcej. Regaty są bardziej widowiskowe,
sporo dzieje się na wodzie – podsumowała Dziarnowska.
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2-12 sierpnia w Aarhus odbyła się
najważniejsza impreza sezonu –
żeglarskie mistrzostwa świata klas
olimpijskich. Polacy nie zdobyli
żadnego medalu, przywieźli natomiast
kwalifikacje olimpijskie w klasach RS:X
kobiet i mężczyzn oraz Laser Radial.
TEKST: HALINA KONOPKA / FOTO: SAILING ENERGY

12 sierpnia w duńskim Aarhus zakończyły się
żeglarskie mistrzostwa świata wszystkich
klas olimpijskich. W Danii poza walką o medale, toczyła się także rywalizacja o kwalifikacje olimpijskie dla krajów na igrzyska w Tokio
w 2020 roku, a część reprezentantów Polski
rozpoczęła także starania o indywidualne
przepustki olimpijskie. Niektóre udało się
zdobyć. Najlepszy występ na mistrzostwach
zanotowali zawodnicy klasy RS:X. Zarówno
Zofia Klepacka, jak i Paweł Tarnowski zajęli
piąte miejsce w swojej klasie, co ostatecznie
dało kwalifikację olimpijską dla naszego
kraju w tej konkurencji na igrzyskach w Tokio
w 2020 roku. Kwalifikacje mogło zdobyć
dziesięć państw.
Dobrze spisały się również Polki w klasie
Laser Radial - Magdalena Kwaśna oraz Agata
Barwińska. Przepustkę olimpijską mogło
w tej klasie zdobyć osiemnaście krajów,
a obie nasze zawodniczki zajęły miejsca,
które zapewniały tę kwalifikację, ponieważ
Kwaśna była w tym zestawieniu jedenasta,
a Barwińska szesnasta. Nasze zawodniczki rozpoczęły już także walkę o imienną
przepustkę na igrzyska i punktowane tu były
miejsca od 1 do 20. Magda zdobyła teraz
dziewięć punktów, a Agata jeden.
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Pozostali zawodnicy popłynęli nieco poniżej
oczekiwań. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński zajęli w Aarhus miejsce dwudzieste drugie,
a na dwudziestej trzeciej pozycji mistrzostwa
ukończyli nasi wicemistrzowie Europy Dominik
Buksak oraz Szymon Wierzbicki. W klasie
49erFX dwudzieste pierwsze miejsce zajęły
Aleksandra Melzacka oraz Kinga Łoboda. Na
katamaranach klasy Nacra 17 Jakub Surowiec i Katarzyna Goralska zajęli czterdzieste
trzecie, a Tymoteusz Bendyk i Anna Świtajska
sześćdziesiąte miejsce. W Kiteboardingu,
który po raz pierwszy znalazł się w programie
mistrzostw świata wszystkich klas olimpijskich,
trzynaste miejsce zajął Maks Żakowski. W klasie Finn dopiero dwudzieste pierwsze miejsce
zajął Piotr Kula. Z kolei rywalizujące w klasie
470 Agnieszka Skrzypulec oraz Jolanta Ogar
ostatecznie zajęły osiemnaste miejsce. Wśród
mężczyzn czterdzieste siódme miejsce na
koniec mistrzostw zajęli Maciej Sapiejka oraz
Dominik Janowczyk. W Laserze Standardzie
do złotej grupy dostał się tylko Tadeusz Kubiak,
który mistrzostwa ukończył na trzydziestej
ósmej pozycji. Polskie załogi będą musiały powalczyć o igrzyska na innych regatach. Prezes
Polskiego Związku Żeglarskiego zapowiedział,
że wnioski, kierunki i ich wdrożenie zostaną
przedstawione jeszcze w tym roku.
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MAGDALENA KWAŚNA
„Czuję, że wykonałam 200 procent zakładanego wcześniej planu
i jestem zachwycona swoim wynikiem. Od początku sezonu nie
zawsze czułam, że ciężka praca, jaką wykonałam przynosiła
efekty. W związku z tym cieszę się bardzo, że te efekty przyszły
w najważniejszym momencie. Nie spodziewałam się, że na tym
etapie w jakim się znajduję, będę w stanie ukończyć mistrzostwa
świata tak wysoko”

PIOTR KULA
„Przed mistrzostwami zakładałem, że chcę znaleźć się
przynajmniej w pierwszej dwudziestce, więc nie wykonałem swojego planu minimum. Co prawda zająłem lepsze
miejsce niż te, które mam w światowym rankingu, ale nie
jestem z tego wyniku zadowolony. Cieszę się jednak, że
pomimo braków w mojej formie potrafiłem wspiąć się na
wyżyny swoich umiejętności i walczyłem każdego dnia”

AGNIESZKA SKRZYPULEC I JOLA OGAR
„18. miejsce dalekie jest od tego, które by nas satysfakcjonowało. Przegranym jest ten, kto się poddaje. My się nie poddajemy! Z wielkim niesmakiem
przyjęliśmy informacje o decyzji Komisji o zakończeniu mistrzostw świata
po zaledwie 7 rozegranych wyścigach, pomimo zaplanowanego dnia
rezerwowego. Tym bardziej paradoksalne jest to, że męska srebrna flota rozgrywała wyścigi właśnie używając dzień rezerwowy, mimo ze nikt tam nie
walczył o kwalifikację olimpijską. Nie zmienia to faktu, że wyścigi w których
sie ścigałyśmy były dla nas trudne. Strategia startu, która sprawdza się dla
nas bardzo dobrze przy flocie 20-30 łódek, nie miała szans na sukces przy
47 łódkach na starcie. W efekcie od pierwszych chwil po starcie musiałyśmy
przebijać sie i szukać swobodnej żeglugi. Nie zawsze skutecznie. Bardzo
nam szkoda nie wykorzystanej szansy w tym roku, ale walczymy dalej.
Jeszcze pokażemy wszystkim na co nas stać. Wrócimy silniejsze”
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TOMASZ CHAMERA
PREZES PZŻ

fot. Krzysztof Nowosielski

„Podczas MŚ w Aarhus naszym celem
było uzyskanie jednego medalu oraz
5 kwalifikacji do IO w Tokio. Z powyższych celów uzyskaliśmy dotąd 3
kwalifikacje, o pozostałe trzeba będzie
walczyć w latach przyszłych. Wyniki są
rozczarowaniem nie tylko dla nas, ale
również dla kibiców, poza samymi kwalifikacjami liczyliśmy na lepsze miejsca.
Mamy dużo przemyśleń, z pewnością
nie obejdzie się bez pewnych działań,
które musimy wdrożyć, jeśli chcemy
liczyć się w walce o medale w Tokio.
Zabrakło nam, odzwierciedla to zresztą
tabela wyników. Trzeba zakasać rękawy,
brać się do roboty, odrabiać straty i podnosić się z tej swego rodzaju porażki”

MATEUSZ KUSZNIEREWICZ
WICEPREZES DS. SPORTU PZŻ
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fot. Tytus Żmijewski

„Co najważniejsze, wracamy z mistrzostw
świata z kwalifikacjami olimpijskimi dla
trzech konkurencji: RS:X kobiet i mężczyzn
oraz Laser Radial kobiet. To jedyna dobra
wiadomość, wracamy bez medali. Do Tokio
zostały dwa lata, to z jednej strony mało,
a z drugiej dużo czasu. Tutaj zauważyliśmy
co i jak robi świat. Zawodnicy są bardzo
mocni, to nie znaczy, że my jesteśmy słabi.
Jest po prostu jeszcze wiele elementów
do poukładania i wzmocnienia u naszych
zawodników. Mamy mnóstwo obserwacji,
na pewno będą musiały zostać wprowadzone zmiany”
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fot. Richard Langdon World Sailing

IGRZYSKA
PARAOLIMPIJSKIE
2024
BEZ ŻEGLARSTWA
13 września Międzynarodowy
Komitet Paraolimpijski
zdecydował, że żeglarstwo nie
znajdzie się w programie igrzysk
paraolimpijskich, które odbędą

Decyzja została podjęta na spotkaniu Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC)
w Madrycie. Ostatecznie IPC uznał, że obecny
stan żeglarstwa osób z niepełnosprawnościami nie pozwala na włączenie go do programu
igrzysk paraolimpijskich w 2024 roku. Komitet
ogłosił, że żeglarstwo nie spełniło wymogu liczby
miejsc, w których jest uprawiane.

się w Paryżu w 2024 roku.

- Niestrudzenie pracowaliśmy, żeby mieć pewność, że żeglarstwo spełnia kryteria Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i bardzo
starannie przygotowaliśmy nasz wniosek – powiedział Andy Hunt, dyrektor generalny World
Sailing. - Wszyscy w World Sailing jesteśmy tą
wiadomością bardzo zasmuceni.

Warto zaznaczyć, że w styczniu 2015 roku Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski poinformował, iż
nie uwzględnił żeglarstwa w programie igrzysk
w Tokio w 2020 roku z powodu braku wymaganej
liczby 32 państw uczestniczących w żeglarskim
ruchu paraolimpijskim. Wszystko wskazywało na
to, że federacji World Sailing uda się pokonać ten
problem – uruchomiony został Program Rozwoju
Żeglarstwa Paraolimpijskiego i w 2017 roku w mistrzostwach świata żeglarzy z niepełnosprawnościami wystartowało 80 zawodników z 37 krajów,
a w rozpoczynającej się 17 września tegorocznej
edycji imprezy popłynęło 101 żeglarzy z 42 krajów.
Patrząc na liczby, decyzja jest zaskakująca.

SUN ODYSSEY 349 X
YACHT CLUB SOPOT
„Biotaniqe” - tak brzmi oficjalna nazwa pierwszego jachtu klubowego Yacht Club Sopot. Ceremonia
chrztu łodzi odbyła 15 września w Marinie w Sopocie. Matką chrzestną jednostki została Amelia Ostrowska, córka właścicieli marki Biotaniqe. Jacht Sun Odyssey 349 jest jedną z ciekawszych konstrukcji
Jeanneau. Zaprojektowany przez Marca Lombarda urzeka elegancką, subtelną linią kadłuba i dobrymi
właściwościami nautycznymi. Z kolei wnętrze wyróżnia się jakością wykończenia i ergonomią.

SUN ODYSSEY 349
Długość
10,34 m
Szerokość 			
3,44 m
fot. BAMBOT

Zanurzenie 			
1,98 m

fot. BAMBOT

Masa całkowita			
5350 kg
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Pojemność zbiornika paliwa		
130 l
Pojemność zbiornika na wodę
206 l
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Maks Żakowski został
podwójnym mistrzem Polski
(Twin Tip Race oraz Formula
Kite), Kasia Lange i Marek
Rowiński we Freestyle’u,
Agnieszka Chodorska w Twin
Tip Race oraz Magdalena
Woyciechowska w Formule
Kite. W rozegranej pierwszy
raz na świecie Formule Kite
Mixed zwyciężyła para: Julia
Damasiewicz i Jan Koszowski.

fot. materiały prasowe

FORD FIESTA ACTIVE CUP
FORMULA KITE MIXED PO
RAZ PIERWSZY!
W Pucku do ostatnich zawodów z cyklu Ford Kite Cup (1215 sierpnia) zgłosiło się ponad pięćdziesięciu zawodników.
Przez cztery dni pogoda zmieniała się jak w kalejdoskopie –
od szkwalistego wiatru przez burzę, słońce, deszcze po lekką
bryzę. Tak różnorodna aura dodała zawodom dramaturgii,
a emocje podsycał fakt, że w tym roku medale mistrzostw
Polski mogli zdobyć również obcokrajowcy. Mimo przeciwności, udało się rozegrać wszystkie zaplanowane konkurencje
główne: Freestyle, Twin Tip Race i Formula Kite (tzw. hydroskrzydło) oraz premierowo Formula Kite Mixed. Właśnie
w Pucku po raz pierwszy na świecie rozegrano wyczekiwaną
konkurencję – Formula Kite Mixed. To zupełna nowość,
w której w wyścigach startują pary mieszane, damsko-męskie. Taka forma wyścigu jest zapowiadana na Igrzyska
Olimpijskie we Francji w 2024 roku. Do Formula Kite Mixed
zgłosiło się 8 par. Najlepiej poradzili sobie Julia Damasiewicz
z Jankiem Koszowskim, wygrali dwa z czterech wyścigów.
Drugą parą byli Magdalena Woyciechowska z Jakubem Jurkowskim, a trzecie miejsce wywalczyli Agnieszka Chodorska
z Maksem Żakowskim.
Zawodnicy kategorii Freestyle musieli czekać aż do ostatniego dnia zawodów na mocniejszy wiatr. W finałowym
pojedynku Marek Rowiński pokonał Philipa Kervela z Aruby,
zdobywając tym samym tytuł mistrza Polski. Wśród kobiet
mistrzowski tytuł wywalczyła Katarzyna Lange, drugie
miejsce przypadło Małgorzacie Kołacz, a trzecie – młodej
zawodniczce Marcie Włodarczyk.
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Równie widowiskowa okazała się konkurencja Twin Tip
Race. Po zaciętej rywalizacji tytuł mistrza Polski przypadł
po raz kolejny Maksowi Żakowskiemu, który prawie wszystkie wyścigi ukończył jako pierwszy. Tuż za nim uplasował
się Filip Nawój, który zwyciężył również w kategorii młodzików, trzeci natomiast był Jakub Wątorowski. Wśród kobiet
triumfowała Agnieszka Chodorska.
Sportowego show nie zabrakło też podczas widowiskowych wyścigów na hydroskrzydle, czyli w Formule Kite. Rozegrano aż jedenaście biegów, w których najlepsi okazali się
Maks Żakowski oraz Magdalena Woyciechowska. Magda
wygrywała również w kategorii młodziczek. Vice mistrzami
Polski Formuła Kite zostali Igor Malenko z Ukrainy oraz
Nina Arcisz. Trzecie miejsce przypadło Jakubowi Jurkowskiemu i Julii Damasiewicz.
Zawody Ford Fiesta Active Cup przyciągnęły do Pucka nie
tylko zawodników, ale również amatorów, w tym przedstawicieli mediów oraz znanych aktorów serialowych –
Klaudię Halejcio oraz Krystiana Wieczorka. Goście poznali
kitesurfing od podstaw pod okiem instruktorów z kitesurfingowej szkoły VIP.
Ostatnia w tym roku edycja zawodów Ford Fiesta Active
Cup była też podsumowaniem i rozstrzygnięciem całego
Pucharu Polski.
Szczegółowe wyniki na: fordcup.pl.
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SPÓR WOKÓŁ KITERACINGU

Z WIATREM
CZY POD WIATR

Uzyskanie przez kajta statusu dyscypliny olimpijskiej oznacza wejście na najwyższy
poziom. Wiąże się z tym nie tylko większy prestiż, ale i większe pieniądze, czy większa
promocja. Skutki uboczne - ruszyła ostra rywalizacja, o czym można było przekonać
się chociażby podczas tegorocznych zawodów mistrzostw Polski i Pucharu Polski
rozgrywanych w ramach Ford Fiesta Active Cup.

C

hoć na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze
dokładnie jaka klasa w kajcie będzie reprezentowana na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu
2024 roku, to wszyscy zgodnie obstawiają, że
związana będzie z racingiem Wielce prawdopodobny jest Kiteracing, który jest najszybszą klasą regatową na świecie, a jednocześnie najtańszą, kompaktową
i mobilną, a co najważniejsze powszechną. Praktycznie od
2012 roku wszystkie zaplanowane regaty rangi mistrzostw
świata, mistrzostw Europy czy Pucharu Świata udało się
rozegrać - nie było żadnych odwołanych z powodu braku
wiatru. Stąd właśnie wokół racingu skupia się teraz uwaga
zawodników. Tam też pojawia się największa presja.
Podczas tegorocznych zawodów mistrzostw Polski doszło
do konfliktu dotyczącego głównie konkurencji Twin Tip Racing (TT:R). Spór dotyczył glównie ustawienia tras – które
były pod wiatr, a także rozegrania zawodów mimo braku
minimalnej siły wiatru (tj. 13 węzłów). Część zawodników
oprotestowała ustawienie trasy uznając, że powszechnie
przy rozgrywaniu zawodów TT:R obowiązuje downwind
slalom, czyli trasa w dół wiatru. Do tego doszedł spór
sprzętowy – latawce pompowane kontra komorowe.
- Dopuszczenie do klasy TT:R latawców komorowych
(drogich, zawodniczych) w połączeniu z trasami upwind
- to jak ściganie się po torze samochodowym Formuły 1
vs autem rodzinnym – mówi W Ślizgu! Dariusz Ziomek,
który najmocniej protestował przeciwko zasadom na
zawodach. - Latawce komorowe mają zdecydowaną
przewagę, jednak na kursach pod wiatr jest ona miażdżąca. Stąd większość utalentowanych zawodników, przy tak
napisanym regulaminie, nie ma szans.

Organizatorzy imprezy uznali jednak, że ta konkurencja
może być rozgrywana zarówno pod wiatr i z wiatrem,
ponieważ taki format obowiązuje na całym świecie.
- W regulaminie Polski istnieje zapis, że konkurencja Twin
Tip Racing może być rozgrywana – po trasie „ósemki”, albo
pod wiatr i z wiatrem – w zależności od warunków pogodowych sędzia główny decyduje, jaką trasę przyjąć – wyjaśnia Tomek Janiak, trener kadyr juniorów PZŻ. - Wystarczy
przeczytać instrukcję żeglugi i zawiadomienie o regatach,
te dwa dokumenty informują według jakich formatów zostaną rozegrane zawody. Dodam, że regulamin od dwóch
lat pozostaje bez zmian – podkreśla Tomek Janiak, trener
kadry juniorów PZŻ.
Finalnie, po pierwszym dniu zawodów, większość zawodników startujących w klasie TT:R podpisała się pod oficjalnym protestem na Komisję Sędziowską Mistrzostw Polski,
który jednak został odrzucony. Mistrzostwa rozegrano.

Twin Tip Racing jest klasą kitesurfingową,
polegającą na ściganiu się z użyciem
popularnych i nietrudnych w prowadzeniu
(w porównaniu do wszelkich
innych: foil, raceboard, wave) desek
dwukierunkowych, tzw.: Twin Tip (TT).
19

WYDARZENIA

Zasadnicza rzecz tej całej dyskusji, jest taka, że trzeba rozdzielić dwie konkurencje:

przygotowawczą jest Optymist - wszystko toczy się wolno, również na słabym

Twin Tip Racing (TT:R) od Twin Tip Slalom (TT:S), ponieważ rozgrywają się one

wietrze, bezpiecznie, poznaje się zasady startu, halsowania, przepisy, reguły, prote-

na zupełnie innych zasadach i trasach. Wszędzie na świecie, w imprezach, które

sty, w kajcie jest to TT:R. Ta klasa jest potrzebna, ponieważ trzeba w jakiś sposób

miały rangę mistrzostw lokalnych, wcześniej Puchary Świata KTA, KPWT i PKRA,

przygotować młodych zawodników, do tego by zaczęli się ścigać. Najpierw Twin

zawody w TT:R rozgrywały się pod wiatr i z wiatrem. To był obowiązujący format.

Tip, później foil – innej drogi nie ma.

Na potrzeby jednej imprezy tj. igrzysk młodzieżowych w 2018 roku – World Sailing
i IKA zaproponował nowy format - slalom boardercross. TT:R został zmieniony –

W mojej ocenie problem „pieniaczy” wieku około-chrystusowego, polega na

nazwa została, ale dodano nowy format, czyli down-wind slalom, z przeszkodami

chorych ambicjach. Przyjeżdżają na zawody nieprzygotowani z napompowanym

oraz nowymi zasadami sędziowania. Wprowadziliśmy go więc do regulaminu, po-

ego i przegrywają z juniorami, którzy znają przepisy, potrafią pływać pod wiatr, stry-

nieważ zgodnie z ustaleniami z PZŻ, musieliśmy wyłonić krajowych reprezentan-

mować sprzęt, odpowiednio go dobrać oraz potrafią obsługiwać zegarek. Nagle

tów na eliminację do igrzysk młodzieżowych, które odbyły się w Maroko w lutym br.

okazuje się, że 40-letniego „gwiazdora” objeżdża 12-letni chłopiec. Stawiam rów-

Zaznaczę, że nie jest to nam do rozwoju klasy w żaden sposób potrzebne, jednak

nież tezę, że są to działania marketingowe, mające przełożyć się na ich prywatne

było ze względu na uzyskanie kwalifikacji. Kluczem do tego wszystkiego powinno

biznesy. Ma być - o nich i z nimi w roli głównej - głośno. Dobro, rozwój i przyszłość

być rozdzielenie tych nazw, a co za tym idzie formatów, a nie mieszanie dwóch

dyscypliny nie są ważne.

„systemów walutowych”.
Podejrzewam, że za rok nie będzie zawodów – robią wszystko, żeby do tego doW regulaminie Pucharu Polski i Mistrzostw Polski istnieje zapis, że konkurencja

szło. Teraz mają media, nagrody finansowe, rzeczowe, sędziów, opiekę medyczną,

TT:R może być rozgrywana – po trasie „ósemki”, lub Course Race (czyli pod wiatr

wszystko, czego potrzeba. Jednak za chwilę sponsor się wycofa i będą się ścigać

i z wiatrem) – w zależności od warunków pogodowych sędzia główny decyduje,

w krzakach w zawodach na prognozę, w których do wygrania będzie proporczyk.

jaką trasę przyjąć. Wystarczy czytać ze zrozumieniem przepisy, instrukcję żeglugi

Większość rzeczy, które podają to bzdury, do obalenia jedną wypowiedzią. Na

i zawiadomienie o regatach, te dokumenty informują według jakich formatów zo-

szczęście są w Polsce jeszcze osoby z wizją, które potrafią patrzeć w przyszłość

staną rozegrane zawody. Dodam, że regulamin od dwóch lat pozostaje bez zmian.

i planować rozwój dyscypliny, w przeciwieństwie do bandy krzykaczy, którzy psują
rywalizację sportową i zabawę nie tylko sobie, ale również innym.

Następny cyrk jest z latawcami pompowanymi i komorowymi. Ja jako trener mam
ogromny problem z latawcami komorowymi, dla mnie to największe przekleństwo

Na koniec kilka faktów:

na wodzie, szczególnie, gdy trzeba jr wyciągać. Nie można natomiast obrażać się

1. We wrześniu br. na zawodach Pucharu Świata Kitefoil w Chinach rozegrano

na te latawce, bo dzięki nim, możliwy jest trening oraz rozegranie zawodów nawet

równolegle konkurencję TT:R w formacie Course Race. Również we wrześniu br.

przy 6 węzłach. Sami zawodnicy, którzy pływają na latawcach komorowych nie

podczas MP instruktorów PZKite rozegrano wyścigi TT:R na trasie Course Race.

chcą „dotykać” latawców pompowanych, proszę zapytać dlaczego... Niektórzy

Na Mistrzostwach Azji, które odbędą się pod koniec listopada w Chinach zostanie

twierdzą, że „komórki” są niebotycznie drogie – to nie jest prawdą. Używany

rozegrany TT:R w formacie Course Race.

latawiec komorowy, jest tańszy chociażby od używanego latawca pompowanego
typu Ozone Edge. Większość osób, która podnosi larum, przyjeżdża na zawody

2. TT:R (nie TT:S!) jest klasą przygotowawczą do ścigania się w Formule Kite

freestyle, zapisując się jednocześnie do TT:R. Na sprzęcie do freestyle’u czy freeri-

(przyszła klasa olimpijska), która jest priorytetem dla WS, IKA oraz PZŻ.

de nie wygra się racingu – to proste. PZŻ oraz Komisja Sportu PZKite zajmują się

3. TT:S (slalom) jest formatem bardzo niebezpiecznym dla zawodników ze wzglę-

sportem wyczynowym, a nie organizacją festynów w krzakach na półwyspie.

du na bliski kontakt na dużej prędkości, szczególnie podczas startu oraz pierwszego znaku. Dochodzi do bardzo wielu kolizji oraz splątań, których konsekwencją są

Całą dyskusję trzeba jednak zacząć od pytania: Do czego zmierzamy? Naszym

urazy, przecięcia i zniszczenia sprzętu.

celem jest zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w Paryżu
w 2024 roku. Ćwicząc slalom nie uczymy tych zawodników niczego nowego, nie

4. Bez olbrzymich nakładów finansowych organizator nie jest w stanie przeprowa-

przygotowujemy do rywalizacji sportowej i walki o medale. TT:R od zawsze był

dzić uczciwie wyścigów i rozegrać regat (asekuracja, logistyka, sędziowie), może

klasą przygotowawczą to prawdziwego ścigania, czyli Kite Racing – klasy, która

pośrednim rozwiązaniem byłoby wpisowe na poziomie światowym, czyli 900pln

ma szansę pojawić się na igrzyskach. Tak jak w dyscyplinach żeglarskich klasą

(200€), a nie tak jak teraz 100pln?

TOMAK JANIAK
Mistrz Polski w dyscyplinie KiteFoil oraz
TT:R (Twin Tip Racing), Mistrz Europy
i wicemistrz świata Masters w Formule Kite,
ale też trener młodzieżowej reprezentacji
Polski w KiteRacingu.
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DAREK ZIOMEK
jeden z najbardziej utytułowanych
i doświadczonych zawodników w klasie
TT:R. Wielokrotny mistrz Polski oraz
zdobywca Pucharu Polski w klasie
Freestyle i TT:R. Założyciel szkółki
kitesufingowej - Wake.pl.

Poproszono mnie o komentarz w sprawie niezdrowej atmosfery

Główną różnicą dzielącą regulaminy TT:R polskie od światowych

wokół tegorocznych Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Ki-

to ustawienia tras. Na całym świecie obowiązuje downwind

tesurfingu, dotyczącej zwłaszcza konkurencji TT:R (TwinTip

slalom - w dół wiatru (najważniejszy perfekcyjny start, idealny

Racing) - najszybciej i najmocniej obecnie rozwijającej się klasy
kite na świecie, o czym świadczy frekwencja na jakiejkolwiek

timing, walka na jednej trasie bezpośrednio z max. 10 rywalami)
- a w Polsce - trasa upwindowa - pod wiatr (decydującym czyn-

imprezie światowej - w TT:R startuje więcej zawodników niż

nikiem jest tu wyłącznie umiejętność halsowania, całkowicie

we wszystkich pozostałych konkurencjach razem wziętych.

zbędna na świecie, zawodników często ponad 30 w jednej flocie).

Nie wiedzieć czemu jednak w Polsce próbuje się tę klasę zabić,

Dlaczego? Bo mają wygrać podopieczni Tomka Janiaka, którzy

zdeprecjonować, nazywając jedynie „klasą przygotowawczą” do

posiadają zresztą profesjonalny sprzęt – latawce komorowe.

konkurencji foil, zamiast odrębną konkurencją, z zawodami rangi

Dopuszczenie do klasy TT:R latawców komorowych (drogich,

mistrzostw Europy, świata i Polski.

zawodniczych) w połączeniu z trasami upwind - to jak ściganie
się po torze samochodowym Formuły 1 vs autem rodzinnym.

Klasa TT:R była świetnym rozwiązaniem, pozwalającym faktycz-

Latawce komorowe mają zdecydowaną przewagę, jednak

nie ocenić umiejętności zawodnika - a nie jego zaplecze sprzę-

na kursach pod wiatr jest ona miażdżąca. Stąd większość

towe, wynikające głównie z możliwości finansowych. Jednak

utalentowanych zawodników, przy tak napisanym regulaminie,

nagle okazało się, że trenujący wiele lat zawodnicy, pozbawieni

nie ma szans, a w stałym obiegu, niezagrożenie panuje wąska

możliwości używania najdroższego sprzętu, do którego dostęp

kadra „trenerska”.

ma garstka, zaczęli przegrywać srogo wyścigi we wszystkich zawodach (Puchar Polski TT:R 2017 czy Mistrzostwa Polski 2018).

Inną sprawą jest nieprzestrzeganie swojego regulaminu. Polskie
trasy upwind wymagają minimum wiatrowego 13 węzłów,

Zaczęło się grzebanie w regulaminach mistrzostw Polski

jednak mimo to MP i PP w Pucku odbywały się w wietrze grubo

i Pucharu Polski, osób, a właściwie jednej - „Trenera” Tomka

poniżej 10 węzłów! W tym samym czasie na tym samym

Janiaka - bezpośrednio zainteresowanej wynikami wąskiej grupy

spocie, komisja freestyle zawiesiła rozgrywki, z powodu braku

„zawodników” tzw.: Kadry Narodowej. W tym miejscu muszę

minimalnej do freestyle siły wiatru (10 węzłów) - jednocześnie

zaoponować - jako członek Polskiego Związku Kiteboardingu:

komisja TT:R puściła wyścigi. Która komisja popełniła błąd? Pod-

termin ten jest nadużywany, ponieważ taka komórka formalnie

powiedzią niech będzie efekt rywalizacji zawodników na trasie

nigdy jeszcze nie powstała, zasady naboru do niej są niejasne -

TT:R. W wyścigu pod wiatr wyścig ukończyło 5 z 26 zawodników,

nie mają znaczenia wyniki osiągane w imprezach rangi krajowej

a mimo to mistrzostwa zostały uznane.

ani nawet międzynarodowej, a niestety to czy dany „zawodnik”
opłaca prywatne treningi u „Trenera”. „Trener” „ustawia” regulami-

Medale rozdane, nagrody zgarnięte. Wielu zawodników już po

ny zawodów - czynnie działając jednoosobowo w Komisji Sportu

pierwszym dniu mistrzostw zrezygnowało z udziału. Wieloletnia

PZKite i będąc również członkiem Komisji Rewizyjnej, czyli orga-

potęga i prestiż PP i MP w kitesurfingu upadły, skandal wisiał

nu kontrolującego ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowa-

w powietrzu, niezdrowa atmosfera dała się odczuć każdemu,

niu Komisji Sportu piszącej regulaminy. Tym samym zapewnia

a sponsorzy, dzięki którym odbywają się zawody zapowiedzieli

on sukces wąskiej grupce swoich podopiecznych, i to jedynie na

wycofanie się z cyklu w przyszłym sezonie. Tylko trener pozostał

krajowym podwórku, gdyż wszelkie inne regulaminy światowego

niewzruszony, postawił na swoim, a jego zawodnicy ukończyli

TT:R z nadrzędną dla PZKite - IKA (International Kiteboarding

zmagania. Gdzie w tym wszystkim idea rywalizacji fair play?

Associacion) są w sprzeczności!

Uczciwego sportu? Słowem zakończenia, marzy mi się, by polskie regulaminy zgodne były ze światowymi i by nie wykorzysty-

Jakie to odmiennie zasady zostały wymyślone?

wał ich dla własnych interesów.
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JOANNA
PAJKOWSKA

DOOKOŁA
ŚWIATA!
Dwa lata temu mówiła o tym przedsięwzięciu jako marzeniu. Dzisiaj je realizuje. Kapitan Joanna Pajkowska
na pokładzie jachtu „FanFan” wyruszyła do Plymouth,
skąd wypłynie w samotny rejs dookoła świata bez
zawijania do portów. Już raz próbowała zmierzyć się
z tym wyczynem, jednak ze względu na sztorm musiała zakończyć swój rejs. Z Plymouth wyruszy w rejs
dookoła świata bez zawijania do portów. Trudną trasą
wokół trzech przylądków. W Polsce pokonało ją do tej
pory tylko trzech żeglarzy: Henryk Jaskuła, Tomasz
Lewandowski i Szymon Kuczyński. Kobieta na razie tej
trasy nie zrobiła.
Oficjalne pożegnanie ktp. Pajkowskiej odbyło się na
uroczystości zakończenia Międzynarodowego Zlotu
Żeglarskiego w Gdyni. Na trasie do Helu towarzyszyła jej
flotylla jachtów biorących udział w żeglarskim zlocie.
– Liczę, że ten rejs to przedsięwzięcie na 200, może 220
dni – mówiła kpt. Pajkowska. – Większość niezbędnych
rzeczy mam już spakowanych pod pokładem. W tym
jest żywność i 550 litrów wody. Chcę wyruszyć z Plymouth między 15 a 20 września. Jeszcze raz wszystkim
bardzo serdecznie dziękuję, że są dziś tu ze mną i do
zobaczenia w Gdyni.
DO ZOBACZENIA!
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WYSTARTOWAŁ
PROJEKT

"I Love
Poland"
BYŁA NIEPODLEGŁOŚĆ,
BĘDZIE VOLVO OCEAN RACE
TEKST: MICHAŁ STANKIEWICZ, KLAUDIA KRAUSE-BACIA
FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELKSI

Nowy skipper, nowe barwy i nowy cel:
przygotowanie polskiej załogi na Volvo
Ocean Race. Polska Fundacja Narodowa
pokazała oficjalnie swój jacht „I love
Poland” odziedziczony po projekcie
Mateusza Kusznierewicza - Polska100.
Póki co jednostka pływa pomiędzy
Szczecinem, a Gdynią.
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Niespełna rok po ogłoszeniu żeglarskiego projektu Polska 100, który zakoń-

Następca po Polska100

czył się upadkiem - Fundacja Narodowa ogłosiła swój kolejny program. To
promocja Polski i szkolenie żeglarzy regatowych na niedawno zakupionym
jachcie klasy VOR70 o nazwie „I love Poland”. Uroczyste i oficjalne pokazanie
„I Love Poland” odbyło się na początku września w Gdyni, tuż koło ORP Bły-

„I love Poland” jest w prostej linii następcą sławnego projektu Polska100, który
wystartował dokładnie rok temu – w październiku 2017 roku. Jego pomysłodawcą i wykonawcą była gdańska Fundacja Navigare Mateusza Kusznie-

skawica. - Celem projektu jest przede wszystkim wyszkolenie profesjonalnej

rewicza. Podczas uroczystej inauguracji z udziałem wicepremiera Piotra

załogi żeglarzy regatowych i start w największych, światowych regatach, czyli

Glińskiego Kusznierewicz ogłosił niezwykle ambitny plan: zakup oceanicznej

rywalizowanie z najlepszymi na świecie, na najlepszej łódce szkoleniowej jaką

jednostki regatowej klasy VOR70 i 2 lata rejsu przez 40 krajów. Cele: promocja

możemy w Polsce mieć – mówił Filip Rdesiński, prezes PFN.

Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w 100 portach świata.

Z okazji prezentacji przy nabrzeżu ustawiono mały pawilon, gdzie miała

regat, jak Sydney – Hobart czy Fastnet. Projekt spotkał się jednak z krytyką,

miejsce konferencja prasowa, a koło jachtu wyłożono czerwoną wykładzinę.

oceniano go jako nierealny zarówno pod kątem logistycznym (100 portów)

Kolejny to udział i wygranie – jak zapowiadał Kusznierewicz - kilku ważnych

Pawilon oraz grupa hostess została na kolejne dni. Kolejna prezentacja

jak i sportowym (wygranie regat). Na łamach W Ślizgu! komentował go m.in.

miała miejsce pod koniec września w Szczecinie. „I love Poland” zacumo-

Karol Jabłoński, wybity polski regatowiec. - Cel sportowy i promocyjny był

wał w Northeast Marina, położonej u stóp Wałów Chrobrego. Tym imprezę

bardzo wątpliwy, określiłbym ten projekt jako bardzo infantylny, „uszyty” na

skierowano do mieszkańców – byli więc żołnierze, grochówka, raper Doniu

miarę ludzi, których trzeba było przekonać o jego słuszności oraz tych, którzy

z utworem patriotycznym i zespół Złe Psy. Szczecinianie jednak nie dopisali.

go tak zaplanowali – mówił Karol Jabłoński na łamach W Ślizgu!.

- Chcemy, aby polska bandera została zauważona i doceniona w żeglarstwie
regatowym. To wyzwanie długodystansowe. Inwestujemy w umiejętności

W maju b.r. Polska100 jednak upadł. Poszło o pieniądze. PFN zarzuciła

i w doświadczenia potrzebne do wygrywania wielkich wyścigów i bicia

Navigare nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy i oświadczyła, że wskutek

światowych rekordów. Do tego niezbędny jest najwyższej klasy jacht

toczącego się postępowania komorniczego wobec Mateusza Kusznierewicza

treningowo-wyczynowy. Taką jednostką bez wątpienia jest właśnie „I love

utraciła do niego zaufanie. Navigare z kolei oskarżyła PFN nie wywiązanie

Poland” – mówił w czasie inauguracji projektu Filip Rdesiński, prezes PFN. -

się z obietnic kupna jachtu w określonym terminie. Spór zakończył się ugodą

Do osiągnięcia sukcesu niezbędny jest także zespół najlepszych żeglarzy

w której Navigare, już bez zaangażowania Kusznierewicza - przyznała rację

sportowych. Jestem przekonany, że pod dowództwem kapitana Jarosława

PFN, m.in. to, że wbrew ustaleniom pieniądze zamiast na konto załogi poszły

Kaczorowskiego taki zespół zostanie stworzony.

na konto spółki Mateusza Kusznierewicza.
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Wielkim problemem Polska100 był też sponsor – Polska Fundacja Narodowa.

ds. projektów żeglarskich. - Zostałem zarekomendowany do Polskiej Fundacji

Ta powołana do promocji Polski instytucja, finansowana przez 16 spółek skarbu

Narodowej przez prawników, których znałem z projektu łódki Bols – mówi

państwa zaangażowała się w polityczne działania, finansując m.in. kampanię

W Ślizgu! Dariusz Pękala.

PiS „Sprawiedliwe sądy”. Problemem fundacji są też trudności w komunikacji
z mediami. PFN (podobnie jak Navigare) nigdy nie podała wielkości budżetu

Kolejnym etapem był wybór skippera. Nie było konkursu. Decyzje podejmowało

Polska100, ani nawet jego składowych. Budżet projektu próbowała samodziel-

wąskie grono osób. - Wybór skippera jachtu nie był przypadkowy. Jarosław

nie obliczyć Gazeta Wyborcza szacując go na 20 mln zł.

Kaczorowski to osoba znana i powszechnie szanowana w środowisku żeglarskim. O jego wyborze po konsultacji z zarządem PFN zdecydował doradca

SZYBKI WYBÓR

ds. projektów żeglarskich Dariusz Pękala – informuje Magdalena Dobrzyńska,

W maju b.r. okazało się jednak, choć Polska100 upadła to jacht został kupiony.

w prowadzeniu dużych jachtów i dorobek zwycięstw regatowych.

rzecznik prasowy PFN. - Zdecydowało o tym niepodważalne doświadczenie
Za 900 tys. euro nabyto amerykańską jednostkę klasy VOR70 z 2011 roku, wybudowaną właśnie na Volvo Ocean Race. Jednostka stała w Nicei, a w sierpniu

- W Polsce nie ma dużej liczby osób, która mogłaby pełnić to stanowisko – doda-

przypłynęła do Szczecina, swojego nowego portu macierzystego, gdzie zmie-

je Pękala. - Rozmawialiśmy ze Zbigniewem Gutkowskim, który życzy nam powo-

niono jej barwy. Szefem nowego projektu został Dariusz Pękala, doradca PFN

dzenia i trzyma za nas kciuki. Z Karolem Jabłońskim nie prowadziliśmy rozmów,
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Ta jednostka została
przygotowana do tego,
żeby w ogóle zacząć
program szkolenia
polskiego żeglarstwa
regatowego-mowi Filip
Rdesiński, prezez pfn

- „I love Poland” to zupełnie nowy projekt, tamten jest już zamknięty. Celem
projektu jest przede wszystkim wyszkolenie profesjonalnej załogi żeglarzy
regatowych i start w największych, światowych regatach, czyli rywalizowanie z najlepszymi na świecie, na najlepszej łódce szkoleniowej jaką możemy
w Polsce mieć – mówił podczas inauguracji Filip Rdesiński, prezes PFN.
- Ta jednostka została przygotowana do tego, żeby w ogóle zacząć program
szkolenia polskiego żeglarstwa regatowego. Takiego programu o tej skali
nigdy nie było, to trzeba bardzo jasno i wyraźnie podkreślić, dlatego jesteśmy gotowi w ten projekt zainwestować, bo uważamy, że on jest w stanie
przynieść realne korzyści, z jednej strony dla polskiego żeglarstwa, z drugiej
strony dla pokazania się na świecie z naszą marką, dobrą marką Polski. To
jest nasz podstawowy cel – podkreślał prezes PFN.
- Najpierw musimy przeszkolić czynnik ludzki, którego w Polsce nie ma.
Mamy 5, 6, 10 indywidualności, ale to nie jest team. W tej chwili nie
mamy nawet czelności pójść do danych prezesów polskich firm i pytać
o pieniądze, bo nie mamy ludzi. Mam nadzieję, że za trzy, cztery lata ci
żeglarze się pojawią, zbudują coś w rodzaju syndykatu, a potem aplikują
o pieniądze - niekoniecznie w PFN. To będzie team, który „da się za siebie
zabić”, nie będzie się rozpadał, pozna się już na tyle, że będzie chciał
walczyć razem w jednym projekcie – dodawał Dariusz Pękala.
Zdaniem nowej ekipy chodzi nie tylko o szkolenie żeglarzy, ale szkolenie ich
pod kątem udziału w Volvo Ocean Race. - Żeby popłynąć Volvo Ocean Race
musimy mieć 12-14 profesjonalnych ludzi. To jest team, który jest tylko
i wyłącznie na łódce, plus 20 osób, które są na lądzie. Nie ma 12 osób, które
można by w tej chwili włożyć w Polsce na 65-tkę i popłynąć w Volvo Ocean
Race. Dlatego ten program zakłada, że po paru latach będziemy mieli 14
chłopaków, czy dziewczyn, którzy wejdą na pokład i rozpoczną Volvo Ocean.
Nie wiem czy to będzie za 4, czy za 8 lat – deklaruje Dariusz Pękala.
Natomiast PFN deklaruje, że „I Love Poland” jest otwarty na wszystkich
chętnych. Decydujący głos co do obsady ma mieć Jarosław Kaczorowski.
- Ta grupa nigdy nie będzie zamknięta – deklaruje Jarosław Kaczorowski. Będzie część załogi, która będzie stale związana z łódką, która będzie znała
wszystkie jej mechanizmy i która będzie potrafiła bezpiecznie ją obsługiwać.
Jednak marzy mi się, żeby oprócz tej grupy 12-14 osób - stałej załogi, była
jeszcze grupa 20 dobrych żeglarzy, którzy będą z nami żeglować, np.
w krótszych regatach, gdzie waga się aż tak nie liczy, a łódka może być dostępna dla wszystkich. Głównym kryterium jest doświadczenie. Na pewno
będzie to łódka otwarta dla wszystkich, dla żeglarzy z Katowic, Krakowa,
Warszawy, Trójmiasta, czy Szczecina.
Przy okazji gdyńskiej inauguracji dziennikarze pytali o współpracę „I love
Poland” z Polskim Związkiem Żeglarskim w kontekście Mateusza Kusznierewicza, który jest wiceprezesem PZŻ ds. sportowych. Okazało się, że

bo go nie znam, a chciałbym współpracować z człowiekiem, którego znam

znaleziono rozwiązanie.

z poprzednich projektów z łódki Bols. Pierwszą edycję prowadził właśnie
Jarek Kaczorowski. Ta ławka w Polsce jest bardzo krótka, dlatego właśnie

- Ta łódka i te regaty podlegają pod pion morski, a nie sportowy – ogłosił

powstał ten projekt. Za parę lat tych kilkunastu członków załogi może mieć

Bogusław Witkowski, wiceprezes PZŻ ds. morskich. - Jesteśmy gotowi

predyspozycję na profesjonalnego skippera.

do współpracy, tym bardziej, że skipper jest wychowankiem Arki Gdynia

PRZEDE WSZYSTKIM SZKOLENIE

wszechstronnie wykształconym, jeżeli chodzi o wszelkie prace serwisowe,

i oprócz tego, że jest świetnym żeglarzem to jest również człowiekiem
szkutnicze na jachcie. Jego pozycja tutaj gwarantuje, że te zamierzenia,
Jest już wyłoniona podstawowa załoga, częściowo przejęta po Pol-

o których była mowa na pewno się powiodą.

ska100. Są w niej m.in. Grzegorz Baranowski, Alfred Brodziński, Marek
Gałkiewicz, Jacek Piasecki, Jakub Marciniak. To jednak tylko tzw. trzon.

ZMIENNA TRASA

Kolejne obsady mają się zmieniać. Ma to związek z głównym celem
jaki postawiono w projekcie. Znane z Polska100 cele: promocja Polski,

Choć szkolenie jest nowym głównym celem to władze fundacji

obchody 100-lecia odzyskania niepodległości oraz wygranie najważniej-

zapewniają, że promocja Polski i obchody 100-lecia też są brane pod

szych na świecie regat ustąpiły miejsca właśnie na rzecz szkolenia.

uwagę. Pod tym kątem planowana jest trasa rejsu jachtu, choć póki
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co plany są stale korygowane. Podczas gdyńskiej inauguracji
dziennikarzom przekazano folder z opisem trasy i informacją, że
w październiku jednostka ma płynąć do Southampton, a w listopadzie odwiedzić Maderę, gdzie członkowie załogi złożą kwiaty pod
pomnikiem Józefa Piłsudzkiego. Już podczas konferencji okazało
się, że rozdawane nowe foldery mogą być nieaktualne: - Na Maderę
płyniemy z Southampton, bądź z Islandii, jeszcze nie wiemy –
zastrzegał Dariusz Pękala. W lutym 2019 roku zaplanowano udział
w wyścigu Carribean 600. - Po tych regatach przemieścimy się do
USA, do Atlanty i Nowego Jorku – mówił w Gdyni szef projektu.
Pod koniec września w Szczecinie ogłoszono z kolei, że 11 listopada załoga i jacht będą jednak w Plymouth, a stamtąd popłyną do
Lizbony, skąd będą wypływać na treningi oceaniczne. Na Maderę
mają dopłynąć w styczniu 2019, a w lutym z kolei do Miami, gdzie
ma również pojawić się Dar Młodzieży. Udział w lutowych Carribean 600 pozostał bez zmian. W planach wymieniane są kolejne
miesiące. Wg ostatnich informacji – w maju 2019 rok jednostka
ma próbować pobić rekord trasy Nowy Jork – Lizard Point, w lipcu
wziąć udział w regatach AF Offshore Round Gotland Race, w sierpniu w Rolex Fastnet, a w grudniu w Sydney Hobart. W lipcu 2020
I love Poland ma popłynąć z kolei do Chicago na regaty CYC.
Co ważne ekipa pracująca dla PFN – w przeciwieństwie do
poprzedniej – nie deklaruje jednak już zwycięstw w najważniejszych regatach na świecie typu Sydney Hobart czy Fastnet.
Zarówno Pękala, jak i Kaczorowski zdają sobie sprawę z wieku
jachtu i pędzącej technologii. Stąd także wybór także takich
regat, gdzie skutecznie mogą się pościgać. - Będziemy oscylowali przy łódkach mini-maxi, czyli w okolicach 70 stóp. Chcemy
wygrywać w swoich kategoriach – mówi Dariusz Pękala. - Jeśli
chodzi o Sydney Hobart, dobrze byłoby, gdybyśmy znaleźli się
w pierwszej siódemce.
NIE WIADOMO ILE, ALE ZA TO STARANNIE
Tajemnicą pozostaje budżet projektu – podobnie jak w przypadku Polska100 prezes Polskiej Fundacji Narodowej nie chciał go

ROZMOWA Z
JAROSŁAWEM

zdradzić.
- Budżet jest otwarty, dlatego, że mówimy o latach – wyjaśniał Filip
Rdesiński. - To jest projekt przewidziany na lata. To nie tylko szkolenie
załogi, ale też różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, promocyjne, które
będą odbywać się w miejscach, do których łódka będzie zawijać. My

KACZOROWSKIM,

te wydarzenia będziemy dostosowywać do okoliczności, które będą
miały miejsce. W związku z powyższym chciałbym mieć też pewnego
rodzaju elastyczność działania. Dzisiaj trudno jest jednoznacznie jest
zakreślić całościowy budżet projektu „I love Poland”.

KAPITANEM

Wysłaliśmy do PFN pytania o kwotę jaką zamknął się projekt
Polska100, a także ile pieniędzy wydano do tej pory na „I love Poland”
i ile środków w budżecie fundacji zarezerwowano tylko na ten rok.
- W obecnej chwili ze względu na to, że cały czas trwają negocjacje
dotyczące kolejnych elementów składowych projektu nie jest możliwe

I LOVE POLAND

podanie konkretnej kwoty środków, które na ten cel zostały przeznaczone – wyjaśnia rzeczniczka. - Fundacja ze względu na obowiązującą ją tajemnice handlową, a także tajemnice umów z członkami
projektu nie może też odpowiedzieć na pytania dotyczące wynagrodzenia załogi czy kosztu operacji morskich. Pragniemy jednocześnie
zapewnić, że wszystkie wydatki ponoszone przez Fundację w związku
z projektem „I Love Poland” czynione są z należytą starannością.
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Dlaczego zdecydował się pan na udział w projekcie I Love Poland?

Kto wchodzi w skład załogi?

Dlatego, że jestem marzycielem. Od zawsze chciałem wygrać duże

Myślę, że trzon załogi już się nie zmieni. Nazwiska są znane, ale póki

oceaniczne regaty, a ta łódka możne nauczyć nas ścigać się i jacht

co nie mogę ich zdradzić oficjalnie.

którym obecnie dysponujemy może nas do tego przygotować. M.in.
Karol Jabłoński stwierdził, że ta łódka nie ma szans na wygranie

Zgodnie z zapowiedziami, cytat z ulotki ”I love Poland to

regat typu Fastnet czy Sydney Hobart. Karol jest doskonałym rega-

projekt otwarty dla wszystkich chętnych, którzy nie boją się

towcem i ma ogromne doświadczenie, które zdobywał latami. My

ciężkiej pracy na morzu, gotowych na długie treningi i wyzwa-

obecnie jako zespół - na razie uczymy się jak wygrywać w wielkich

nia żeglarstwa regatowego(…)”. Jakie warunki trzeba spełnić?

oceanicznych regatach i do tego ta łódka nadaje się dobrze. Może-

Jak przyszedłem na łódkę, to załoga już na niej była – czyli

my także pokusić się o pobicie kilku światowych rekordów prędkości

załoga z poprzedniego rozdania – z projektu „Polska 100”.

na wybranych trasach.

Niektóre osoby odeszły, zostało osiem osób ze starego składu.
Z nimi przez ostatni czas trenowałem. Teraz czekamy na wybór

Wasi poprzednicy Polska 100 mówili o wygrywaniu regat typu

operatora projektu – oraz sprecyzowania – jaki plan chcemy

Fastnet. Tymczasem Karol Jabłoński na naszych łamach

realizować i ile osób nam jest do tego potrzebnych na stałe.

zaprzeczył, że ta łódka m szanse wygrać. W takim razie jak nie

Do tego zapraszamy na treningi różnych żeglarzy, którzy mają

wygrywanie, to co?

doświadczenie na łódkach morskich albo chcieliby tego spróbo-

Morze uczy pokory. Chcemy wygrywać, ale nie od razu. To

wać. Chciałbym stworzyć jedną grupę, która będzie stała i drugą,

projekt zakrojony na lata. Cel jest taki, by się nauczyć pływać

większą, z której będziemy wybierali osoby potrzebne nam na

nowoczesną, szybką jednostką naprawdę dobrze. Nasza łódka

konkretne regaty.

została zbudowana przede wszystkim do regat Volvo Ocean
Race. W tamtym czasie (w latach 2011-2012) ta konstrukcja była

Jak ktoś jest zainteresowany to może się po prostu zgłosić?

najszybsza. Obecnie w tych regatach startują już inne konstruk-

Jak ktoś się zgłosi, to proszę o podesłanie żeglarskiego CV i zapra-

cje - nie 70-stopowe, tylko 65-stopowe, a niedługo zapewne

szam do kilku godzin wspólnej pracy przy sprzęcie, bo jesteśmy

będą jeszcze krótsze - nawet 60-stopowe. Postęp w żeglarstwie

przede wszystkim załogą i musimy czuć, że dana osoba potrafi stać

odbywa się cały czas. Trzeba także pamiętać, że jacht regatowy

się członkiem zespołu.

sprzed kilku lat kosztuje kilka razy mniej niż najnowszy, a do
nauki regatowego pływania na poziomie światowym nadaje się

Czyli bez skompilowanych procedur i komisji konkursowej?

doskonale. Poza tym jest naprawdę bardzo szybki...

Bez, u nas finalnie decyduje stała załoga. To jest po prostu gra
zespołowa, i każdy ma wpływ na ostateczny wynik

Jakie są cele jeżeli chodzi o regaty Fastnet i Sydney Hobart?
W tych regatach biorą już udział polskie jachty.

Czy nie obawia się pan politycznego kontekstu wokół rejsu?

Nasze przedsięwzięcie nastawione jest przede wszystkim na sport

Jestem przede wszystkim żeglarzem, mój zawód to pływanie po

w wymiarze edukacyjnym, nie mamy celów komercyjnych. Ale sama

morzu i przygotowywanie innych do żeglowania. Zdaję sobie sprawę

obecność w takich zawodach i zakwalifikowanie się do takich regat,

z wielu kontrowersji i trudnych początków tego projektu. Jednak

a potem walka do końca - też zasługują na szacunek. Akurat w tych

zarzucałbym sobie chyba do końca życia, gdybym tego ryzyka nie

regatach liczy się przede wszystkim zakwalifikowanie i ukończe-

podjął. Ta łódka w polskiej skali jest absolutnie wyjątkowa i wynagra-

nie. Wszystkie regaty są rozgrywane w tzw. przelicznikach – IRC

dza wszystkie strachy (śmiech).

oraz ORC. Przeliczniki zależą od wymiarów jachtu, jego wagi, kroju
i powierzchni żagli, i wiele innych czynników. Tak jak w skokach

Czy od momentu przejęcia jachtu gościł pan na pokładzie

narciarskich, nie zawsze ten kto skacze najdalej wygrywa zawody.

polityków?

To przeliczniki powodują, że nowoczesne jednostki, jak chociażby

Nie mamy żadnych politycznych nacisków. Nikt nas o takie rzeczy

„I Love Poland” mają ten przelicznik bardzo niekorzystny, ponieważ

ani nie pyta, ani nie prosi. Marzy się, mnie i całej mojej załodze, żeby

nasz jacht nie został skonstruowany pod przeliczniki. Ten jacht ma

ta łódka łączyła, i żeby nie było wokół niej żadnych podziałów. Mamy

po prostu szybko pływać. I dokładnie to robi. W czasie przeliczenio-

umowę z PFN - naszym armatorem, że jako skipper wypowiadam

wym ma małe szanse, ale w czasie bezwzględnym może jeszcze

na to za co odpowiadam i na czym się znam , czyli na pytania

sporo pokazać. Myślimy także o próbie pobicia kliku rekordów

dotyczące załogi, jachtu czy wyzwania morskie. Natomiast sprawy

prędkości, bo tutaj przeliczniki nie są stosowane. Chciałbym żeby ta

polityczne czy projekty promocyjne zostawiam armatorowi.

łódka była miejscem, gdzie sporo młodych ludzi dołączy do załogi
i nauczy się profesjonalnego żeglowania.

Jakie są najbliższe plany regatowe?

W jaki sposób wyłoniono skippera jachtu I Love Poland? Czy był

planów regatowych. Mamy za to konkretne plany szkoleniowe

Póki co, na najbliższe miesiące nie mamy sprecyzowanych
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konkurs?

i treningowe. Chcemy i musimy nauczyć się tej łódki, i równolegle

Wybór skippera jachtu regatowego to nie konkurs piękności. Liczy

stworzyć solidny zespół. Poprzedni armatorzy przeznaczali na

się przede wszystkim doświadczenie, umiejętności oraz zaufanie ze

skompletowanie odpowiedniej załogi i poznanie jachtu około rok.

strony armatora, który ponosi wszystkie koszty. Mówimy przecież

To na prawdę wyjątkowa i bardzo wymagająca konstrukcja. Na

o bardzo drogiej łódce. Nie wiem jak to wyglądało od kuchni. Wiem,

razie trenujemy bez względu na pogodę, ale niedługo musimy

że prowadzone były rozmowy z wieloma osobami. W mojej sytuacji

uciekać przed lodem, do którego kadłub naszego jachtu jest

po prostu zadzwonił do mnie przedstawiciel fundacji, zaprosił mnie

nieprzygotowany. Dlatego za około dwa miesiące ruszamy do

na kilka spotkań, a potem otrzymałem pytanie czy chciałbym podjąć

Lizbony, i to będzie nasza pierwsza baza – a później zobaczymy.

się tego zadania. Po namyśle i konsultacjach z żoną, zgodziłem się.

Ten jacht uwielbia żeglować, my też.

wrzesień-październik 2018

29

WYDARZENIA

NOWY KLUB
I TEAM REGATOWY

SAILING
POLAND!

60 stopowy, karbonowy w pełni regatowy
jacht z polską banderą, do tego ambitny
plan regatowy z Fastnet i Sydney-Hobart
włącznie. W Warszawie powstał nowy,
prywatny i całkowicie polski projekt
żeglarski – Sailing Poland. Głową projektu
jest Maciej „Świstak” Marczewski, jeden
z najbardziej doświadczonych żeglarzy
morskich w Polsce.
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

- Sailing Poland Group łączy żeglarstwo, biznes i media. Korzystamy z naszych doświadczeń biznesowych i żeglarskich. Jest to
pierwsze przedsięwzięcie o tej skali w Polsce – uważa Piotr Zygo,
jeden z założycieli. - Chcemy być obecni na Bałtyku, a jednocześnie pragniemy, żeby nasze załogi i członkowie naszego klubu
pływali i startowali w najważniejszych regatach na całym świecie.
Chcemy promować polskie żeglarstwo i polskich żeglarzy.
Jesteśmy zainteresowani wsparciem zawodników i załóg z klas
olimpijskich, albowiem głęboko wierzymy, że taki projekt jak nasz
będzie dla nich w przyszłości idealnym miejscem do dalszego
rozwoju – dodaje.
Projekt już wystartował. Head of Sailing grupy został wielokrotny
mistrz Polski, członek najważniejszych polskich projektów regato-
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wych - Maciej „Świstak” Marczewski. Załoga PRO jest stała i międzynarodowa, reprezentująca różne szkoły żeglarskie. Na pokładzie są
m.in.: Jens Lindner, jeden z najbardziej doświadczonych żeglarzy europejskich, Maciej Maląg, Flo Guezennec czy Marcin Banaszek. Klubową jednostką jest 60-stopowy, w pełni karbonowy jacht PHOENIX,
oryginalnie zaprojektowany przez firmę Judel / Vrolijk & Co w 2004, a
w 2012 zoptymalizowany do żeglowania w klasie IRC/ORC przez Ker
Yacht Design. Szefowie projektu podkreślają, że są jedynym klubem
w Polsce, który posiada na stałe własny jacht regatowy.
Załoga pierwsze regaty ma już za sobą - Copa del Rey na Majorce, a
obecnie przygotowuje się do startu w Les Voiles de Saint Tropez. W
tym roku czeka ich jeszcze 50. edycja The Middle Sea Race. Natomiast w przyszłym roku planowane starty to: RORC 600 Caribbean,
Heineken St. Marteen, Les Voiles de St Barth, Rolex Giraglia Cup,
Channel Race, Fastnet, Les Voiles de Saint Tropez, The Middle Sea
Race i Sydney Hobart.
Na początku października w Warszawie w XIX-wiecznym Pałacyku
Szucha zostanie otwarta siedziba Sailing Poland Yacht Club.

fot. Robert Hajduk

Projekt Sailing Poland Group powstał w 2018 roku. Jego założycielami i inwestorami są: Piotr Zygo – były prezes KP Legii Warszawa,
a obecnie prezes zarządu Multikino SA., Szymon Pikula oraz Adam
Stańczak – twórcy ASM Group i Łukasz Siwik - współwłaściciel i
prezes zarządu firmy deweloperskiej ASBUD.

SKANSKA
WAVE
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

Wave, pierwszy projekt spółki biurowej Skanska w Gdańsku, dostarczy ok. 48 000 mkw. nowoczesnej powierzchni. Inwestycja powstaje
przy al. Grunwaldzkiej 343/345 - w centrum biznesowym w Gdańsku
Oliwie. W ramach inwestycji Skanska wybuduje dwa 14–kondygnacyjne biurowce o wysokości 55 m i dwa poziomy garażu podziemnego.
W pierwszym etapie na przełomie 2019 i 2020 oddany do użytku
zostanie budynek o powierzchni 24 700 mkw. Spółka zaprezentowała
projekt autorstwa znanej pracowni architektonicznej medusa group,
łączący ponadczasową, industrialną architekturę z ogólnodostępnymi
miejscami do spotkań inspirowanymi bałtyckimi wydmami. Natomiast
sama elewacja projektu nawiązuje do stoczniowych tradycji Gdańska.
Za komercjalizację Wave odpowiedzialna jest agencja doradcza CBRE.
- Trójmiejski rynek biurowy to jeden z najbardziej dynamicznych
w Polsce, potwierdzają to liczby: od 2013 do 2017 roku zanotowaliśmy
150-procentowy wzrost popytu na biura. To świetna informacja dla rozwoju tego rynku, że Skanska zdecydowała się na rozpoczęcie projektu
Wave. Jest on niecierpliwie wyczekiwany. Dzięki nowo dostarczonej
powierzchni, firmy będą mogły się rozwijać i wybierać Trójmiasto na
lokalizację swojego biznesu. Pomorze oferuje idealne warunki do zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem. Rozwój biznesu zapewnia
stabilność zatrudnienia, a bliski dostęp do zatoki i morza daje dużo możliwości aktywnego wypoczynku - mówi Patrycja Demska z firmy CBRE,
odpowiedzialna za wynajem powierzchni biurowej w budynku Wave.

W ŚLIZGU!
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Skanska prezentuje Wave - pierwszy projekt
biurowy w Gdańsku. Jednocześnie będzie to
pierwszy projekt w Trójmieście, który otrzyma
wymagający certyfikat WELL, potwierdzający
wysoki komfort i jakość budynków biurowych.
Wave został zaprojektowany tak, aby wspierać alternatywne środki
transportu. Projekt dostarczy ok. 400 miejsc parkingowych na rowery.
W obu budynkach powstanie infrastruktura z szatniami i prysznicami
dla rowerzystów i biegaczy. W ramach inwestycji powstaną również
stacje skuterów i samochodów elektrycznych, z których będą mogli
korzystać przyszli pracownicy. Ciekawą informacją jest fakt, że w biurowcach Wave z łatwością będzie można m.in. poruszać się po budynku
za pomocą smartfona, bez konieczności używania tradycyjnych kart
dostępu, przygotować wirtualne zaproszenie do biura dla gościa, a także
zarezerwować dla niego miejsce na parkingu podziemnym.
- Cieszymy się, że jako biurowa część Skanska wchodzimy na rynek
trójmiejski z pierwszym, dużym projektem. To ważny krok w rozwoju naszej działalności w Polsce i w regionie CEE. Dzięki obecności w Gdańsku
jesteśmy już na siedmiu najważniejszych rynkach biurowych w Polsce.
Jesteśmy bezpiecznym partnerem biznesowym, który sam finansuje
swoje inwestycje komercyjne – podkreśla Krzysztof Wilczek, dyrektor
regionalny w spółce biurowej Skanska w Polsce.
Rozpoczynając swoją obecność na trójmiejskim rynku Skanska chce
aktywnie włączyć się w rozwój centrum biznesowego w Gdańsku
Oliwie, ale także w odnowienie ważnych dla mieszkańców miejsc. We
współpracy z Inicjatywą Miasto, deweloper wspiera rewitalizację ul.
Schopenchauera przy Parku Oliwskim.
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PRZYSTAŃ
MISTRZÓW
TEKST: HALINA KONOPKA

Aktualni mistrzowie świata w klasie Micro
z klubu żeglarskiego 77 Racing z Piotrem
Tarnackim na czele będą mieli nową
siedzibę. Żeglarze rozpoczną działalność
przy Twierdzy Wisłoujście. Oficjalne otwarcie
przystani odbędzie się w sierpniu 2020 roku
przy okazji mistrzostw świata w klasie Micro.

Gdańsk zyskuje kolejną przystań żeglarską. Po wielu latach wewnętrzna fosa, czyli południowa część Twierdzy Wisłoujście zostanie
zagospodarowana. W miejscu, które jeszcze niedawno zajmował
wodny komisariat Policji ma powstać nowa przystań żeglarska.
Operatorem przystani jest Stowarzyszenie 77 Racing Club, które
zostało wyłonione w trybie konkursu ofertowego. Umowa, podpisana
z klubem 11 maja tego roku, będzie obowiązywać przez 20 lat.

- Na pewno nie jest to miejsce, gdzie mogą żeglować łódki typu
Optimist. Musimy pamiętać, że graniczymy z kanałem Wisły, gdzie
odbywa sie wzmożony ruch statków. Na pewno będą szkolenia dla
młodych żeglarzy, ale na większych jednostkach. Zobaczymy w przyszłości, co jeszcze uda nam się w bazie 77 Racing zorganizować. Na
dziś plan jest taki, by była to baza sportowa naszego teamu regatowego oraz mała marina na szklaku Gdańska – podkreśla Tarnacki.

- Nasz team 77 Racing od długiego czasu poszukiwał miejsca na
większą bazę sportową. Teren i hala jest potrzebna do utrzymania
jednostek w należytym stanie, do serwisu oraz przygotowania przed
regatami czy treningami – podkreśla Piotr Tarnacki z 77 Racing.
- Miejsce Szańca Wschodniego Twierdzy Wisłoujście jest bardzo
dobrze skomunikowane - tunel pod martwą Wisłą ułatwił dojazd, a od
strony nautycznej mamy bardzo blisko na akwen treningowy. Nasze
wyjście na zatokę trwa zaledwie 10 minut. Ponadto jest to miejsce,
w którym niegdyś były już kluby żeglarskie i tu odbywały się regaty.
Taki też mam plan, by znów tutaj pojawiły się jachty sportowe.

Oficjalne otwarcie zaplanowano przy okazji mistrzostw świata w klasie Micro, które odbędą się w sierpniu 2020 roku. Będzie to jednocześnie 100-rocznica zaślubin Polski z morzem.

Pierwsze prace remontowe już się rozpoczęły. Docelowo powstać ma
35 miejsc postojowych dla rezydentów oraz 20 miejsc gościnnych,
pomosty oraz zaplecze: prysznice, bosmanat i punkt gastronomiczny.
Część komercyjna przystani będzie dostępna dla rezydentów oraz
dla jednostek odwiedzających twierdzę. Natomiast część klubowa
służyć będzie zawodnikom posiadającym jachty regatowe mieczowe
i mieczowo-balastowe. Ze względu na ograniczenia głębokościowe
fosy Szańca Wschodniego, będzie to marina przeznaczona raczej dla
jednostek sportowych oraz łodzi motorowych.
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Twierdza i jej otoczenie ma bardzo duży
potencjał dla sportów wodnych. Już pod
koniec XIX w. w fosie wewnętrznej znalazł
swoją siedzibę klub żeglarski Godewind.
Od 1947 roku w fosie po północnej
stronie usadowiony jest zasłużony dla
Gdańska Polski Klub Morski.
wrzesień-październik 2018
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RITZ-CARLTON X
YACHT COLLECTION
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

Jedna z najbardziej prestiżowych sieci
hotelowych - Ritz-Carlton tworzy dla
swoich gości nowe ośrodki, tym razem
na wodzie. Pierwsze rezerwacje na
ekskluzywne rejsy wycieczkowe „Yacht
Collection”, już się rozpoczęły.

Ekskluzywna sieć hotelowa Ritz-Carlton, dysponująca aż 91
luksusowymi hotelami na całym świecie, tym razem postanowiła zabrać gości w podróż i świadczyć swoją usługę poza
budynkiem hotelu. Już niedługo Ritz-Carlton ma pojawić się
na rynku statków luksusowych z ofertą ekskluzywnych rejsów
wycieczkowych. Już w lutym 2020 roku w rejs po morzach
i oceanach mają wyruszyć trzy luksusowe jachty Ritz-Carlton
Yacht Collection. Według inicjatorów tego pomysłu, statki te
zaoferują „najbardziej intymne i ekstrawaganckie doświadczenie w zakresie podróży”.
- Naszym celem jest zaoferowanie legendarnej usługi Ritz-Carlton
w zakresie luksusowej akomodacji również na morzu, a także
ponowne zdefiniowanie morskich podróży - mówiła Lisa Holladay,
rzeczniczka marki Ritz-Carlton „Forbesowi”. - Coraz większy popyt
na luksusowe rejsy ogromnymi cruiserami zainspirował nas do
wejścia na rynek i stworzenia mniejszych statków wycieczkowych, które spełnią wymagania naszych gości – spuentowała.

Jachty Ritz-Carlton Yacht Collection powstają w Stoczni
Barreras w Vigo w Hiszpanii. Produkcją zajmuje się Ritz
we współpracy z firmą Tillberg Design of Sweden ze
Szwecji. Oferta skierowana będzie głównie do osób korzystających już z hoteli Ritz-Carlton. Pierwsze rezerwacje na rejsy już się rozpoczęły.

fot. Materiały prasowe

Ritz-Carlton Yacht Collection będzie mógł zabrać na pokład
maksymalnie 298 pasażerów. Do dyspozycji gości będzie 149

apartamentów z balkonami oraz 2 dwupokładowe apartamenty typu penthouse. Pokładowe restauracje ma poprowadzić Sven Elvefeld, szef kuchni nagrodzonej 3 Gwiazdkami
Michelin restauracji „Aqua” w Wolfsburgu. Nie zabraknie również luksusowego Spa, pokładowego lounge’u, barów i innych
atrakcji dla ludzi z wyższych sfer. Poza statkiem pasażerowie
będą mogli uczestniczyć w wycieczkach zorganizowanych
we współpracy z lokalnymi szefami kuchni, muzykami, czy
artystami. Rejsy będą trwały od 7 do 10 dni i obejmą swym
zasięgiem Europę Zachodnią i Północną, morze Śródziemne,
Karaiby, Kanadę i Nową Anglię, a także trasy transatlantyckie.
Jachty zatrzymywać się będą w małych portach i lokalizacjach niedostępnych dla masowych wycieczkowców, jak
chociażby włoskie Capri i Portofino.
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SURF PORN
charytatywnie
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA
FOTO: FILIP WENDLAND

Nowa marka, która pojawiła się
na rynku w tym roku – Surf Porn,
postanowiła zrobić pierwszy w historii
polskich sportów wodnych kalendarz.
Zdjęcia to zakryte akty, łączące piękno
kobiecego ciała oraz niesamowitych
bałtyckich plaż. Cel? Idea jest szczytna,
cały dochód zostanie przeznaczony
na dzieciaki z domów dziecka, by
umożliwić im wyjście na wodę!
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Projekt SurfPorn powstał z pasji do
surfa, wody i przyrody, ale przede
wszystkim ludzi i co ważne, nie należy
kojarzyć tej nazwy jednoznacznie. Za
projekt odpowiedzialni są Jagoda
„Yago” Szymkowiak artystka, grafik oraz
Michał „Don” Foltynowicz, surfer, wariat,
akrobata, którzy spotkali się i razem
zaczęli planować rzeczy niesztampowe.
Firma, która na co dzień zajmuje się
produkcją ubrań z surfowymi grafikami, teraz postanowiła pójść krok dalej
i wdrożyć pomysł „pro bono”.
- Marka opiera sie na wszystkim, co
prawdziwe, na tym czego nie ma,
a sami byśmy chcieli mieć. Dlatego postanowiliśmy zrobić pierwszy w historii
polskich sportów wodnych kalendarz.
Kalendarz, w którym połączymy to co
najpiękniejsze, czyli nasze cudowne
plaże oraz magiczne miejsca, zmiksujemy to z pasją do uprawiania sportów

wodnych, a całość zostanie okraszona
najpiękniejszymi polskimi surferkami –
opowiada Michał Foltynowicz, współwłaściciel SurfPorna.
Wszystkie kalendarze będą numerowane i przekazane na licytacje oraz
do fundacji, a dochód z ich sprzedaży
zostanie przeznaczony na dzieciaki
z domów dziecka, których nie stać na
to, by móc zapewnić takie atrakcje, jak
surfing, swoim podopiecznym.
- Wierzymy, że umożliwiając dzieciom
wyjście na wodę i przybliżając kontakt
z naturą pozwolimy poczuć im wolność
i szczęście, z którego my dorośli
cieszymy się właśnie jak małe dzieci –
dodaje Michał.
Pomysł produkcji charytatywnego
kalendarza powstał spontanicznie na
campingu Chałupy 6. Zdjęcia to zakryte
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akty, łączące piękno kobiecego ciała oraz polskich, niesamowitych, bałtyckich plaż. Wszystko w konwencji czarno-białych zdjęć,
na których widać przede wszystkim piękno i prostotę. Na potrzeby sesji, w kolaboracji z SurfPorn, powstała też minimalistyczna
biżuteria z kolekcji "W" od Pani-Ka Jewellery. W projekcie wzięło
udział wielu wspaniałych ludzi.
- Szczególne podziękowania dla Tadeusza Elwarta z Chałupy6, za
inspiracje i wsparcie, Filipa Wendlanda, za piękne zdjęcia, których
podjął się wykonać oraz dla Olgi Bołądź, która wzięła udział
w sesji i będzie promować nasz projekt. Sama akcja i jej cel
zaaferowała ją tak, że nie trzeba było jej długo do tego namawiać
po prostu poczuła to i „faluje z nami”! – podsumowuje Jagoda
„Yago” Szymkowiak.
Kalendarze do zdobycia już niedługo! #staytuned
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O K I E M P SYC H O LO G A

PSYCHOLOGIA
SPORTU
NIE TYLKO DLA
SPORTOWCÓW
Z reguły sportowcy postrzegani są jako „inni”. Czasami nawet jako nadludzie, herosi, maszyny. Funkcjonują w innych warunkach, w innej rzeczywistości. W końcu zawody sportowe to bardzo specyficzna sytuacja
i większość z nas nie potrafi sobie wyobrazić samych
siebie rywalizujących w igrzyskach olimpijskich lub
mistrzostwach świata w żeglarstwie.
A jednak sportowcy stosują narzędzia psychologiczne, które mogą pomagać nie tylko im, ale również
wielu z nas, którzy doświadczają w życiu określonych
trudności czy wyzwań. Warto pamiętać bowiem, że
sportowiec to także (i przede wszystkim) człowiek.
Wyzwaniem, z którym każdy z nas może mierzyć się
na co dzień nie muszą być igrzyska olimpijskie. Może
być to jednak sytuacja tak samo istotna, stanowiąca
trudność, wymagająca specyficznej reakcji. Pojawią
się w niej określone emocje, myśli czy zachowania,
z którymi warto sobie poradzić po to, aby móc komfortowo i sprawnie funkcjonować. Jak?
Sedno tkwi w tym, że nasz mózg i ciało zachowuje
się w taki sam sposób, jak mózg i ciało sportowca.
Wyobraź sobie, że przed tobą ważna prezentacja na
konferencji. Przygotowujesz się do ważnej randki.
Masz przed sobą trudną decyzję rodzicielską do
podjęcia. Możesz mieć nadzieję, że wszystko ułoży się
zgodnie z twoimi oczekiwaniami, że pójdzie dobrze.
Jednak sportowcy wiedzą, że zdawanie się na przypadek i nadzieję nie wystarcza. Zdają sobie sprawę
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z tego, że mogą zrobić coś, co pozwoli im osiągnąć
oczekiwany rezultat podczas zawodów. Podobnie
dzieje się w życiu codziennym. We wszystkich przykładowo wymienionych sytuacjach możesz doświadczać silnych emocji, napięcia, stresu - tak samo, jak
sportowcy podczas zawodów. Możesz też stosować
te same sposoby radzenia sobie. Oto trzy proste
narzędzia, zaczerpnięte prosto z pracy psychologa ze
sportowcami, które mogą pomóc ci w trudnej sytuacji.
Takiej, która może powodować lęk, niepokój, wywoływać stres i napięcie:
ODDYCHANIE
Ćwiczenia oddechowe pomagają w radzeniu sobie
z bezsennością, w redukowaniu objawów lęku, stresu
pourazowego (PTSD), depresji i zaburzeń koncentracji
uwagi. To narzędzie, które wspiera, nie leczy samo
w sobie – o tym warto pamiętać. Techniki oddechowe
pomagają jednak w kontrolowaniu autonomicznego
układu nerwowego, który odpowiada za procesy
nieświadome, takie jak bicie serca i reakcje organizmu na stres. Jeśli w świadomy sposób zmieniamy
rytm oddychania, uspokajamy i spowalniamy oddech,
przekazujemy do mózgu informację, że „wszystko jest
dobrze”. Podstawowym ćwiczeniem oddechowym,
które może wykonać każdy z nas jest wykonanie 5
oddechów w ciągu minuty w leżeniu tyłem lub na
siedząco. Takie zadanie uspokaja oddech i pomaga
przekierować myśli.
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DIALOG WEWNĘTRZNY
W jaki sposób zachęcać samych siebie do działania? Jak
wytrwać w wykonywaniu jakiegoś zadania, choć wydaje
się nam to niemal niemożliwe? Możemy do siebie…
mówić. Dialog wewnętrzny to jedna z podstawowych
technik stosowanych w psychologii sportu, ale znakomicie sprawdza się także w innych sytuacjach. Kiedy tylko
brakuje ci motywacji, czujesz, że tracisz energię i wolę do
działania, kiedy zaczynasz wątpić w siebie - spróbuj. Warto mówić do siebie dobrze. Mobilizować się, podkreślać
swoje mocne strony. Zdecydowanie unikamy krytykowania siebie i narzekania - także w myślach!
RUTYNA
Żeby poczuć się pewniej i bezpieczniej w sytuacjach,
które budzą stres lub niepokój, sportowcy konstruują
pewien plan działania. Nazywają go rutyną. W praktyce oznacza to na przykład, że przed każdym startem
wykonują te same czynności, co pomaga im utrzymywać
poczucie skuteczności. W pewnym momencie zaczynają robić je automatycznie, nie zastanawiając się nad
tym. Dołączają do tego właśnie techniki oddechowe czy
dialog wewnętrzny. Dzięki rutynie, ciało i mózg zaczynają

reagować, identyfikują sytuację jako znaną - bezpieczną.
Jeśli bardzo denerwujesz się przed wystąpieniami publicznymi, spróbuj znaleźć swój „zestaw” czynności, które
ci pomagają. Przy okazji kolejnego razu, kiedy wdrożysz
swoją rutynę, umysł i ciało zaczną zdecydowanie szybciej
reagować. Z czasem, w sytuacjach, które budziły stres,
niepokój czy lęk poczujesz się pewniej. Ochroni cię to także przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych,
których nie jesteś w stanie kontrolować.
Brzmi prosto, prawda? Trzy punkty, które można wdrożyć
właściwie samodzielnie, bez spotkania z psychologiem
czy czytania literatury. W praktyce jest to nieco bardziej
skomplikowane. Nauka tych technik i skuteczne ich stosowanie wymaga czasu i zaangażowania, a także często
właśnie chociażby konsultacji ze specjalistą. Jednak te
trzy pozornie proste punkty coś ukazują. Psychologia
sportu przenika do życia codziennego, a jej narzędzia
często nie są tak specyficzne dla aktywności fizycznej, jak
mogłoby się wydawać. To z kolei pokazuje, że sportowcy
to przede wszystkim ludzie, którzy myślą, czują, reagują
tak samo, jak każdy z nas. Warto o tym pamiętać - zarówno podczas podejmowania aktywności fizycznej, jak
i w czasie oglądania wielkich widowisk sportowych. Wówczas łatwiej zrozumieć pewne postawy i zachowania.

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

- Poza Polską jest to absolutnie bardzo
powszechne, że właściciel steruje, sponsoruje,
a jeżeli ma sponsorów z zewnątrz to raczej na
zasadzie finansowego uzupełnienia – mówi
Krzysztof Krempeć, biznesmen, szef giełdowej
spółki Mercor S.A. i jednocześnie uznany
żeglarz regatowy. Zaczynał od windsurfingu, by
poprzez klasę 505 budować swój własny team MAG Racing, który skutecznie rywalizuje w całej
Europie w klasach RC 44, J 70, czy Melges 20.
W rozmowie ze W Ślizgu! opowiada o swojej
biznesowej i żeglarskiej drodze, o problemach i
sukcesach, a także finansowaniu żeglarstwa.
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SAM SOBIE
STEREM
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Łatwiej jest dzisiaj w Polsce uprawiać żeglarstwo regatowe
niż kiedyś? Ma pan już chyba 20-letnie doświadczenie
w tym temacie.
Z doświadczeniem się zgodzę, jednak w tej drugiej kwestii
niewiele się zmieniło. Nadal barierą w uprawianiu żeglarstwa
regatowego są koszty. Koszty nie spadły, a społeczeństwo nie
wzbogaciło się na tyle, by ten sport był w zasięgu znacznie
większej liczby osób. Nikt też w jakiś istotny sposób się nie
zaangażował i nadal nie powstało żadne strukturalne rozwiązanie dla żeglarstwa regatowego. Było ciężko i jest ciężko.
Mówię o tym żeglarstwie morskim, bo właśnie w tym
pan siedzi.
W żeglarstwie morskim również nic się nie zmieniło. Spójrzmy
chociażby na żeglarstwo olimpijskie. Powinno ono służyć promowaniu tej dyscypliny sportu i zachęcaniu ludzi do uprawiania jej,. Brakuje informacji w środkach masowego przekazu,
co ogranicza pozyskanie prestiżowych, dużych sponsorów,
którzy czerpaliby korzyści z takiej współpracy i jednocześnie
promowali żeglarstwo. Mamy telewizję publiczną, która ma
swoją misję, ale na pewno brakuje w niej misji krzewienia
kultury fizycznej, sportu, propagowania aktywności, w tym
aktywności żeglarskiej. Wystarczyłyby cykliczne relacje
żeglarskie, z zawodów, popularyzacja tego sportu, wówczas znacznie więcej firm angażowałoby swoje środki w tę
dyscyplinę. W Polsce brakuje edukacji na temat żeglarstwa
morskiego, istnieje przede wszystkim żeglarstwo olimpijskie,
które żyje dla medali, dla jednorazowego pochwalenia się
wynikami, a nie pociąga za sobą masy ludzi, kolejnych pasjonatów żeglarstwa. Uważam, że to duży błąd.
Widzi pan jakieś sensowne rozwiązanie?
Takie rozwiązanie jest możliwe tylko w zakresie struktur
państwa, samorządów, czy też właśnie w ramach organizacji
typu Polski Związek Żeglarski. Te organizacje nie są jednak
siłą napędową. Czy zdobędą się kiedyś na to, by o żeglarstwie
myśleć w perspektywie długoletniej, a nie tylko najbliższej
olimpiady? Przez te lata nie zauważyłem żadnej zmiany, nie
widzę nic, co by napawało optymizmem.
Czyli praca u podstaw?
Brakuje systemowych działań popularyzujących ten sport.
Dzisiaj żeglarstwo morskie, regatowe istnieje praktycznie dzięki
prywatnym inicjatywom. Jedynym obszarem, w którym możemy coś zdziałać, to indywidualna edukacja, rozwijanie tej pasji.
Ważną grupą są tu rodziny z tradycją żeglarską, które swoje zainteresowania, doświadczenia przekazują kolejnym pokoleniom.
W ich przypadku za pasją żeglowania idzie również finansowanie. To w tej grupie pojawiają się najczęściej nowe talenty.
Wspomniał pan o indywidualnych pasjach i indywidualnym
finansowaniu. Sam występuje pan w dwóch rolach – skippera i szefa teamu, a jednocześnie głównego sponsora.
Jak w "Odzie do Młodości" Adama Mickiewicza „Sam sobie
sterem, żeglarzem, okrętem”.
Coś w tym jest (śmiech). Poza Polską jest to absolutnie
bardzo powszechne, że właściciel steruje, sponsoruje, a jeżeli
ma sponsorów z zewnątrz to raczej na zasadzie finansowego
uzupełnienia. Z kolei u nas, jak spojrzymy chociażby na jedną
z klas, w której startuje, czyli J70, oprócz mnie, są jeszcze
co najmniej trzy łódki, które działają właśnie w taki sposób.
Są to indywidualne projekty, gdzie właściciele są sternikami,
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finansują je i są jednocześnie szefami projektu. Oczywiście najczęściej
jest tak, że mają jeszcze profesjonalnego żeglarza na pokładzie, który
jest szefem od strony żeglarskiej.
Te kilka teamów w skali kraju to chyba nie jest powalająca liczba.
Zdecydowanie. Proszę spojrzeć na Zatokę Gdańską w sezonie, i policzyć łódki na wodzie… Czarna rozpacz, pusto. Dramat. Trochę inaczej
wygląda to na jeziorach, ale żeglarstwo morskie czy regatowe - leży.
W pana przypadku na szczęście nie leży. Jednym z powodów są
pieniądze, dlatego porozmawiamy teraz o pana drodze biznesowej,
która pomaga realizować projekty regatowe. Od zawsze działał pan
w systemach przeciwpożarowych?
Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego, ale nigdy nie podjąłem pracy w tym zawodzie. Zaczęło się od spółdzielni studenckich, które działały w latach 80., za czasów systemu komunistycznego i były zalążkiem działalności. Razem z kolegą, moim późniejszym
wspólnikiem Marianem Popinigisem zaczęliśmy się specjalizować się
w usługach ogólnoremontowych. W trakcie jednej z nich, zauważyliśmy,
że w projekcie budowlanym znajdują się zapisy dotyczące zabezpieczeń
przeciwpożarowych, ale brakowało firm, które oferowały niezbędne tutaj
rozwiązania. Zauważyliśmy tę lukę na rynku i założyliśmy spółkę, która
miała produkować i dostarczać rozwiązania przeciwpożarowe - był to
1988 rok, a dzisiaj Mercor obchodzi swoją 30. rocznicę istnienia.
Kawał czasu i kawał życia. Kiedy zarobił pan pierwszy milion?
Nie wiem, kiedy Mercor zarobił swój pierwszy milion. Wiem natomiast,
że już w pierwszym roku działalności miał istotny zysk Przez te
wszystkie lata, firma zawsze generowała zyski, mimo różnego rodzaju
kryzysów, które swego czasu bardzo mocno uderzały w budownictwo.
W czym tkwi ten sukces, bo nie wszystkim się udaje.
Jest to na pewno jakiś miks czynników, m.in. trafienia w potrzeby rynku,
zbudowania odpowiedniej struktury, no i przede wszystkim ludzi. Myślę,
że ludzie i ich zaangażowanie powoduje, że firmy odnoszą sukces.
W latach 80. ciężko było pozyskać różne produkty, materiały. To jest
zupełnie inna bajka niż teraz, prawda?
Uważam, że dzisiaj jest jeszcze trudniej. Wtedy na rynku rzeczywiście
brakowało wszystkiego, były problemy z zaopatrzeniem, ale też było
łatwiej o sfinansowanie pierwszych kroków. Będąc młodym, małym
przedsiębiorstwem, można było zakupić towary z wydłużonym terminem płatności czy dostać zaliczki na wykonanie usługi. Dzisiaj tego nie
ma, trzeba mieć spore środki, by zacząć prowadzić działalność.
Kiedy przyszedł taki moment zwrotny w karierze biznesowej?
Nie widzę takich jednorazowych zdarzeń, które w jakiś sposób spowodowały dynamiczny wzrost. Każdy rok z tych 30 lat był rozwojowy.
Sukcesem firmy jest stabilny rozwój, inwestowanie wypracowanych
zysków w przyszłość - nie konsumpcja, a inwestowanie - chyba to jest
głównym czynnikiem.
A na jakim etapie biznesowym jest pan teraz?
Na etapie stałego wzrostu i rozwoju. Wyzwania cały czas są takie
same, choć skala już inna.
Czy żeglarstwo szło zawsze równolegle do biznesu, czy też pojawiło
się jako pierwsze?
Pierwsze kroki na łódce stawiałem na jeziorach Pałuk pod okiem
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Pierwsze kroki na łódce
stawiałem na jeziorach Pałuk
pod okiem wujka, kiedy miałem
10 lat. Potem nastąpiła długa
przerwa i dopiero na AWFie zapisałem się na fakultet
windsurfingu. Byliśmy chyba
pierwszym rokiem, który mógł
z tego przywileju skorzystać.

wujka, kiedy miałem 10 lat. Potem nastąpiła długa przerwa i dopiero na
AWF-ie zapisałem się na fakultet windsurfingu. Byliśmy chyba pierwszym rokiem, który mógł z tego przywileju skorzystać.
I co z tą deską?
To były te czasy, w których, żeby włożyć deskę na samochód na
dach, potrzebne były dwie osoby. Zaabsorbował mnie ten sport, na
tyle, że gdy tylko pojawiły się odpowiednie warunki, to pakowałem
sprzęt i jechałem na spot. Później zaczął mi sprzyjać fakt, że miałem
własną firmę, a co za tym idzie – elastyczny czas pracy – jak wiało to
pływałem, jak nie to pracowałem. Na windsurfingu pływałem tak długo,
dopóki wytrzymały stawy.
Po windsurfingu przyszedł czas na?
Gdy stawy nie wytrzymywały windsurfingu, nazwijmy to, ambitniejszego, to pokazała się chęć pływania na żaglówkach. Na horyzoncie
pojawiła się klasa 505. To był dosyć naturalny wybór dla windsurfera,
bo tutaj też balastowało się na trapezie. Zacząłem pływać z Michałem
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Korneszczukiem jako załogant. Pamiętam, że dwa razy wygrywaliśmy Mistrzostwa Polski w klasie 505, ale pływaliśmy też w Europie
w regatach klasowych, na Gardzie, we Francji, w Niemczech – zawsze
plasowaliśmy się gdzieś w środku stawki.
A kiedy pojawił się pierwszy jacht morski?
Chwilę po 505, postanowiłem kupić X35, pełnomorską jednostkę o długości 35 stóp o wdzięcznej nazwie „Swallow”. Tutaj kontynuowałem
pływanie z Michałem Korneszczukiem. Celem było przede wszystkim
startowanie w regatach. Braliśmy udział w Morskich Mistrzostwach
Polski, w mistrzostwach Europy i Niemiec, pływaliśmy na Bałtyku i Morzu Północnym. Ścigaliśmy się. Okazało się, że w Polsce był to na tyle
dobry sprzęt, że wielokrotnie byliśmy trudni do pokonania w Morskich
Mistrzostwach Polski.
To był pana pierwszy własny team?
Od tego się zaczęło. Był team, więc trzeba było podzielić odpowiedzialność. Byłem ja, czyli właściciel, który ma pasję i trochę środków na ten
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Krzysztof Krempeć trójmiejski biznesmen, prezes
zarządu firmy Mercor S.A., będącej producentem
i dostawcą systemów ochrony przeciwpożarowej.
Właściciel, fundator i sternik wielu prywatnych
projektów regatowych. Sport od dzieciństwa był
jego pasją, jest absolwentem gdańskiej Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu. W latach 80.
zaczął pływać na desce windsurfingowej – był
wśród pierwszych Polaków, którzy zaczęli uprawiać
ten sport. Pływał też na łódkach klasy 505, gdzie
dwukrotnie z Michałem Korneszczukiem zdobył
mistrzostwo Polski, wspólnie startowali też w tej
klasie w Pucharze Europy, gdzie zajęli 21. pozycję
na 130 startujących załóg. Potem przesiadł się
na jacht morski X35 i startował w tej klasie oraz
w klasie ORC i tu też trzykrotnie zdobył mistrzostwo
Polski. Od 2010 roku pływał w klasie RC44, ojciec
słynnego projektu żeglarskiego - Mag Racing.
Dzisiaj czynny żeglarz klasy Melges 20 i J70.
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cel. Ta osoba, najczęściej potrzebuje partnera,
profesjonalnego żeglarza, który poprowadzi mu
projekt od strony żeglarskiej i zadba chociażby
o dobór załogi, pomiary techniczne itd. To on
decydował o wszystkim, oczywiście konsultując
ze mną od strony takiej menedżerskiej i właścicielskiej. W tym projekcie był to wspomniany Michał
Korneszczuk. Podobny schemat był później, przy
kolejnym projekcie RC44, gdzie szefem od strony
żeglarskiej został Piotr Przybylski - wieloletni
sternik meczowy, który w latach 2002-2004 pływał
w załodze Karola Jabłońskiego, ówczesnego lidera
rankingu match racingowego.
I tym samym płynnie przeszliśmy ze „Swallow”
do „Mag Racingu” – chyba największego projektu
regatowego. Skąd pomysł na RC44?
Inicjatorem projektu był właśnie Piotrek Przybylski,
który przyszedł do mnie z gotowym pomysłem,
przy jego sugestiach, powstał team Mag Racing,
z którego jestem szczególnie dumny, ponieważ
pływaliśmy w gronie najlepszych na świecie,
zarówno na naszej łódce, jak i pozostałej stawce.
Jacht klasy RC44 – długość to 44 stopy, czyli
ponad 13 metrów. W 2011 roku była to jedyna taka
jednostka w Polsce i jedna z 30 na świecie.
Kto wchodził w skład załogi?
Załogę MAG Racing tworzyli najlepsi żeglarze
w Polsce. Za taktykę odpowiadał Piotr Przybylski,
dziobowym był Jacek Wysocki, trymerami żagli
przednich byli Grzegorz Baranowski oraz Mariusz
Klupiński, młynkowym Arkadiusz Fedusio,
a pitmanem Marcin Rymer. Za trymowanie grota
odpowiadał z kolei Piotr Tarnacki, a od strony menedżerskiej cały projekt spinał Arkadiusz Ornowski, doświadczony żeglarz z przeszłością m.in.
w Admiral's Cup. Skład załogi ulegał zmianie,
gościnnie pływał z nami też wybitny taktyk Karol
Jabłoński, Paweł Kacperski czy Dominik Życki.
Mieliśmy okazję wówczas ścigać się i zaprzyjaźnić z Russellem Couttsem, który trzykrotnie
wygrał Puchar Ameryki.
Ile lat trwał projekt Mag Racing?
Mag Racing to projekt rozpisany na trzy lata (20112014). Braliśmy udział w cyklu Pucharu Świata
klasy RC44. Żeglowaliśmy w San Diego, Chorwacji,
Szwecji, Austrii, Nowej Zelandii, na Sardynii oraz na
mistrzostwach świata na Wyspach Kanaryjskich.
Mieliśmy lepsze i gorsze wyniki, zdarzało nam się,
że kończyliśmy poszczególne wyścigi w pierwszej
trójce, ale też, że płynęliśmy w tzw. ogonie. Ten
projekt był niesłychanie kosztowny. Próbowałem
znaleźć jakieś dodatkowe finansowanie i mieliśmy
jednego sponsora, który dużą część kosztów wziął
na siebie, jednak to nie wystarczyło i projekt trzeba
było zakończyć.
O jakich kwotach rozmawiamy?
Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają
(śmiech). Wystarczy wejść na stronę klasy RC44
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i sprawdzić średnią kalkulację projektu. To są kwoty sięgające kilkuset tysięcy złotych rocznie.
Co się stało z jachtem po zakończeniu projektu?
Jacht jest u mnie, jestem jego właścicielem i chętnie sprzedam. Szukamy nabywcy!
Czy jacht jest użytkowany, bierze udział w regatach?
Obecnie nie.
W pewnym momencie scalił pan biznes i żeglarstwo powołując firmę Nautica Boats.
Tak, to wspólny projekt mój i Michała Korneszczuka. Miałem w tym projekcie swój udział finansowy,
lecz później się wycofałem, z powodu zbyt dużej
ilości własnych zajęć biznesowych. Produkowaliśmy łódki Nautica 450, produkcja odbywała się
w Polsce, dzisiaj wiem, że projekt jest kontynuowany i flota tych jachtów jest całkiem spora.
Teraz pływa pan na dwóch klasach - Melges 20
i J70. Zacznijmy od tej pierwszej.
Na Melges 20 pływam już czwarty rok. To wspaniała, bardzo wymagająca łódka, dająca dużo
satysfakcji. Jak ktoś pływał wcześniej na windsurfingu to lubi szybkość, ta klasa pływa z wiatrem,
osiąga nawet 16-17 węzłów – to jest niesamowite.
Pływamy w obsadzie 3-osobowej. Załogantami są
Tomislav Basic i Ivan Ivakovic z Chorwacji. Z Tomislavem znamy się jeszcze ze startów w klasie
RC44. To bardzo doświadczony żeglarz o wielkich
umiejętnościach, a zarazem szef projektu.
Jak wygląda wasz kalendarz regatowy?
W tym roku na pięć regat pucharowych byliśmy
na czterech. Muszę się pochwalić, że na jednym
z przystanków wygraliśmy regaty przedstartowe,
a na pierwszym (Melges20 World League) stanęliśmy na drugim stopniu podium. Najważniejsza
impreza dopiero przed nami, w połowie października czekają nas mistrzostwa świata na Sardynii.
A w między czasie jest jeszcze miejsce na pływanie na J70…
Trochę tak jest. W zeszłym roku zaczęliśmy
startować na J70. Łódka trochę większa i cięższa,
czteroosobowa. Ta jednostka jest nieco łatwiejsza
od pozostałych, przez co stała się w ostatnich
latach bardzo popularna. Na zeszłorocznych
mistrzostwach świata startowało około 185
łódek, zajęliśmy wtedy 23. miejsce – a były to
nasze trzecie regaty w tej klasie. W tym roku na
mistrzostwach Europy zajęliśmy 9. miejsce, więc
jak na amatorskie ściganie, te wyniki naprawdę
przynoszą mi dużą satysfakcję.
Gdzie trenujecie na co dzień?
Na morzu Śródziemnym, najczęściej dzień przed
regatami. Pracuję i nie mogę sobie pozwolić na
bardzo długie nieobecności, regaty są naszym
treningiem.
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Dobrze, że projekt Polska 100
ewoluuje. Dziś chyba ma już
lepszą formę, niż pierwotnie.
Uważam, że dobrze się stało
jak się stało. A co z tego
wyjdzie - zobaczymy, bo jakby
to powiedzieć - nie znam zbyt
wielu szczegółów.

Trochę mnie pan zaskoczył.
Dlaczego?
Jak można osiągać takie wyniki trenując jedynie dzień przed
regatami...
Bo regaty są najlepszym treningiem (śmiech). Najczęściej ćwiczymy konkretne manewry, by później móc je wykonać w warunkach
walki konkurencyjnej.
RC44, Melges 20, J70 - nie chciałby pan pościgać się na tych
łódkach w Polsce?
Na chwilę obecną, mamy trzy łódki klasy J70, być może
wkrótce pojawi się kolejna. Michał Korneszczuk organizuje co
roku regaty Nord Cup, zorganizował też Mistrzostwa Europy
ORC. Ja sam chciałem kiedyś zorganizować regaty RC44, ale
niestety mi się nie udało. Była aprobata klasy, swoją obecność zapowiedzieli Russell Coutts, czy Larry Ellison, jeden
z najbogatszych ludzi na świecie, natomiast nie udało mi się
tego projektu dopiąć.

W ŚLIZGU!
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Dlaczego?
Spotkałem się z przychylnością Sopotu i Gdyni – oba miasta były
gotowe udzielić infrastruktury, brakowało natomiast środków
m.in. na wynagrodzenie dla trenerów i sędziów, wynajęcie
pontonów czy nawet caternig. To nie były duże kwoty, jednak
mimo to zabrakło sponsora. Uważam to za duży błąd. To
doskonały przykład na to, że coś u nas nie funkcjonuje.
Nikt w Polsce nie potrafi zwrócić uwagi na prosty aspekt
ekonomiczny. Przeprowadzenie regat - dla całego regionu, dla
miasta, dla społeczności - jest wysoce opłacalne. Natomiast
ci, którzy mają możliwość dofinansowania, a właściwie
państwo, czy samorządy – tego nie robią. Wtedy mamy taką
sytuację jak dziś, czyli brak poważnych regat.
Myśli pan o zbudowaniu teamu oceanicznego i starcie w takich
regatach jak Sydney-Hobart czy Fastnet?
Nie, zostawiam to najlepszym żeglarzom. Trzeba dać szansę Karolowi Jabłońskiemu, wtedy mamy gwarancję, że przedsięwzięcie
będzie w dobrych rękach. Ja takich kwalifikacji nie posiadam.
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Nawet marzeń?
Uważam, że przez ocean trzeba przepłynąć, ale jak się zdecyduję to
raczej jednorazowo.
Jak pan myśli, dlaczego nie możemy się przebić do światowej czołówki żeglarstwa morskiego? Mamy wybrzeże, mamy morze, mamy
miliony żeglarzy i średniej wielkości kraj. Gdzie tkwi problem?
Dlatego, że na tym morzu nikt nie pływa. Zatoka jest pusta. Jak
jestem za granicą i widzę liczbę żagli na wodzie, to żal mi serce
ściska, że u nas tego nie ma. Powracamy ciągle do problemu
z organizacją żeglarstwa. Nie ma inwestycji w młodzież, takiej
formy, która, by ich zachęcała. Nie ma też inwestycji w sport, bo
jedno i drugie musi działać jednocześnie. Widać to na przykładzie
Lewandowskiego – kiedy strzela gole, to dzieci idą grać w piłkę.
Powinniśmy iść podobnym tropem w żeglarstwie, ale ktoś musi
znaleźć zwarty, spójny system zarządzania.
Ministerstwo Sportu, czy Polski Związek Żeglarski? Na tych
instytucjach ciąży inicjatywa?
Na pewno, jak dwa konie ciągną, to na wozie lżej, ale musiałyby te
role między sobą podzielić. To muszą być systemowe działania
o szeroko zakrojonej skali i wbrew pozorom nie wymagają ogromnych nakładów finansowych.
Czy kibicuje pan komuś szczególnie z polskich żeglarzy? Na
jakie osiągnięcia?
Tak,. Mocno trzymam kciuki za 49er Team - Łukasza Przybytka
i Pawła Kołodzińskiego. Paweł, pływał u mnie na X35, także tym
bardziej mu kibicuje.
Przyglądał się pan projektowi Polska 100. Co pan o nim myśli?
Dobrze, że projekt Polska 100 ewoluuje. Dziś chyba ma już lepszą
formę, niż pierwotnie. Uważam, że dobrze się stało jak się stało.
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A co z tego wyjdzie - zobaczymy, bo jakby to powiedzieć - nie
znam zbyt wielu szczegółów.
Chyba nikt nie zna…
Wydaje mi się, że jeżeli zamiast dobrej zabawy dla kilkunastu żeglarzy, zorganizowanoby porządny system szkoleniowy i naukę dla
większej liczby osób - to optowałbym za tym drugim.
Jak powinien być budowany duży projekt żeglarski? Czy potrafiłby go pan skonstruować? Skutecznie zbudować? Czy wreszcie
doczekamy się? Ostatni na naprawdę dużą skalę był chyba The
Race2000. Mija 18 lat i co?
Patrzę z dwóch stron, od żeglarskiej i biznesowej. Na pewno
w pierwszej kolejności trzeba zainteresować firmę, żeby wykorzystała żeglarstwo do promocji. Boss ma swoją łódkę, Rolex ma swoje
regaty, Volvo ma swoje regaty, Prada ma swoją łódkę, Louis Vuitton
ma swoje regaty - można by tak wymieniać bez końca. Jednak firmy
chcą być widoczne, eksponowane, czyli wszystko sprowadza się
do promowania w środkach masowego przekazu. Nie mając tego,
odcinamy możliwości jakiekolwiek sponsoringu.
Ma pan wiedzę i doświadczenie – nie myślał pan może o tym,
żeby kiedykolwiek zacząć współpracę z Polskim Związkiem
Żeglarskim? Mieć tam jakąś rolę?
Przyznam, że mnie pani zaskoczyła tym pytaniem. Co miałbym robić? Nie mam pojęcia, nie współpracowałem, nie zamierzam i jakoś
nie mogę sobie wyobrazić, jakby to mogło wyglądać.
A myśli pan, że PZŻ spełnia swoją rolę? Jak ocenia pan ich
działalność?
Nie wiem, bo wcale jej nie zauważam.
Auć!

LUDZIE / A L E K S A N D R A A R E N DT

ALEKSANDRA
ARENDT

BAŁTYK
HISTORIE ZZA
PARAWANU
ROZMAWIAŁ: JAKUB JAKUBOWSKI / FOTO: NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE

Co Tomasz Raczek robił na transatlantyku
Stefan Batory? Dlaczego po plaży paradowano
w sukienkach? Czy brązowa opalenizna zawsze
była w modzie? Gdzie nad morzem była „nowa
Warszawa”, a gdzie „małe Zakopane” Jak
zmieniały się nadmorskie kurorty i moda
plażowa. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie
w fascynującej książce „Bałtyk – historie zza
parawanu”. O bałtyckich tajemnicach, o tym
ile prawdy jest w legendach rozmawiamy
z autorką książki, Aleksandrą Arendt.
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Co Panią najbardziej zaskoczyło w trakcie pisania tej

w 1967 roku, przez dwa sezony. Potem wyłączono ją z użytku,

książki, która historia okazała się najbardziej intrygująca,

bo klif zaczął się obsuwać. W 1982 roku, podczas sztormowej

niesamowita?

nocy, konstrukcja runęła na plażę.

Tylko jedna? To cios poniżej pasa (śmiech). Każda z tych
historii zaskoczyła mnie na swój sposób. Jednak najbardziej

Zmierzmy się zatem z tymi ciekawostkami. Zacznijmy od Helu,

zaintrygował mnie nieistniejący już wyciąg plażowy w Jastrzę-

a w zasadzie od Starego Helu, którego już nie ma, bo pochłonę-

biej Górze. Dowiedziałam się o nim zupełnie przypadkowo.

ły go bałtyckie fale...

Nie pamiętam gdzie natknęłam się na zdjęcie, na którym była

Stary Hel to osada, która naprawdę istniała. Znajdowała się około

ta winda. Od razu zaczęłam szukać o niej informacji, a tych

1,5 km na północny zachód od obecnego miasta. Trudno powie-

było niewiele. Na szczęście mieszkańcy podzielili się ze mną

dzieć, kiedy dokładnie powstała. Dokumenty, w których pojawia

swoimi wspomnieniami i zdjęciami. W dwudziestoleciu mię-

się Stary Hel pochodzą z XIV wieku. Co można powiedzieć o tej

dzywojennym Jastrzębia Góra stała się modnym kurortem, do

osadzie? Była dość bogata, a to dzięki obfitym łowiskom śledzi

którego chętnie ściągała elita z całego kraju. Nazywana była

i dobrym układom handlowym. Helanie mieli winiarnie, karczmy,

nową Warszawą. Winda powstała na stromym klifie, po to by

port i stocznie. Żyć, nie umierać! Niestety, ze względu na poło-

łatwiej było dostać się na plażę. Na samej górze żelbetonowej

żenie – narażone ciągle na działania żywiołów, osada przestała

wieży zaprojektowano taras widokowy. Niestety, wybuchła

istnieć – tak twierdzą historycy. Legenda, jednak mówi co innego.

wojna i windy nie uruchomiono. Zaczęła działać dopiero

Stary Hel miał zniknąć przez grzechy mieszkańców.
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Nie zdradzajmy wszystkiego, bo warto sięgnąć do książki.

No właśnie, kiedy zaczęła się rewolucja w modzie plażowej i jak

Zapytam o co innego. Ponoć zwyczaj zażywania kąpieli

ona przebiegała?

w Bałtyku upowszechnili Francuzi...

Pierwsze kostiumy kąpielowe nie były ani ładne, ani przydatne.

To Anglicy pierwsi zaczęli zachęcać do morskich kąpieli. Uwa-

Tak naprawdę utrudniały zażywanie kąpieli. Szorstkie, grube

żali, że słona woda może mieć zbawienny wpływ na zdrowie.

materiały, kołnierzyki, pantalony – nie brzmi to zbyt zachęcająco.

Ale kąpiele w Bałtyku rzeczywiście upowszechnili Francuzi,

Duży wpływ na to jak później wyglądały kostiumy miała pierwsza

którzy pojawili się na naszym Wybrzeżu po zakończeniu wojen

wojna światowa. Stała się ona początkiem rewolucji obyczajowej.

napoleońskich. W końcu to lekarzowi z Alzacji zawdzięczamy

Mężczyźni ruszyli na front, a kobiety same musiały sobie radzić

rozwój kąpieliska w Sopocie, ale nie tylko. Doktor Haffner miał

z codziennymi trudami. Były silne i niezależne, a to nie umknęło

też spory wkład w powstanie kąpieliska w Gdańsku Brzeźnie.

uwadze projektantów. Sama Coco Chanel forsowała styl kobiety-chłopczycy. Powoli stroje były coraz krótsze. W końcu kobiety

Okazuje się, że w dawnych czasach kąpiele w zimnym Bałty-

nie wstydziły się pokazać łydek. Na kolejną rewolucję trzeba było

ku miały szerokie zastosowanie...

poczekać na odważną Brigitte Bardot odzianą w skąpe bikini.

Można powiedzieć, że były lekiem na całe zło. Kąpiele w morzu
miały wyleczyć histerię, reumatyzm, depresję, anemię, nawet

Cofnijmy się jeszcze bardziej w czasie. Mamy XVIII wiek i na

paraliż. Brzmi niedorzecznie? Pewnie tak, ale te 170 lat temu

bałtyckie plaże wjeżdżają wozy kąpielowe....

nadmorskie kuracje cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Teraz takie wozy byłyby wielką atrakcją. Kilka wieków temu

A to za sprawą Anglików, którzy rozpływali się nad leczniczym

przede wszystkim pełniły funkcję użytkową. Miały skutecznie

zastosowaniem słonych kąpieli. Ta moda przywędrowała

ukrywać wstydliwe plażowiczki przed ciekawskimi spojrzeniami

również nad Bałtyk.

podglądaczy. Jak? Pani wsiadała do wozu, który stał na brzegu,
a ten po chwili wjeżdżał do morza. Jedne plażowiczki się przebie-

Wystarczyło kilka razy wejść do wody i choroby ustępowały?

rały, inne pływały nago. Po skończonej kąpieli wjeżdżały wozem

To nie było takie proste (śmiech). Jeśli ktoś chciał podrepe-

na brzeg. Takich wozów używano np. w Sopocie.

rować swoje zdrowie, najpierw musiał się wybrać do lekarza.
To on ustalał jak przebiegała cała kuracja. I tak pewien war-

Dzisiaj na plażach królują parawany. Jakie inne ciekawe wyna-

szawski aktor miał przejść na dietę i codziennie przez 60 dni

lazki plażowe można było spotkać nad Bałtykiem w dawniej-

zażywać kąpieli w morzu. Bez względu na pogodę. Jakby tego

szych czasach?

było mało, obowiązywał cały szereg zasad, które określały jak

Zanim pojawiły się parawany, popularne były grajdołki, czyli

prawidłowo się kąpać.

piaszczyste okopy na plaży. Te usypywali nie tylko dorośli, ale
i dzieci. Przeglądając prasę z lat 80. natknęłam się nawet na arty-

Ponoć w XIX wieku nad Bałtykiem obowiązywała segregacja

kuł, w którym opisano „wojnę” o grajdołek. Plażowicze uwielbiali

plażowiczów? Dlaczego na plażach wprowadzano osobne

też wiklinowe kosze. Te można było zobaczyć m.in. w Brzeźnie,

strefy i dla kogo one były przeznaczone?

Świnoujściu, czy Sopocie. Na szczęście na niektórych plażach

Płeć piękna i płeć niebezpieczna na jednej plaży? Wykluczone.

znów pojawiły się te urocze „wiklinowe osiedla”.

W XIX wieku po prostu nie wypadało razem wypoczywać nad
wodą. Dlatego plaże dzielono na trzy części: dla pań, panów

Co mają ze sobą wspólnego skoki narciarskie i polskie wybrzeże?

i małżeństw z dziećmi. Strefy wydzielały płachty z materia-

Nic, prawda? Większość osób tak by właśnie odpowiedziała.

łu albo płoty. Czasami wyznaczano nawet godziny kąpieli.

Wcale mnie to nie dziwi, bo ja też nie mogłam uwierzyć w to, że

Oczywiście nie wszystkim te zasady się podobały. Nie brako-

w Trójmieście w latach 1940-1970 uprawiano skoki narciar-

wało śmiałków, którzy nic sobie nie robili z tych ograniczeń.

skie. Oczywiście nie miały one nic wspólnego z nowoczesnymi

W Świnoujściu pewien młody Niemiec założył damski czepek

obiektami, na których teraz biją rekordy nasi skoczkowie. Te

i wpłynął do „damenbadu”. Wszystko po to, by poflirtować

trójmiejskie skocznie często wykorzystywały naturalne ukształto-

z urodziwą Polką. Takich mistyfikacji było więcej.

wanie terenu. Skoczkowie, z którymi się spotkałam, wspominają,
że „stawali na wzniesieniu i rzucali się w przepaść”. Nie mieli

Dzisiaj każdy z nas marzy o pięknej, brązowej opaleniźnie.

kombinezonów i kasków. Skakali w powyciąganych swetrach i na

Kiedyś jednak było zupełnie na odwrót, a plaże latem były

nartach znalezionych gdzieś w domowych piwnicach. Ale dawali

pełne ubranych od stóp do głów ludzi. Dlaczego?

z siebie wszystko. W Sopocie nawet ruszyły prace nad budową

Opalenizna była „zarezerwowana” dla biednych, dlatego bogaci

skoczni z prawdziwego zdarzenia…

kuracjusze tak skrupulatnie chronili się przed słońcem. Parasolki, długie suknie, rajstopy – każdy sposób był dobry, byle

I na koniec zapytam co Tomasz Raczek robił na transatlantyku

tylko uchronić się przed zarumienioną skórą. Zachowała się

Stefan Batory?

nawet relacja pewnej kobiety z Kołobrzegu, która nie zdołała

Spełniał swoje wielkie marzenie. I nie chodziło tutaj o udział w wy-

uratować córek przed letnią opalenizną. Cóż to był za dramat!

cieczkowym rejsie. Tomasz Raczek nie zamierzał wylegiwać się

Matka bardzo bała się o swoje dzieci. Ale wcale nie chodziło

w swojej kajucie, on chciał być marynarzem. Przez lata nie dawno

jej o ewentualne poparzenia. Martwiła się, że gdy dziewczynki

mu żadnych szans, ale kiedy stał się już popularny, otworzyły się

wrócą na stancję, będą wyzywane od wieśniaków. Kobieta była

przed nim nowe możliwości. Prezes Polskich Linii Oceanicznych

tak zdesperowana, że robiła im okłady z maślanki. Po co? Żeby

zaproponował Raczkowi posadę oficera rozrywkowego. Jego

je choć trochę wybielić…

zadaniem było dbanie o dobre samopoczucie pasażerów. Jak?
Organizował bale, pokazy mody, spotkania klubu dyskusyjnego.

Wszystko zmieniło się, gdy pojawiła się Coco Chanel.
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Na „Stefku” dużo się działo. Ale nie zdradzajmy wszystkiego.
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DESKA
SURFINGOWA
OD TESLI
TEKST: HALINA KONOPKA

Charyzmatyczny wizjoner, Elon
Musk po raz kolejny udowodnił,
że może sprzedać wszystko.
Tym razem padło na deski
surfingowe. Tesla Surfboard
została wyceniona na 1500 $
i wyprodukowana w zaledwie
200 egzemplarzach. Jak
nietrudno zgadnąć, rozeszła się
błyskawicznie.

Kojarzycie postać Elona Muska? Jeżeli nie, szybko
trzeba to nadrobić. To inteligentny wizjoner, który
wciąż zaskakuje i wdraża niekonwencjonalne działania marketingowe, a do tego świetnie je sprzedaje.
Jednym zdaniem, człowiek, który dzięki magii swojego nazwiska potrafiłby sprzedać wodę z Bałtyku!
Obok wielkich projektów, jak próba modernizacji
transportu, czy loty kosmiczne, Elon Musk realizuje
również mniej spektakularne przedsięwzięcia. Były
już czapki z daszkiem, miotacze ognia, powerbanki
zasilane tymi samymi bateriami, które znajdują się
w samochodach Tesla, a teraz przyszedł czas na wypuszczenie kolejnego eksperymentalnego produktu.
Mowa o Tesla Surfboard, czyli desce surfingowej sygnowanej logo Tesli.

Czerwono-czarne deski surfingowe zostały
wykończone włóknem węglowym „Black Dart”
i dzielą elementy stylistyczne z samochodami
Tesli. Co ciekawe, są również kompatybilne z samochodami modeli: S, X oraz 3 i bez problemu
zmieszczą się w ich wnętrzu. Nowy pomysł Muska został zaprojektowany we współpracy z Lost
Surfboards i Mattem „Mayhemem” Biolosem,
jednym z najlepszych shaperów na świecie. Deskę wyprodukowano w zaledwie 200 egzemplarzach i pomimo swojej ceny – 1500 $ - rozeszła
się błyskawicznie.
Ps. Podobno będzie jeszcze szansa na domówienie kilku sztuk. Życzymy powodzenia!

fot.materiały prasowe

DESKA
ZDALNIE STEROWANA
TEKST: HALINA KONOPKA

fot.Gustav Kjellber

Szwedzka firma Awake Ravik stworzyła elektryczną deskę do surfowania,
którą można sterować zdalnie! Co ciekawe, by na niej surfować
niepotrzebne są wielkie fale, wystarczy akwen. Deska rozpędza się
aż do 56 km/h.
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Jak wszyscy wiemy, opanowanie deski na niosącej fali nie jest wcale sprawą prostą. Co jednak stałoby się, gdyby deską można by zdalnie sterować z wybrzeża bez względu na warunki atmosferyczne?
Na taki pomysł wpadła szwedzka firma Awake Ravik. Funkcjonalna
deska Ravik jest wyposażona w bezszczotkowy silnik elektryczny
o mocy 11 kW, który pozwala osiągnąć do 56 km/h w zaledwie w 4
sekundy. Jej hydrodynamiczny kształt zapewnia stabilną, ale jednocześnie pełną przygód jazdę. Deska, jak przystało na taki gadżet, jest
wykonana z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii –
posiada karbonowy kadłub, zaawansowany elektroniczny system
sterowania i jest naszpikowana czujnikami zapobiegającymi awariom. Bateria elektryczna jest szczelnie zamknięta w obudowie deski i na jednym ładowaniu wytrzymuje około 40 minut użytkowania.
Urządzenie sterujące pozwala zmieniać tryb jazdy, podaje temperaturę, a także inteligentnie zarządza energią baterii – w przypadku
wywrotki, silnik automatycznie się wyłączy.
Cena tej wodnej zabawki wynosi 22 tysiące dolarów. Produkcja ruszyła, pierwsze dostawy już wkrótce.
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SUPRA FORD
RAPTOR BOAT

Motorówka do wakeboardu na bazie silnika
z Forda Raptora o mocy 575 KM?
Dokładnie tak. Za projekt odpowiedzialny jest
Ken Block, amerykański kierowca rajdowy
znany ze swoich ekstremalnych wyczynów.

TEKST: HALINA KONOPKA

fot. materiały prasowe

Ken Block jest profesjonalnym kierowcą rajdowym, który
znany jest z tworzenia najbardziej śmiałych maszyn.
Jego ostatni wyczyn to wjazd na szczyt góry Pikes Peak
w Kolorado na wysokość 4302 metrów, a wszystko
w Fordzie Mustangu Hoonicorn V2 z 1965 roku i zaledwie 1400 KM mocy.
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Block często łączy ze sobą części i silniki pochodzące
z różnych aut, aby stworzyć bestie o mocy, która przeraża
zwykłego śmiertelnika. Do jego długiej listy imponujących pojazdów dołączyła niedawno kolejna konstrukcja,
ku zaskoczeniu wszystkich, nie jest to samochód, lecz
motorówka. Supra Ford Raptor Boat to motorówka do
wakeboardu. Blockowi, jako ekspertowi w dziedzinie prędkości, zależało na skonstruowaniu jednostki, która będzie
raczej latała niż pływała po wodzie. Dlatego, aby spełnić
swoje oczekiwania, rajdowiec potrzebował kogoś, kto zajmie się dołożeniem maksymalnej mocy do jego projektu.
Szczęśliwie trafił do Marine Products, gdzie we współpracy ze specjalistami powstała łódź Supra z 6,2-litrowym
silnikiem V8 pochodzącym z Forda Raptora pierwszej
generacji. Ta hybryda jest w stanie wygenerować aż 575
morskich koni mechanicznych!
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NAJBARDZIEJ
LUSKSUSOWYCH
JACHTÓW

ŹRÓDŁO: BOAT INTERNATIONAL

AZIMUT GRANDE 32 METRI

fot. Quin Bisset

Azimut Grande 32 Metri swoją światową
premierę miał właśnie na tegorocznych
targach w Cannes. Jednostka została
zaprojektowana przez Stefano Righini,
a o stylistykę wnętrza zadbał Achille
Salvagni. Grande 32 wyposażony jest
w przestronny beach club na rufie oraz
praktyczny, boczny garaż, który może
pomieścić nawet pięciometrowy skuter
wodny. Model zawiera nadbudowę
z włókien węglowych, która zapewnia m.in.
niższy środek ciężkości. Całość prezentuje
się naprawdę solidnie.
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Stocznia Pearl Yachts wykorzystała scenę
festiwalu żeglarskiego w Cannes, aby zaprezentować swoją flagową jednostkę - Pearl
95. Najnowszy 29-metrowy jacht jest obecnie największym statkiem, jaki kiedykolwiek
zbudował ten brytyjski konstruktor jachtów.
Za projekt wnętrza odpowiedzialny jest
Jacht Kelly Hoppen, a zewnętrzna stylizacja
należy do Dixon Yacht Design. Ten model,
podobnie jak prezentowany wyżej Grande
32, również zawiera efektowną konstrukcję
pawęży, tworzącą przestrzeń garażową.

						

fot. materiały prasowe

PEARL 95

ARCADIA A105

fot. materiały prasowe

Niedługo po przedstawieniu projektu A100,
stocznia Arcadia Yachts odkryła całkiem
nową jednostkę - A105. Projekt wizualnie
nieco przypomina swoją poprzedniczkę, jednak jest od niej nieco większy. Taki rozmiar
pozwolił wygospodarować więcej przestrzeni
na górnym pokładzie – słonecznym, co dało
65 m2 powierzchni wypoczynkowej. Jacht
może pomieścić łącznie 8 gości i 5-osobową
załogę. Jednostka jest przestronna i charakteryzuje się wieloma ogólnodostępnymi
miejscami gościnnymi.

ASYMMETRIC SL102

fot. Thomas Pagani

Ten nowoczesny jacht, zdecydowanie
wyróżnia się na tle pozostałych. Posiada
interesująca linię i kształt kadłuba i jest zarazem pierwszym asymetrycznym jachtem
na świecie. Przez swoją innowacyjną budowę – ciąg komunikacyjny między pokładami został umieszczony wyłącznie po lewej
stronie jachtu (ang. starboard), jednostka
zyskała dodatkowe 10 m2 wewnętrznej
przestrzeni. Za projekt odpowiedzialny jest
Chris Bangle - były szef projektantów BMW
oraz włoska pracownia architektoniczna
Zuccon International Project.

W ŚLIZGU!

/

wrzesień-październik 2018

59

TECHNOLOGIA

SUNSEEKER 131

Stocznia Sunseeker w Cannes
pochwaliła się swoją największą jednostką – 40-metrowym
modelem Sunseeker 131. Oparty na klasycznym, głębokim
kadłubie V, ten trzypokładowy
jacht w standardowej konfiguracji może pomieścić w sumie
10 gości w pięciu kabinach.
Jednostka posiada także dużą
przestrzeń zewnętrzną oraz
bogate zaplecze gastronomiczne. Jej maksymalna prędkość
wynosi 23 węzły.
fot. materiały prasowe

FERRETTI 670
We Francji pojawił się także nowy model ze stoczni Ferretti. Ferretti 670 to dzieło
działu projektowego stoczni oraz architekta Filippo Salvettiego. W stosunku do poprzednich modeli przeprojektowano wnętrza, by uzyskać większe przestrzenie, nie rezygnując tym samym z prywatności. Na rufie znajduje się duża przestrzeń kąpielowa,
na dziobie zaś sofy i stół. Część życia towarzyskiego toczy się na flybridge, który ma
aż 24 m2 powierzchni. Całość jest też znakomicie wyciszona. Jacht może osiągnąć
maksymalnie 32 węzły, a jego prędkość podróżna wynosi 28 węzłów.

fot. materiały prasowe
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URIAMIR
Uriamir to drugi jacht w serii
Delfin 95 włoskiej stoczni Benetti.
Zaprojektowany przez Giorgo M.
Cassetta jacht, posiada kadłub
z włókna szklanego i nadbudowę
z włókien węglowych, a do tego
charakteryzuje się dużymi przeszklonymi powierzchniami i naprzemiennym użyciem jasnych
i ciemnych materiałów wewnątrz.
Na dolnym pokładzie znajdują
się 4 podwójne kabiny, a stacja
steru znajduje się na pokładzie
górnym, który obejmuje panoramiczny basen w dziobie. Uriamir
posiada również taras słoneczny
wyposażony w dwie sofy i drugą
zewnętrzną stację sterową.

fot. materiały prasowe

CUSTOM LINE 120
Kolejną propozycją od
Ferretti jest jacht z linii niestandardowej Custom Line
120. Zaprojektowany przez
Francesco Pazkowskiego,
ten 38,3-metrowy jacht, posiada częściowo wyporowy
kadłub z włókna szklanego.
Jednostka pomieści max.
10 osób i wyposażona
jest w główną kabinę
pokładową podzieloną na
część damską i męską,
dwie podwójne kabiny oraz
dwie kabiny VIP, które mają
podwójne łóżka z widokiem
na morze. Na górnym pokładzie znajdują się leżaki,
bar, zaplecze gastronomiczne, basen oraz spa.
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EDYTORIAL

TORBY
NA ŻAGLE
TORBA STRIPES-SAILINGMACHINE
Cena: 220 PLN

DUŻA TORBA ŻEGLARSKA - PAMPERO
Cena: 299 PLN

TORBA BLACK HOLE PACK 45L SHOCK PINK-PATAGONIA
Cena: 509 PLN

DUFFEL BAG 2 90L EVENING BLUE-HELLY HANSEN
Cena: 440 PLN

XL SPORTS BARREL BAG-SUPERDRY
Cena: 298 PLN
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TECHNOLOGIA

SILNIKI OD SUZUKI
Suzuki Motor Poland już od 6 lat prowadzi dystrybucję, sprzedaż oraz obsługę
serwisową silników zaburtowych, części zamiennych i akcesoriów do silników
Suzuki Marine. W ofercie znajdują się silniki zaburtowe o mocy od 2,5KM do
350KM, zgrupowane w 6 kategoriach: V6 Power GEKI, V6 Power, Top of the In-Line 4, High Performance Middle, High Performance Compact oraz Portable,
które pasują zarówno celów wypoczynkowych, sportowych, jak i komercyjnych.
Lekkie, zostały skonstruowane jako silniki przeznaczone do pontonów, małych
łodzi rekreacyjnych lub jako silniki pomocnicze do jachtów żaglowych. DF5A
i DF6A to obecnie najlżejsze czterosuwowe silniki w swojej klasie. Konstrukcja
silnika pozwala na przechowywanie ich po zdjęciu z łodzi w pozycji leżącej, na
każdym z 3 boków. Dzięki zintegrowanemu zbiornikowi paliwa umieszczonemu
nad silnikiem, DF2.5, DF5A i DF6A mogą być uruchamiane bez konieczności
sciągania obudowy nawet po dłuższym okresie bezczynności.

Wszystkie silniki, zarówno te lekkie, przenośne i sportowe, jak i flagowe jednostki
V6, zostały zaprojektowane, aby zapewniać moc, osiągi, niskie zużycie paliwa
i niezawodność. Unikatowa technologia Lean Burn (system spalania zubożonych mieszanek), dostępna w większości silników Suzuki, zapewnia rewelacyjne osiągi przy minimalnym zużyciu paliwa. Aktualnie warto zwrócić uwagę na
modele DF5AL i DF6AL, które są dostępne w nowych, atrakcyjnych cenach.

fot. Michał Jaron

fot. Michał Jaron

Z kolei najpotężniejsze silniki zaburtowe Suzuki należą do serii V6 Power GEKI.
Flagowy model tej serii to DF350A - silnik o największej dotychczas oferowanej
przez Suzuki mocy, sięgającej 350 KM. Jednostka DF350A jest pierwszym masowo produkowanym silnikiem zaburtowym z systemem podwójnych śrub napędowych pracujących przeciwbieżnie. Z kolei najnowszym modelem w tej serii
jest DF325A, który zadebiutował w styczniu 2018 r. na targach w Düsseldorfie.

fot. materiały prasowe
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fot. materiały prasowe

LUKSUSOWY
ROWER
WODNY

Zwykle, kiedy myślimy o rowerze wodnym,
w głowie pojawia się obraz plastikowej zabawki
w kształcie cegły z niewygodnymi siedzeniami.
A co powiecie na luksusową propozycję
australijskiego projektanta rodem z lat 50.? Szyk,
elegancja i ekologia - poznajcie Runabout!

Jeziora, komary i rowery wodne – klasyk. Szczytem ekstrawagancji są te z zainstalowaną na rufie zjeżdżalnią… Jednak teraz dzięki projektantowi Beau Lake, pospolity rower
wodny może zmienić swoje oblicze. Runabout – bo tak się
nazywa – został zainspirowany drewnianym rzemiosłem
lat. 50. Ten innowacyjny projekt łączy piękno klasycznej,
drewnianej estetyki łodzi z dzisiejszym, świadomym ekologicznie klientem. Jednostka składa się z trzech głównych
elementów konstrukcyjnych - kadłuba, kokpitu i pokładu.
Teraz usiądźcie! Korpus uformowany jest z włókna szklanego, posiada inkrustowany pokład fornirowy oraz pięknie
wykończone odlewy ze stali nierdzewnej. Na wyposażeniu
są także skórzane pokrowce na siedzenia o grubości jednego cala oraz chłodnia wpasowana w kadłub. Wisienką na
torcie jest ergonomicznie zaprojektowany, ręcznie rzeźbiony drewniany ster z elementem dżojstiku. Sami przyznajcie,
że brzmi to nieco egzotycznie… Jeżeli ktoś chciałby się
skusić na to cudo, może je nabyć już za 25 tys. $. Jesteśmy
przekonani, że chętnych nie zabranie!
fot. materiały prasowe
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TEKST I ZDJĘCIA: VICTOR BORSUK

Rum, cadillac, salsa, cygaro… chyba
już wiecie, o której z karaibskich
wysp mowa! Jednak tym razem
sprawdziliśmy ją od nieco innej
strony. Co jeden z najbardziej znanych
polskich kitesurferów robił na Kubie?
Gdzie leżą najpiękniejsze spoty?
Czy Kubańczycy w ogóle uprawiają
kitesurfing? O tym opowiada
Victor Borsuk, zapalony podróżnik,
wielokrotny mistrz Polski
w kitesurfingu oraz od niedawna
również Vloger.
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Jest godzina 4 rano, a ja nie mogę spać. Zapytacie dlaczego? Odpowiedź jest prosta – niedawno wróciłem
z najlepszej podróży w moim życiu. Teraz ekscytacja
miesza się z jetlagiem, czyli walką z różnicą czasu –
kiedy inni śpią ja dopiero zaczynam wieczór… Pomyślałem, że wykorzystam ten czas, żeby na „gorąco”
zdać wam relację z mojej podróży na Kubę!

JAK WULKAN GORĄCA?
Od dawna marzyła mi się podróż na Kubę. Wiele bardzo
bliskich mi osób mówiło mi, że to świetne miejsce do uprawiania kitesurfingu, a przede wszystkim, że turystycznie jest
jeszcze ,,dzikie”. Oczywiście od lat słyszałem również, że to
już jest ostatni moment, żeby zobaczyć taką Kubę jaka jest
naprawdę, z nadal niewielkim przygotowaniem na turystów.
Ta największa wyspa na Karaibach wciąż ma mało znane
spoty do uprawiania kitesurfingu, a do tego salsa i cygara - nie mogłem więc sobie odpuścić tego miejsca. W końcu, po trzech miesiącach kontuzji zapakowałem sprzęt do
uprawiania kitesurfingu, wsiadłem do samolotu i z niecierpliwością wyczekiwałem tego, co zaoferuje mi Kuba.Każdy
dzień był inny. Od samego początku nie mogłem uwierzyć,
że w końcu tu dotarłem. Ta niewielka wyspa przez swoją
burzliwą przeszłość jest znana całemu świata. Zaczynając
od produkcji cukru z trzciny cukrowej, a w związku z tym
produkcji rumu uwielbianego na całym świecie, przez wykorzystanie niewolników, dyktaturę Batisty i rewolucyjne odbicie niepodległości przez Fidela Castro i Che Guewarę. To
wyspa pełna burzliwej historii, w której czas zatrzymał się
60 lat temu. Jednak w życiu nie byłem w miejscu, w którym
ludzie są tak przyjaźni, roztańczeni i utalentowani. Jest tak
wiele mitów o Kubie, jak chociażby, ten że Kubanki tańczą na
ulicach, rum płynie strumieniami, wszyscy palą cygara, jest
obowiązek brania autostopowiczów przy wyjeździe z miasta… i wiecie co? To wszystko prawda! Każdy fragment Kuby
jest jak ze scenerii z lat 50. Po ulicach jeżdżą Cadillacki, stare
Chevroletty, Dodge, Buick – zupełnie jak w amerykańskich
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filmach. Budynki są kolorowe, a ludzie uśmiechnięci. Ustrój
polityczny jest wszystkim znany, ale w każdym ustroju ważni
są też ludzie, a ci zrobili na mnie ogromne wrażenie, czułem
się bezpiecznie i naprawdę dobrze.

LATAWCE
NA KUBIE
Wróćmy do sedna! Gdy podróżuje ważne jest dla mnie, aby
móc odpowiedzieć na dwa pytania: czy wieje i czy można tam uprawiać kitesurfing? Ku mojemu zaskoczeniu na
Kubie nie tylko można uprawiać kitesurfing, ale można to
robić w jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie! Nie
będziecie zdziwieni, jeżeli powiem, że na wodzie raczej
sami przyjezdni. Kitesurfing dla Kubańczyków stanowi
jeszcze pewną barierę finansową, bo ten kraj, jak wszyscy
wiemy, nadal działa w systemie socjalistycznym. Jednak
to jest bariera do szybkiego przeskoczenia. Kiedy przyjeżdżają zapaleńcy z całego świata wzrasta zapotrzebowanie
na szkoły i infrastrukturę, a to oznacza, że do pracy są potrzebni ,,lokalesi”, którzy często zaczynają od prostych prac
bosmana, caddy’iego, który stawia, ląduje i naprawia latawce. Z czasem uczą się pływać, zostają instruktorami, dostają fajne napiwki, czasem sprzęt w prezencie i zaczynają
pływać. Potem uczą rodzinę i tak w wielu miejscach gdzie
jeszcze parę lat temu lokalna społeczność nie wiedziała
czym jest kitesurfing, rozwijają się jedni z najlepszych zawodników na świecie. Tak też może być na Kubie.
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CAYO GUILLERMO
Pojechałem na wyspę ,,Cayo” Guillermo dzień wcześniej
sprawdzając prognozę. Zielone pola pod siłą wiatru zapowiadały świetną pogodę i równy wiatr. Już sama podróż na tę wyspę jest bardzo ekscytująca. Nie trzeba
dopływać łodzią, tylko można dojechać tam drogą, która znajduje się na usypanych wałach z kamieni i gruzu.
Oczywiście jadąc tamtędy myślałem o tym, jak fajnie
byłoby przeskoczyć nad jadącym Cadillac’iem – ale ten
projekt pozostawiam na następną podróż na Kubę. Kiedy dotarłem do Cayo Guillermo na wodzie pływały już
pierwsze latawce. Nie było ich dużo, z taką ilością miejsca i pięknych plaż to tak jakby nie było nikogo! Szedłem
po białym piasku, po obu stronach alejki stały wysokie
palmy, które uginały się na wietrze, niebo było jasnoniebieskie, świeciło słońce, a kolor wody przezroczysto-turkusowy. To nie były żadne filtry, nie miałem okularów
z polaryzacją – to po prostu był raj. Podekscytowany
od razu zacząłem pompować sprzęt, ale już wzrokiem
szukałem miejsca, w którym chciałbym popływać. I po
chwili już wiedziałem! W oddali zobaczyłem biały pomost z wiatą pokrytą słomą. 12 m latawiec, 16 węzłów,
brak tłumów i piękna sceneria – muszę przyznać, że to
było jedno z najciekawszych miejsc, w którym pływałem. Jeżeli chodzi o statystyki wiatrowe to mamy 50%
szans, że będzie nam wiało, ale ta wyspa ma do zaoferowania tyle magicznych wspomnień, że nawet bym się
nie zastanawiał, gdybym miał tam pojechać po raz drugi!
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zobaczyć strzał z armat el Morro
przejechać się taksówką z lat 50. po Hawanie
spróbować kitesurfingu na Cayo Guilermo
pójść na kubańską imprezę i w rytmie salsy
ruszyć do tańca
usłyszeć Gunatanemerę i Saratongę
odwiedzić Trynidad – jedno z najstarszych miast na Kubie
odwiedzić Park Narodowy Topes de Collantes – sceneria rodem
z Jurassic Park
zapalić kubańskie cygaro i wypić La Canchanchara, czyli kubański
drink przygotowywany na bazie miodu, rumu
(w pierwszej fazie destylacji), soku z limonki oraz wody
zrobić sobie zdjęcie z legendarnym fiatem 126p, który jest widoczny
na każdej ulicy na Kubie
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ZACHODNIOPOMORSKI
SZLAK ŻEGLARSKI

W MORZE
I NA JEZIORA
ROZMAWIAŁ: MICHAŁ STANKIEWICZ

Mamy wręcz idealne warunki do uprawiania żeglarstwa. Zaryzykuję twierdzenie, że znacznie
lepsze od sławnych Mazur. Lepsze, bo bardziej różnorodne – mówi „W Ślizgu!” Olgierd
Geblewicz, Marszałek Zachodniopomorski i jednocześnie zapalony żeglarz.

Sezon żeglarski powoli zbliża się do końca. Czy był dla Pana udany?

Wróćmy jednak do Zachodniopomorskiego. Nie trzeba płynąć w mo-

Niestety ten rok z przyczyn zawodowych odbił się na mojej aktywno-

rze, by przekroczyć granicę.

ści żeglarskiej. Głównie kręciłem się koło komina, robiąc krótkie rejsy

I owszem. Zalew Szczeciński w połowie jest po stronie polskiej, ale w po-

po Bałtyku czy Zalewie Szczecińskim. Były to raczej weekendowe wy-

łowie po stronie niemieckiej. Dzięki Unii Europejskiej i traktatowi z Schen-

pady. Żałuję, że nie mogłem tak jak trok temu popłynąć do Trójmiasta,

gen możemy swobodnie poruszać się i korzystać z niemieckich marin.

łącząc moje dwie pasje - żeglarstwo z muzyką i odwiedzając festiwal

Po stronie niemieckiej też możemy dopłynąć do morza, opłynąć wyspę

Open’er.

Uznam i wrócić na wody śródlądowe ujściem Świny albo popłynąć dalej
wybrzeżem i wpłynąć do Dziwnowa i dalej na Zalew Kamieński. Możliwo-

Brał Pan udział też w regatach. Sukcesy?

ści i tras jest bardzo wiele. Tak więc Pomorze Zachodnie oferuje bardzo

Pływam na jachcie turystycznym, 35 - stopowym, Gypsea konstrukcji francu-

różnorodne warunki nautyczne.

skiej. Ma głównie przeznaczenie turystyczno - rodzinne, ale często bierzemy
też udział w lokalnych regatach. W tym roku udało nam się wziąć udział w re-

Wody jest mnóstwo, tras też. A jak z infrastrukturą?

gatach jesiennych na Jeziorze Dąbie, zajęliśmy 2 miejsce w KWR Doda. , że

Pomorze Zachodnie zawsze miało wiele portów i marin, ale kilka lat temu

choć regaty mnie emocjonują to jednak walor podróżniczy żeglarstwa jest nie

nastąpiła mocna zmiana jakościowa. Zaczęliśmy budować Zachodnio-

do przecenienia.

pomorski Szlak Żeglarski. Dzisiaj liczy 380 km i aż 40 marin. Co więcej
- stale się rozwija, bo stare porty nieustannie się modernizują, a pomiędzy

Domyślam się, że nawiązuje Pan do akwenów Pomorza Zachodniego,

nimi powstają nowe. Duży, wręcz nieoceniony udział w finansowaniu ich

czyli unikatowego połączenia żeglugi śródlądowej z morską.

modernizacji mają fundusze unijne. W perspektywie 2014-2020 w osi 4,

Zdecydowanie. Pomorze Zachodnie posiada wręcz idealne warunki do

w działaniu 4.9 ogłosiliśmy kilka konkursów obejmujących działania na

uprawiania żeglarstwa, niezwykle konkurencyjne wobec Mazur. I nie

rzecz rozbudowy unikatowego w Europie Zachodniopomorskiego Szlaku

mówię tego jako urzędujący marszałek, czyli niejako z obowiązku, ale po

Żeglarskiego, budowy przystani kajakowych oraz zmian w regionalnej tu-

prostu jako żeglarz, autentycznie zafascynowany możliwościami żeglugi.

rystyce uzdrowiskowej.

Proszę sobie wyobrazić, że żeglarze, podobnie jak na kultowych Mazurach mają do dyspozycji małe i większe akweny śródlądowe. To Jezioro

Ile projektów udało się zrealizować z udziałem środków z RPO?

Dąbie – małe i duże, to rozlewisko Odry, to wreszcie duże zalewy – Zalew

Dotąd unijne wsparcie otrzymało około 50 projektów. Po środki sięga-

Kamieński czy największy z nich – Zalew Szczeciński. Wszystkie oto-

ły samorządy, stowarzyszenia czy fundacje. Umowy z beneficjentami

czone bujną przyrodą. Wszystkie ze sobą połączone, co daje możliwość

podpisywano stopniowo w 2017 i 2018 roku pojedynczo lub w większych

podróżowania – tak jak na Mazurach. Z jedną różnicą i to dosyć istotną.

pakietach. Szacuje się, że parafowane z beneficjentami eurofunduszowe

Z tych akwenów w szybki i łatwy sposób dopływamy nad morze. A to już

porozumienia na rzecz zmian w zakresie turystycznym na Pomorzu Za-

inne pływanie. Świat stoi otworem.

chodnim sięgają już kilkudziesięciu milionów złotych.

70

wrzesień-październik 2018

\

W ŚLIZGU!

PODRÓŻE

I wciąż się budują kolejne?

Na jakim jesteście etapie?

Budują, ale przede wszystkim modernizują już istniejące. Mariny zmienia-

Wykonaliśmy pracę od podstaw, wszystko zewidencjonowaliśmy.

ją infrastrukturę, powiększają liczbę miejsc postojowych, podwyższają

W poprzedniej perspektywie finansowej powstały już ścieżki, ale to

znacznie standardy. Drewniane pomosty z barakami to już przeszłość.

odcinki na terenie gmin, które się kończą i teraz chcemy pomiędzy

W samym Szczecinie powstało i wciąż buduje się z udziałem unijnych fun-

nimi dobudować łączniki. Staramy się w szczególności wykorzy-

duszy kilka marin. Największa, bo na 226 jednostek powstaje w południo-

stać istniejące możliwości np. na drogi o niskim natężeniu ruchu,

wej części Jeziora Dąbie. To wielka inwestycja, nie wiem czy nie największa

ale jak wspomniałem wyzwaniem są budowy na wałach i po by-

obecnie w Polsce. Ma obsługiwać jednostki do 15 metrów długości. Z racji

łych szlakach kolejowych, a także przejścia przez trakty leśne przy

położenia ma wszelkie szanse, by korzystali z niej nie tylko polscy żeglarze,

współpracy z Lasami Państwowymi i zarządami parków. W tym

ale i niemieccy. Tym bardziej, że obok ma powstać wielki kompleks – hotel

roku powstanie 110 km tego typu traktów. Będą wiodły po wałach

oraz apartamentowiec wyglądem przypominający żagiel. Koszt budowy

przeciwpowodziowych, po starych nasypach kolejowych. Docelo-

samej mariny wyliczono na 12,3 mln zł, z czego aż 4,8 mln zł będzie pocho-

wo chcemy osiągnąć 2 tys. km. Szkielet powinien powstać do 2022

dzić z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachod-

roku, ale to będzie dzieło nieskończone. Ten produkt będzie trzeba

niopomorskiego. Dlatego też – zgodnie z umową na dofinansowanie bu-

stale rozwijać, dobudowywać kolejne elementy, by tych miejsc stale

dowa musi się zakończyć jeszcze w tym roku. Z udziałem środków z RPO

przybywało. W tej perspektywie finansowej mamy już zabezpieczone

powstała też niedawno, bo w 2015 roku Northeast Marina, położona tuż

kilkaset mln zł na te zadania.

przy centrum Szczecina z widokiem na Wały Chrobrego. Dodam, że obok
niej właśnie zaczynamy budowę Morskiego Centrum Nauki. To nowoczesny obiekt edukacyjno - muzealny na wzór gdyńskiego Eksperymentu, czy
też warszawskiego Kopernika. Z tym, że jako pierwszy w Polsce - mocno
ukierunkowany będzie na tematykę morską, w tym także żeglarstwo.
A poza Szczecinem?
W Świnoujściu budowana jest marina Świnoujście – Łukowo. Jej budowa
ruszyła w 2017 roku. Przy pięciu pomostach zacumuje 60 jachtów i 20 mniejszych jednostek. Koszt budowy to 4,5 mln zł, z czego 1,9 mln zł pochodzi
z RPO. Prace zakończą się w tym roku. Gmina Kołobrzeg buduje marinę
w Drzwirzynie, przy jeziorze Resko. Tam dofinansowanie wyniesie 4,8 mln
zł, wobec budżetu 11,2 mln zł. Pobliski Dziwnów już od lat modernizuje swoją
marinę. Teraz powstaje tam hala do przechowywania jachtów, parking, sanitariaty, a nawet kącik kuchenny. Trzymamy kciuki za wszystkie inwestycje.
Jeszcze dekadę temu stworzenie infrastruktury żeglarskiej, prawdziwego
szlaku na europejskim poziomie wydawało się odległym marzeniem. Dzisiaj
z satysfakcją obserwujemy w jakim tempie rośnie zainteresowanie żeglarstwem na Pomorzu Zachodnim.

Odbudowujecie też port w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim,
niegdyś bardzo ważny ośrodek żeglarstwa, nie tylko turystycznego, ale i regatowego. Kilka lat temu popadł jednak w ruinę wskutek
konfliktu ówczesnych władz PZŻ, właściciela obiektu z ówczesnym
najemcą.
Trzebież ze względu na swoją historię i związki z polskim żeglarstwem
wymagała od nas szczególnej troski. Nie chciałem, by to miejsce z tak
niesamowitą energią i potencjałem zostało zmarnowane. Głęboko
wierzyłem, że dzięki dialogowi ze środowiskiem żeglarskim uda nam
się kontynuować dobre tradycje tego ośrodka. W 2016 roku udało się
zakończyć konflikt, a rok później port przejęła w zarządzanie Fundacja
Port Jachtowy Trzebież. Fundacja złożyła ciekawy projekt, który został pozytywnie oceniony. Wydłużyła się jednak procedura uzyskania
decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę. Przedłużyliśmy
więc termin złożenia niezbędnych dokumentów, ale wiem, że prace
budowlane już trwają.
Żeglarstwo to nie jedyny kierunek budowy infrastruktury turystycznej. Stawiacie też na rowery?
Zdecydowanie. Ponad połowa naszych turystów to obcokrajowcy, głównie
Niemcy i Skandynawowie, którzy preferują aktywne wakacje. Taki trend też
widoczny jest wśród Polaków. W gminach powstają ścieżki rowerowe, a my
postanowiliśmy połączyć je w wielką sieć nazwaną Zachodniopomorski
Szlak Rowerowy.
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FINAŁ BIZNES LIGI
ŻEGLARSKIEJ!
Rundy eliminacyjne Biznes Ligi Żeglarskiej
zakończone. Pod koniec września, na wodach
wokół sopockiego molo odbędzie się wielki
finał. Kto tym razem wygra w biznesowych
zmaganiach na wodzie? Odpowiedź poznamy 30
się 5 października podczas Sopot Wave – imprezy
zamykającej sezon żeglarski na Pomorzu.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, finały Biznes
Ligi Żeglarskiej odbędą się w dwóch grupach: złotej (6 najlepszych załóg całej ligi) oraz srebrnej (pozostałe). W złotym finale
ścigają się drużyny: W Ślizgu!, Atena, D.A.D./Informer Med., Sunreef Yachts, Sosnowski i Sail Service. Te dwie ostatnie okazały
się zdecydowanie najlepsze w swoich grupach eliminacyjnych.
Natomiast, w finale srebrnym, rywalizują: Eurocast, Nautis/Archeo, Yacht Club Sopot, Olivia Business Centre, Rowe i Epam.
Pierwsza runda finałowa przyniosła wiele emocji. Dramaturgii,
zwrotów akcji i walki kadłub w kadłub nie brakowało. Ostatecznie w grupie złotej przed wielkim finałem prowadzi załoga
Atena, zaledwie punkt za nimi plasuje się team Sail Service,
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września, a oficjalne rozdanie statuetek odbędzie

trzecie miejsce zajmuje załoga W Ślizgu!, a tuż za nimi, z taką
samą ilością punktów, znajduje się Sosnowski. Słabszy występ
zanotował zespół D.A.D./Informer Med., który wcześniej
zwyciężał już w całej Biznes Lidze Żeglarskiej, jednak pierwsza
runda finałowa nie do końca faworytom wyszła. W małym
finale natomiast prowadzi załoga Yacht Club Sopot, drugie
miejsce zajmuje Eurocast, a na trzecim plasuje się załoga
Olivia Business Centre. Walka o zwycięstwo zapowiada się
niezwykle emocjonująco!
Wielki finał już 29-30 września przy sopockim molo, a oficjalne
rozdanie statuetek odbędzie się 5 października podczas Sopot
Wave – imprezy zamykającej sezon żeglarski na Pomorzu.
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SURF TO FLY
ROMO CUP 2018
Był snowkiting i kitesurfing, a teraz przyszedł czas na
landkiting! Przed nami ostatni przystanek kończący
międzynarodowy cykl Surf to Fly International Kiteboarding
Cup 2018. Zawody odbędą się między 22-29 września na
plaży Sønderstrand na duńskiej wyspie Rømø.
Przestrzenna i urokliwa plaża Sønderstrand na duńskiej wyspie Rømø to
jedno z najlepszych miejsc do uprawiania landkitingu w Europie. Właśnie tutaj
odbędą się finałowe zawody Surf to Fly
Romo Cup, kończące międzynarodowy
cykl Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2018. W ramach zawodów
zostaną rozegrane dwie konkurencje:
Racing – wyścigi po wyznaczonej
trasie (2 trasy: pod wiatr/z wiatrem
oraz w półwietrze) oraz Hang time –
konkurs skoków. Dodatkowo poza
formułą zawodów organizatorzy
chcą przeprowadzić pokaz ewolucji
freestyle. W trakcie pokazu pozostali
uczestnicy będą oceniać ewolucje
zawodników, a najlepsze trzy osoby
zostaną nagrodzone. Zawody zostaną
rozegrane w wybrany dzień pomiędzy
22-29 września. Informacja o dokładnym terminie zawodów zostanie po-

dana na stronie zawodów surftoflycup.
com oraz na fb zawodów: https://www.
facebook.com/surftoflycup/ najpóźniej
dwa dni przed eventem.
Innowacyjność projektu tkwi w idei
wspólnej klasyfikacji w wyścigach
po wyznaczonej trasie (konkurencja
Racing) oraz w konkursie skoków
(Hang time) pięciu zawodów we
wszystkich odmianach kiteboardingu:
snowkitingu, kitesurfingu, landkitingu.
Cykl ma charakter międzynarodowy.
Jest realizowanych w trzech krajach:
Polsce, Czechach i Danii w okresie od
stycznia do września 2018 roku. Głównym organizatorem i pomysłodawcą
zawodów jest Surf to Fly - polska
szkoła kiteboardingu organizująca
systematycznie zawody zarówno w kitesurfingu, jak i snowkitingu od roku
2013, we współpracy z International
Snowkiting Federation.

COOLDOWN DOUBLE
Przed nami ostatnie regaty pełnomorskie załóg
dwuosobowych w sezonie 2018. 29 września,
w samo południe wystartuje CoolDown DOUBLE.
100 mil morskich szybkiej żeglugi na ochłodę po gorącym sezonie
żeglarskim powinno zapewnić sporo emocji. Zawodnicy po raz ostatni
będą rywalizować o jak najlepszą pozycję w rankingu żeglarzy morskich OS
Racing - jedyny nma Bałtyku cyklu regat pełnomorskich. Natomiast kibice,
już tradycyjnie, będą mieli okazję oglądać przygotowania do wyścigu w gdyńskiej marinie już od piątku. O 11:30 wszyscy uczestnicy zaprezentują się
na akwenie startowym przy Akwarium Gdyńskim, a o 12:00 na tym samym
akwenie nastąpi start do regat. Trasa wyścigu będzie przebiegała wokół
Półwyspu Helskiego do Władysławowa i z powrotem. Jeśli wiatr dopisze,
pierwszych jednostek na mecie spodziewać się można w niedzielę przed
południem. Na godzinę 18:00 zaplanowano w Marinie Gdynia ceremonię
zakończenia regat i wręczenia nagród.

fot. Cezary Spigarski

Zgłoszenia do regat trwają - niezbędne informacje można znaleźć w „Zawiadomieniu o regatach“, dostępnym na www.doublehanded.gdynia.pl
w zakładce „Do Pobrania“. Organizatorzy zapraszają do śledzenia przebiegu
regat w internecie - na stronie:
www.doublehanded.gdynia.pl oraz profilu FB: @offshore.short.
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CZAS NA
MISTRZOSTWA POLSKI
KLAS OLIMPIJSKICH
27-30 września w Gdańsku-Górkach
Zachodnich już tradycyjnie na wodzie
pojawią się najlepsi polscy zawodnicy klas
olimpijskich, którzy rywalizować będą o tytuł
mistrza kraju.

Żeglarze będą rywalizowali w klasach RS:X, 49er,
49erFX, 470, Finn, Laser Standard, Laser Radial
kobiet oraz Nacra 17. Na starcie pojawi się
również kadra narodowa, która regularnie bierze
udział w międzynarodowych regatach rangi
mistrzostw świata i Europy oraz z cyklu Pucharu
Świata i Europy.
Klasy 49er, 49erFX i Nacra 17 mają zaplanowane
rozegranie po 11 wyścigów, windsurfingowa klasa
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RS:X ma ich mieć 10, a klasy 470, Laser Standard,
Laser Radial oraz Finn po 9. W dniach 27-29 września starty do wyścigów planowane są na godzinę
11:00, a w dniu 30 września na 10:30.
Z wywalczonych rok temu złotych medali w kategorii seniorów cieszyli się Zofia Klepacka (YKP
Warszawa) i Radosław Furmański (DKŻ Dobrzyń)
w klasie RS:X, Agata Barwińska (MOS SSW Iława)
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 oraz Aleksandra
Melzacka i Kinga Łoboda (YKP Gdynia/AZS
AWFiS Gdańsk) w klasie 49erFX.
Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z NCŻ AWFiS Gdańsk
i AZS COSA Gdańsk.
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TRZECIA EDYCJA
WARSZAWSKIEGO
SALONU JACHTOWEGO
Ponad 100 jednostek pływających, zarówno
łodzi żaglowych i motorowych, a także
sprzęt wodny, wyposażenie jachtowe, czy
ofertę szkół nurkowych i turystyki nurkowej
zaprezentują wystawcy Warszawskiego
Salonu Jachtowego 2018, który odbędzie się
19-21 października w Ptak Warsaw Expo.

fot. materiały prasowe

W dWarszawski Salon Jachtowy odbędzie się w stolicy już po raz

natomiast będzie można zapoznać się z ofertą turystyki nurkowej,

trzeci. Podczas trzech dni swoją ofertę prezentują producenci i dystry-

szkół nurkowania oraz sprzętu nurkowego.

butorzy jachtów żaglowych i motorowych, łodzi sportowych, kajaków,
rowerów i skuterów wodnych, łodzi wędkarskich, house-boatów,

W programie wydarzenia nie zabraknie również prelekcji tematycz-

pontonów, sprzętu asekuracyjnego i ratowniczego, przyczep podło-

nych i spotkań ze znanymi żeglarzami. Targom towarzyszy również

dziowych i lawet, a także odzieży żeglarskiej, elektroniki i nawigacji.

plebiscyt na najlepszą polską marinę.

Nie zabraknie również nowości. W tym roku odbędzie się m.in. polska
premiera łodzi Nimbus Weekender W9, która po raz pierwszy została
zaprezentowana na tegorocznych targach w Düsseldorfie. Z kolei

- Są takie miejsca, do których nie tylko uwielbiamy wracać, ale też
chcemy się nimi ze wszystkimi podzielić. Z myślą o nich stworzyliśmy

Cobra Yachts przedstawi Futurę 40 Horizon, Cieślik Craft zaprezentuje

Plebiscyt na TOP Marinę, towarzyszący tegorocznej edycji Warszaw-

się z Disco Volante, a Yamaha Motor Europe N.V. przedstawi łódź

skiego Salonu Jachtowego. Razem stwórzmy mapę wyjątkowych

Sting 610 DC z zamontowanym silnikiem Yamaha F150 oraz łódź

przystani. Takich, w których wszyscy mogą poczuć wyjątkową, żeglar-

Sting 730 FT z zamontowanym silnikiem Yamaha F200. Swój udział

ską atmosferę. Takich, o których miłośnicy jachtingu po prostu muszą

potwierdzili już także m.in. A.M.S. Boats, Dedimarine, Eskapader, Vetus,

się dowiedzieć – Karolina Borusińska, dyrektor targów.

Markos, Kanokajaki, Aqua Marina, Oceania, Mazurskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, Sailing Machine i Slam-Online.

Równocześnie z Warszawskim Salonem Jachtowym odbędą się także Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show oraz targi

W ramach Strefy Sportów Wodnych na odwiedzających czekać

camperowe Camper&Caravan Show. Na wydarzenia obowiązywać

będzie specjalna plaża z dwoma basenami – torem skimboardowym

będzie jeden, wspólny bilet.

oraz basenem przeznaczonym do testów sprzętu i wyścigów na
Szczegóły na: www.warszawskisalonjachtowy.pl

fot. materiały prasowe

SUP-ach. O dobre rytmy pod palmami zadba DJ. W Strefie Nurkowej
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UFI - The Global Association of the Exhibition Industry
Identity user guide
Colour.
File types
1. EPS files - Pantone
files - CMYK
S2.ubEPS
branding
3. EPS files
- RGB
Member
identity
4. Jpeg file - RGB
5. Tif file - CMYK

Primary usage
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File types UFI Blue background
1. EPS files - Pantone
2. EPS files - CMYK
3. EPS files - RGB
4. Jpeg file - RGB
5. Tif file - CMYK

S econdary usage
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UFI Olive background
6. EPS files - Pantone
7. EPS files - CMYK
8. EPS files - RGB
9. Jpeg file - RGB
10. Tif file - CMYK

Mono - for all other backgrounds.
File types
11. Mono - initials + name black
/ icon 50% black
12. Black on light tint and colours
or white background
13. White reversed out of medium
tint and colours or black background

Exclusion
This is the
remain em
ensure cla
logo. The

is define
letters fr
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HONOR OBRONIONY!
Zofia Klepacka została w Sopocie mistrzynią Europy
w windsurfingowej klasie RS:X. Bardzo dobrze spisały się także
nasze juniorki - Lidia Sulikowska została wicemistrzynią Europy,
a Weronika Marciniak zajęła czwarte miejsce. Siódmy kategorii
seniorów był Radosław Furmański.
Po niezbyt udanych mistrzostwach świata w Aarhus,
honor kadry obroniła Zofia Klepacka. Zawodniczka
warszawskiej Legii powtórzyła sukces sprzed roku
w wielkim stylu, zapewniając sobie tytuł mistrzyni
Europy w olimpijskiej windsurfingowej klasie RS:X już
dzień wcześniej – po piątkowych wyścigach miała aż
dwadzieścia dwa punkty przewagi nad drugą w klasyfikacji Rosjanką Stefanią Elfutiną. Dla Polki jest to trzeci
złoty medal mistrzostw Europy (wcześniej 2011 i 2017).
Srebrny medal zdobyła Elfutina, a z brązu cieszyła się
Emma Wilson z Wielkiej Brytanii. W pierwszej dziesiątce
znalazła się także Małgorzata Białecka (SKŻ ERGO Hestia Sopot), ale miała taką stratę do innych zawodniczek,
że nie mogła już poprawić swojej lokaty i ostatecznie
zakończyła imprezę na dziewiątej pozycji, ale ósmej
w klasyfikacji europejskiej.
- To przyjemne uczucie zostać mistrzynią Europy jeszcze
przed wyścigiem medalowym. Wypracowałam sobie
ponad dwudziestopunktową przewagę i mogłam ze
spokojem przystąpić do ostatniego wyścigu regat. Postanowiłam nie przeszkadzać pozostałym zawodniczkom, ponieważ one walczyły jeszcze o wysokie miejsca,
więc wystartowałam spokojnie na lewym halsie. Niezbyt
dobrze zaczęłam te regaty, ponieważ w pierwszym
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wyścigu zajęłam dopiero dwudzieste siódme miejsce,
ale ja nigdy się nie poddaję. Nawet jak idzie mi gorzej to
zawsze walczę do końca. Z wyścigu na wyścig było już
coraz lepiej - podsumowała swój występ Zofia Klepacka.
W rywalizacji mężczyzn z szóstej pozycji do wyścigu
medalowego ruszał Radosław Furmański z DKŻ Dobrzyń
i miał jeszcze matematyczne szanse nawet na srebrny
medal. Jednak w sobotę minął linię mety siódmy i w efekcie zajął taką samą pozycję w mistrzostwach Europy.
Rzutem na taśmę do pierwszej dziesiątki udało się
awansować również Pawłowi Tarnowskiemu (SKŻ ERGO
Hestia Sopot), który zakończył swój udział w regatach na
dziesiątej pozycji. Nowym mistrzem Europy został Włoch
Mattia Camboni. Z kolei już we wtorek z rywalizacji wycofał się jeden z faworytów do medalu Piotr Myszka (AZS
AWFiS Gdańsk), ponieważ kilka dni przed regatami doznał
kontuzji kostki i nie udało mu się wyleczyć urazu.
- W wyścigu medalowym dopłynąłem na siódmym miejscu i niestety spadłem w klasyfikacji generalnej o jedną
pozycję. Mam mały niedosyt, szczególnie że miałem
bardzo dobry początek regat i przez kilka dni znajdowałem się na pozycjach medalowych albo w okolicach podium. Jednak przed zawodami siódme miejsce brałbym
w ciemno – podsumował Radosław Furmański.
W kategorii juniorek wicemistrzynią Europy została
zawodniczka Lidia Sulikowska (SKŻ ERGO Hestia
Sopot), a czwartą lokatę zajęła jej klubowa koleżanka
Weronika Marciniak. Tytuł mistrzowski już w piątek zapewniła sobie Włoszka Giorgia Speciale, ponieważ miała
wystarczająco dużą przewagę punktową nad rywalkami,
a trzecia była Naama Gazit z Izraela. Wśród chłopców
najwyżej sklasyfikowanym Polakiem został Aleksander
Przychodzeń (SKŻ ERGO Hestia Sopot), który był piętnasty, a na podium stanęli Francuzi Yun Pouliquen i Fabien
Pianazza oraz reprezentant Izraela Itai Kafri.
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SUMMERHEAT
DOUBLE

28 lipca, 300 mil morskich, 10 jednostek w klasie
ORC, 4 w klasie OPEN, trasa z Gdyni do Gdyni przez
Olands Sodra Grund i Łebę, bardzo wysoka temperatura oraz słaby wiatr – tak w skrócie wyglądały
tegoroczne Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski
załóg dwuosobowych.
Przed startem uczestnicy tradycyjnie zaprezentowali zgromadzonym kibicom swoje jachty przepływając wzdłuż nabrzeża przy Akwarium Gdyńskim.
W samo południe nastąpił start do 300-milowego
wyścigu non-stop. Warunki atmosferyczne

fot. materiały prasowe

Załoga Jerzy Matuszak oraz Maria
Kurant na “Dancing Queen” zdobyła
tytuł mistrzów kraju w Morskich
Żeglarskich Mistrzostwach Polski załóg
dwuosobowych (klasa ORC), a Zbigniew
Gutkowski i Adam Dziedzic na jachcie
“Globe” zwyciężyli w klasie Open.
Regaty zostały rozegrane w ramach
SummerHeat Double.
były wymagające. Bardzo wysoka temperatura
powietrza i prędkość wiatru w granicach od 0 do
12 węzłów, sprawiły, że część załóg była zmuszona
do rezygnacji z regat. Najwytrwalszymi w klasie
ORC (Mistrzostwa Polski) okazali się Jerzy Matuszak/Maria Kurant na “Dancing Queen”, a w klasie
Open (SummerHeat Double) - Zbigniew Gutkowski/
Adam Dziedzic na “Globe”.
Warto zaznaczyć, że w tym roku kapitanem na
jachcie asystującym żeglarzom na trasie (tzw. Sea
Angel) została kapitan Joanna Pajkowska - żeglar-

ka, która poza sukcesami regatowymi (I miejsce
w transatlantyckich regatach TWOSTAR 2017), ma
na swoim koncie już dwukrotne samotne okrążenie Ziemi, a obecnie jest w trakcie kolejnego rejsu
wokółziemskiego.
Wyniki regat SummerHeat Double są zaliczane do
punktacji jedynego na Bałtyku cyklu regat offshorowych “OS Racing”, w którym zostają wyłonieni
najlepsi żeglarze startujący w regatach pełnomorskich w formule doublehanded.

WATER SHOW GDAŃSK
PRZYCIĄGNĄŁ TŁUMY
Sześć ekstremalnych wodnych dyscyplin, tysiące widzów, miliony
oklasków, niezliczone emocje. Tak zakończyła się pierwsza edycja
Water Show Gdańsk.

- To była rywalizacja na wysokim poziomie.
Zawodnicy dali z siebie wszystko, a to między
innymi dzięki pomocy publiczności, która
okazywała im wsparcie na każdym etapie
zmagań. Jesteśmy zachwyceni, że tak licznie
grono amatorów sportów wodnych przybyła
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na wydarzenie, które po raz pierwszy odbywało
się w Gdańsku. Mamy nadzieję, że w kolejnych
latach będziemy mogli przygotować kolejne
wodne widowisko – komentuje Kajetan Sikorski, organizator Water Show Gdańsk.
W kategorii dragon boats pierwsze miejsce
zajęła drużyna MRKS Gdańsk, we flyboardingu
zwycięzcą okazał się Przemek Piotrowiak,
a w wakeboardingu zwyciężył Mateusz
Wawrzyniak. Laureatem w kategorii splash
diving okazał się Łukasz Nowak. Natomiast
w dyscyplinie blob jumpingu najlepszy okazał
się Artur Zakrzewski.
Światowa czołówka oraz ekstremalne konkurencje sprowadziły prawdziwe tłumy nad
Motławę. Publiczność rozciągała się od Mariny
przez Wyspę Spichrzów, aż po Długie Pobrzeże.
Zwieńczeniem całego dnia pokazów było
wieczorne Night Led Show, czyli nocna parada
największych gwiazd Water Show Gdańsk przebranych w specjalnie na tę okazję przygotowane stroje ledowe i akcesoria pirotechniczne.

fot. Łukasz Cynalewski

12 sierpnia na Motławie, między Ołowianką,
a wyspą Spichrzów po raz pierwszy w Gdańsku
zmierzyli się najlepsi zawodnicy z Polski i ze
świata w sześciu elitarnych, wodnych dyscyplinach - flyboardingu, wakeboardingu, blob jumpingu, splash divingu, jet ski freestyle’u i dragon
boats. Sędziowie przyznawali punkty w danej
kategorii za każdy, poprawnie wykonany trik.
Punkty były sumowane, a zawodnik z największą liczbą punktów, wygrywał. Wyjątek
stanowił wyścig smoczych łodzi, gdzie wygrała
załoga, która najszybciej pokonywała okrążenia
po torze. Wśród uczestników nie zabrakło
utytułowanych zawodników. Na flyboardzie po
raz pierwszy w tej części globu wystąpił Daniel
Guerra - aktualny mistrz świata.
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BITWA O GOTLAND 2018
ZAKOŃCZONA!
Krzysztof Kołakowski „Diamant 650” w klasie Open oraz
Witold Małecki „Good Speed” w klasie ORC – to najlepsi
zawodnicy tegorocznej Bitwy o Gotland. Nie zabrakło
sztormowej pogody, protestów, dramatycznych chwil
i pasjonującej walki!
Pierwszym zawodnikiem na mecie był Jacek Chabowski na
„Blue Horizon”, który przeciął linię mety po 78 godzinach i 10
minutach. Drugie miejsce zajął Jerzy Matuszak na „Dancing
Queen”, a trzeci zameldował się Ryszard Drzymalski na „Konsal
II”. Jednak finalnie, po przeliczeniach, najlepszym w klasie Open
okazał się Krzysztof Kołakowski na jachcie „Diamant 650”,
a w klasie ORC zwyciężył Witold Małecki na „Good Speed”.
Dyrektor regat, Krystian Szypka, tak podsumowuje zakończone regaty: - Tegoroczna Bitwa wypadła znakomicie, a za
sprawą pogody dała zawodnikom możliwość zasmakowania
niemal wszystkich warunków żeglugi. Od flauty na starcie,
przez szybką żeglugę baksztagową przy wietrze do ósemki
w skali Beauforta przed Gotlandią, żmudne halsowanie
pod zmienny wiatr w czasie powrotu i znowu słaby wiatr
na mecie. Zawodnicy z końca stawki musieli się zmierzyć
z rozkręcającym się w piątkowe popołudnie sztormem. Emocji i dramatycznych chwil nie brakowało, co także kibicom
dostarczyło mnóstwa wrażeń, ale oczywiście najważniejsze
jest to, że wszyscy żeglarze cali i zdrowi wrócili do domu.
Warto podkreślić, że pomimo sztormowej pogody i wielogodzinnej żeglugi pod wiatr Aleksandra Emche nie poddała
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się i ukończyła regaty w czasie 129 godzin i 5 minut. Jest to
najdłuższy w dotychczasowej historii Bitwy o Gotland czas
spędzony na trasie! Tym samym zawodniczka otrzymała
nagrodę im. Edwarda Zająca, przyznawaną tym, którzy
przekraczają metę jako ostatni i walczą do końca z żywiołem
i własnymi słabościami.
Uroczyste zakończenie Bitwy o Gotland 2018 połączone
z wręczeniem nagród odbędzie się 27 października w hotelu
Młyn w Elblągu.

WYNIKI BITWY O GOTLAND 2018
Klasa OPEN
1 Diamant 650, Mini 650, Krzysztof Kołakowski
2 Fidoo, POL-6768, Mini 650, Marcin Wroński
3 Krewetka, POL-17242, Scampi 30, Paweł Kielak
Klasa ORC
1 Good Speed, POL-14000, Dufour 34, Witold Małecki
2 Konsal II, POL-3939, Slotta 1200, Ryszard Drzymalski
3 Busy Lizzy, POL-15946, FAURBY 999, Jakub Marjański
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KATAMARANY POŻEGNAŁY SEZON REGATY
O PUCHAR UKS NAVIGO
22-23 września w Sopocie odbyła się ostatnia impreza zaliczana do Pucharu Polski Katamaranów 2018 - regaty
o Puchar UKS NAVIGO. Zawodnicy rywalizowali w trzech flotach. W Hobie Cat 16, A-class i Open.
W zawodach wzięli udział zawodnicy ścigający się na katamaranach klasy A, Hobie Cat 16 i Open. W ciągu 2 dni regat udało się
rozegrać 5 wyścigów dla klasy A i 6 wyścigów dla klasy Open i dla
klasy Hobie Cat 16. Prognoza była silno wiatrowa, jednak zachodni
kierunek wiatru spowodował, że nie było zafalowania i katamarany
żeglowały bardzo szybko.
Najbardziej pasjonująca była rywalizacja w najliczniejszej klasie
Hobie Cat 16, w której zwyciężyła załoga Zuzanna Szadziul
i Szymon Cierzan UKS NAVIGO Sopot (pierwsi także w klasyfikacji
młodzieżowej). W klasie A, w której startowały w większości łódki
latające na foilach, zwyciężył Maciej Żarnowski przed Jackiem
Noetzel i Karolem Kwiatkowskim, wszyscy z UKS NAVIGO Sopot.
W klasie Open o zwycięstwo walczyły dwie załogi olimpijskiej klasy
fot. materiały prasowe

katamaranów Nacra 17. Zwyciężyła załoga Tymoteusz Bendyk /
Anna Świtajska UKS NAVIGO Sopot przed załogą Jakub Surowiec /
Katarzyna Goralska UKS NAVIGO Sopot.
Regaty zorganizował Klub Żeglarski UKS NAVIGO.

PATRYK ZBROJA MISTRZEM
POLSKI W MATCH RACINGU!
Patryk Zbroja z załogą w składzie Maciej Gonerko, Krzysztof
Żełudziewicz i Marcin Zubrzycki zdobyli złote medale Mistrzostw
Polski w match racingu, które zakończyły się w w Szczecinie.
To jego pierwszy medal krajowych mistrzostw i od razu złoty.
Na podium stanęły także załogi Szymona Jabłkowskiego
i Przemysława Tarnackiego.

Na jeziorze Dąbie w Szczecinie pojawiła się praktycznie cała polska czołówka
żeglarzy meczowych. Zawody rozpoczęły się od wymagających, ale prawdziwie
żeglarskich warunków, wiatr w porywach osiągał nawet ponad 30 węzłów.
Najważniejsze rozstrzygnięcia i największe emocje przyniosły niedzielne
starcia. Półfinały toczyły się już do trzech zwycięstw i w obu przypadkach każda
załoga walczyła do ostatniego wyścigu, a pojedynki kończyły się wynikami 3:2.
W pierwszej parze najmniej doświadczony zawodnik, Szymon Jabłkowski okazał się lepszy od zeszłorocznego wicemistrza Polski Szymona Szymika. Wyścigi
obfitowały w dramatyczne sporne sytuacje, jeden z wyścigów musiał zostać
powtórzony i dopiero w decydującym wyścigu lepiej popłynął Jabłkowski osiągając awans do finału. W drugim półfinale najwyżej rozstawiony polski sternik
w rankingu Pucharu Świata, Patryk Zbroja również 3-2 pokonał tegorocznego
triumfatora regat Sopot Match Race Przemysława Tarnackiego.

fot. Robert Hajduk

Finałowa walka składała się aż z pięciu wyścigów, ponieważ Jabłkowski po
przegranych dwóch pierwszych odzyskał kontrolę i wygrywając następne dwa,
doprowadził do kolejnego w tych regatach „wyścigu o wszystko”. W decydującym starciu dość szybko na prowadzenie wysunął się Patryk Zbroja i nie oddał
go już do końca, zapewniając sobie pierwszy w karierze medal Mistrzostw
Polski i to od razu koloru złotego. Dla Jabłkowskiego jest to także ogromy
sukces, ponieważ w pokonanym polu zostawił bardziej doświadczonych
i utytułowanych zawodników, zdobywając również pierwszy w karierze medal
krajowych mistrzostw.
Nowi mistrzowie Polski pływali w składzie Patryk Zbroja, Maciej Gonerko,
Krzysztof Żełudziewicz i Marcin Zubrzycki. Z kolei załogę Jabłkowskiego
tworzyli Igor Tarasiuk
Piotr Małecki oraz Filip Bińkowski.
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SUMMER KITE
FESTIVAL

WYDARZYŁO SIĘ

fot. Miłosz Wieczorek

na dobre zagościł w kalendarzach
wielu znakomitych zawodników.
24-26 sierpnia plaża
w Międzyzdrojach ponownie
zapełniła się latawcami!
W tym roku pogoda pozwoliła na
rozegranie zawodów wyłącznie
w konkurencji freestyle.
Zwycięzcą w kategorii Masters,
podobnie jak rok temu, został
Dariusz Ziomek, w kategorii
Open zwyciężył Marek Rowiński,
natomiast wśród pań na
najwyższym stopniu podium
stanęła Marta Włodarczyk.

W ŚLIZGU!
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LUTZ STENGEL I HOLGER JESS
MISTRZAMI ŚWIATA KLASY 505
Niespełna 130 załóg z 14 krajów – tyle wzięło udział
w Mistrzostwach Świata Klasy 505 w Gdyni. Najlepszymi
okazali się Niemcy: Lutz Stengel i Holger Jess. Z Polskich
załóg najwyżej, na 36. miejscu zostali sklasyfikowani
Kuba Pawluk i Marcin Józefowski.

Mimo, że występ Polaków nie był najlepszy, to mistrzostwa
świata w żeglarskiej Klasie 505 - SAP 505 Worlds 2018 w Gdyni
okazały się dużym sukcesem organizacyjnym. Do Polski na mistrzostwa przyjechało 127 załóg z 14 krajów. Zwycięstwo w mistrzostwach wywalczyli Lutz Stengel i Holger Jess z Niemiec.
Z Polskich załóg najwyżej, na 36. miejscu zostali sklasyfikowani
Kuba Pawluk i Marcin Józefowski.
Przez pierwsze dwa dni załogi przechodziły obowiązkową procedurę pomiarową. W oczekiwaniu na oficjalne starty, zawodnicy
mogli przeprowadzać indywidualne treningi. W tym zakresie
organizatorzy przewidzieli dla wszystkich start w trzech wyścigach Pre Worlds. Są to już tradycyjne przed-mistrzowskie mini
regaty będące okazją do zapoznania się z akwenem i warunkami
wiatrowymi. W tych zawodach najszybsi okazali się mistrzowie
świata z Annapolis, Amerykanie Mike Holt i Rob Woelfel. Trzeba
zaznaczyć, że mimo słońca na zupełnie czystym niebie wiatr powiał solidnie. Jachty żeglowały w ślizgach, zwłaszcza na kursach
spinakerowych. Pięćsetpiątkarze po zejściu na ląd z uśmiechem
komentowali to, co działo się na wodzie.
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W sobotę, została zorganizowana spektakularna ceremonia otwarcia mistrzostw świata. Odbyła się na Skwerze Kościuszki, w sąsiedztwie okrętu muzeum ORP Błyskawica. Stało w tym miejscu
kilkanaście jachtów klasy 505. W dźwiękach narodowych hymnów
wciągnięto flagi państw, których żeglarze przyjechali do Gdyni.
Pierwsze starty zaliczane do klasyfikacji generalnej rozpoczęły
się w niedzielę i miały potrwać przez kolejne pięć dni. Szefem komisji sędziowskiej był Tim Hancock z Wielkiej Brytanii, który był
sędzią głównym na regatowych trasach w Weymouth, podczas
olimpiady w Londynie. Daleko od brzegu na Zatoce Gdańskiej
Tim wyznaczył akwen regatowy, na którym przewidziano kilka
typów tras. Było to klasyczny „up and down” i trasa z trójkątem
oraz dwoma możliwościami ustawienia linii mety. Jeden wariant
przewidywał finisz kursem z wiatrem, a drugi kursem na wiatr.
Wyścigi na zatoce odbywały się w różnych warunkach wiatrowych, jednak podczas mistrzostw w Gdyni odbyły się wszystkie
z dziesięciu zaplanowanych wyścigów. Zgodnie z regulaminem
każda z załóg miała odrzucone w klasyfikacji generalnej dwa
najgorsze rezultaty.
Wielu międzynarodowym i krajowym załogom towarzyszyli kibice
- bliscy i znajomi. Przewidziano dla nich możliwość obserwowania
regat z bliska. Podczas wyścigów co rusz z mariny wyruszały
w pobliże akwenu regatowego motorówki i jachty. Wszyscy mogli
także uczestniczyć w wieczornych, eleganckich sailors party.
W trakcie jednej z wystawnych kolacji z tarasu restauracji uczestnicy obserwowali nocny wyścig. Wytypowane osiem młodych załóg
występowało na jachtach 505 oświetlonych instalacjami LED.
Startowali punktualnie o godz. 22.00 z gdyńskiej plaży. Spektakularny krótki wyścig był komentowany na całą okolicę przez głośniki,
plażowicze i goście miasta żywiołowo dopingowali żeglarzom.
Partnerem mistrzostw świata i sponsorem tytularnym była firma
SAP, a organizatorem Polski Związek Żeglarski, Miasto Gdynia
oraz Polskie Stowarzyszenie klasy 505.
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WOLIŃSKA I MICHALEWSKI
SURFINGOWYMI
MISTRZAMI POLSKI

Tegoroczna, 12. edycja imprezy rozpoczęła się 5
sierpnia od zmagań juniorek i juniorów. Po tytuły
sięgnęli Julia Damasiewicz i Jan Koszowski. Fale
tego dnia nie były zbyt duże, ale dla najmłodszych, 10-letnich surferów okazały się idealne.
Kolejnego dnia, Bałtyk okazał się łaskawszy i do
rywalizacji przystąpiły panie w kategorii Open
Woman. Swój kilkuletni prym w kraju potwierdziła Karolina Wolińska, pokonując w finale
najlepszą juniorkę Julie Damasiewicz i Jagode
Budek, która na co dzień trenuje w Australii.
Kolejnym wydarzeniem był Surf Piknik, który łączy
sportową rywalizację, promowanie kultury surfin-

fot. materiały prasowe

Sierpień to miesiąc największego
surfingowego święta w Polsce.
Właśnie wtedy odbywają się Ergo
Hestia Polish Surfing Challenge,
czyli mistrzostwa Polski w surfingu
i SUP. W tym roku najlepszą surferką
ponownie okazała Karolina Wolińska,
a wśród mężczyzn w pięknym stylu
wygrał Max Michalewski.
gowej, oraz relaks na plaży. Tego dnia wszyscy

Finalnie, po ponad miesiącu oczekiwań, 22

chętni mogli spróbować surfingu, popływać

września, odbyły się zawody Open Man,

na SUP'ie, poślizgać się na skimboardzie, czy
wziąć udział w zajęciach jogi. Oprócz tego
odbyły się zawody konkurencji SUP Race,
w której najlepsi byli Jakub Sitkowski (Long
Distance), Marcin Tyrcz (Technical Racew) i Jan
Klimaszyk (Sprint). Następnego dnia rozegrano
zawody w SUP Surfingu. Warunki były wspaniałe – 1,5 metrowa fala i długie jazdy. Najlepiej na

które miały wyłonić tegorocznego mistrza
Polski w surfingu. Warto było czekać, takich
czystych i długich fal nie było od dawna.
Poziom zawodów był bardzo wysoki, a walka
o mistrzostwo nie była łatwa. Kuba Kuzia
(Mistrz Polski 2017) bronił tytułu jak „dzik”,
jednak po niesamowitej walce lepszy okazał

desce z wiosłem wypadł Paweł Bieliński, a zaraz

się Max Michalewski, któremu przypadł tytuł

za nim Łukasz Koński. W konkurencji kobiet

Mistrza Polski w Surfingu - ERGO Hestia

wygrała Marietta Mrozewska.

Polish Surfing Challenge 2018.

PLANET BALTIC SUP RACE
To już druga edycja Planet Baltic SUP Race Kołobrzeg. O „Złotą
Deskę” rywalizowało 19 uczestników. Impreza odbyła się 4
sierpnia na Plaży Zachodniej w Kołobrzegu.

Po raz drugi w historii Kołobrzegu odbyły się regaty na deskach
Stand Up Paddle. Tym razem organizatorzy Planet Baltic Sup
Race na miejsce sportowej rywalizacji wybrali Plażę Zachodnią.
Pogoda okazała się łaskawa i pozwoliła na przeprowadzenie
zawodów bez konieczności korzystania z akwenu zapasowego,
którym był kołobrzeski port.
Pełniący obowiązki Sędziego Głównego – Marek Rowiński,
rozpoczął regaty odprawą sterników. Pierwsze zawodniczki stanęły na linii startu o godzinie 11:55, by w samo południe ruszyć
w kierunku wody i zmierzyć się z dystansem zaplanowanym
przez organizatora. 20 minut później na starcie stanęli panowie
w rozpisanym dla nich pierwszym z pięciu biegów.
Panie ścigały się na trasie U oraz klasycznym up&down,
panowie rywalizowali na trasie o kształcie litery M, up&down,
a zakończyli ponad kilometrowym down wind’em, na start
którego zostali przetransportowani za pomocą łodzi asekuracji. W sumie uczestnicy ścigali się w pięciu wyścigach. Po
zakończeniu zmagań sportowych organizatorzy i zawodnicy
spotkali się w Marinie Solnej, gdzie odbyło się wręczenie
nagród i wieczorne afterparty.

fot. materiały prasowe

W kategorii pań „Złotą Deskę” odebrała Małgorzata Cieplińska,
która po zakończonych wyścigach, wzięła udział w męskim downwindzie (9 miejsce!). Wśród panów najlepszym zawodnikiem
regat okazał się Krzysztof Mruk.

W ŚLIZGU!

Organizatorem Planet Baltic Sup Race było Stowarzyszenie
Planet Baltic i Szkoła Żeglarstwa mksailing.pl.
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NAJLEPSI JUNIORZY
SEZONU
1 września zakończyły się mistrzostwa Polski
juniorów oraz klas nieolimpijskich, które odbyły się
w Gdańsku-Górkach Zachodnich. Zawodnicy ścigali
się w klasach Laser Radial mężczyzn, Europa, OK
Dinghy i w juniorach w klasach RS:X, 29er, 420,
Hobie Cat 16, Nacra 15 oraz Laser Radial dziewcząt.
BEST OF THE BEST 2018:
RS:X | Mikołaj Michalski i Weronika Marciniak
Laser Radial | Wiktoria Gołębiowska i Tytus Butowski
420 | Patryk Kosmalski i Tomasz Lewandowski
420 | Zofia Korsak i Karolina Cendrowska
29er | Mikołaj Chłopek i Mateusz Kruczyński
Nacra 15 | Maja i Oskar Niemira
Hobie Cat 16 | Zuzanna Szadziul i Szomon Cierzan
Europa | Jan Pic
Europa | Ewa Pawlaczyk
OK Dinghy | Tomasz Gaj
fot. Robert Hajduk
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BMW WARSAW SAILING DAYS 2018

9 KLAS NA ZEGRZU

Ostatni weekend sierpnia, Zalew Zegrzyński, ponad 200 żeglarzy,
65 załóg, 9 klas regatowych oraz dedykowany wyścig branżowy –
tak wyglądała tegoroczna impreza BMW Warsaw Sailing Days.

W klasie Omega Sport zwyciężyła załoga
Lion w składzie Maciej Bienias, Michał Obłój
i Bolesław Cieślak, a w kategorii Omega Standard na najwyższym stopniu podium stanęli
Radosław Żurek i Waldemar Stec. Rywaliza-

cję w klasie Scandinavia-Skippi 650 wygrała
załoga HIAB, którą tworzyli Marek Kloska, Natalia Jaworska i Grzegorz Jaworski. W klasie
T2 najlepiej żeglował jacht „Lida” (Grzegorz
Guzowski i Jacek Wichrowski), natomiast
w klasie Tango regaty wygrał „Rozwiany Dym”
(Jacek Paluszkiewicz, Małgorzata Bartołd,
Włodzimierz Bartołd, Rafał Zalewski i Filip
Cieślak). Jednak to nie wszystko. W ramach
BMW Warsaw Sailing Days swój debiut miał
tzw. wyścig branżowy.
– Pierwszy raz podczas BMW Warsaw
Sailing Days udało sie rozegrać wyścig
branżowy – mówi organizator Marcin Murmyło. – Ich zwycięzcą okazała się załoga
Sztom Grupy. Inicjatywa została pozytywnie
przyjęta przez uczestników i na pewno
rozszerzymy jej formułę.

fot. materiały prasowe

W sierpniu na wodach Zalewu Zegrzyńskiego odbyły się największe tegoroczne regaty
śródlądowe w tej części kraju. Na starcie stanęło dziewięć klas: Scandinavia-Skippi 650,
Korsarz, Tango, Omega, Omega Sport, klasie
T2, RS Vision, RS Aero, w tym najliczniejsza
Nautica 450. Szczególnie emocjonująco
zapowiadały się regaty tej ostatniej, ponieważ zarejestrowało się w nich rekordowo 13
załóg. Ostatecznie zwycięską załogą okazali
się Łukasz Maksymowicz i Wojtek Groszyk
na „Podfruwajce”. Drugie miejsce przypadło
załodze HRM w składzie Tomasz Micewicz
i Michał Korneszczuk, natomiast trzecie
zajęła debiutująca załoga Rooster Sailing.pl Artur Jarząbek oraz Agata Czarmińska.

Szczegółowe wyniki na: www.warsawsailingdays.org

ZNAMY MISTRZÓW POLSKI
KATAMARANÓW!
Maciej Żarnowski w klasie A, Krzysztof Bassak i Piotr Siciński
w Formule 18 oraz Tymoteusz Bendyk i Anna Świtajska w kategorii
Open – to tegoroczni mistrzowie kraju! Mistrzostwa Polski
Katamatanów odbyły się w Sopocie 7-9 września.

Na starcie stanęło 70 zawodników. W ciągu 3 dni regat odbyło
się 5 wyścigów up and down w osobnych startach dla każdej
klasy. Pomimo bardzo trudnych warunków wiatrowych – brak
wiatru w piątek, zmienny wiatr o sile od 1 do 10 m/s w sobotę
i bardzo słaby wiatr w niedzielę, Komisja Regatowa przeprowadziła 5 ważnych wyścigów.
W klasie A startowało 18 zawodników, a rywalizacja trwała do
ostatniego wyścigu. Pierwsze miejsce zdecydowanie wywalczył Maciej Żarnowski – wicemistrz Europy 2018 katamaranów A-class. Drugie miejsce zajął Jacek Noetzel, a trzecie
miejsce (na remisie punktowym z Jackiem) zdobył Marcin
Badzio. Wszyscy z UKS Navigo.
W kategorii A-class Classic pierwsze miejsce zajął Marek
Żebrowski (UKS Navigo) - tegoroczny mistrz Europy Classic,
drugie – Kacper Wysocki (YK Stal Gdynia), trzecie – Ewa
Górska (UKS Navigo). Pierwsze miejsce w kategorii Junior
zdobył Kacper Wysocki (YK Stal Gdynia), w klasie Master
zwyciężył Jacek Noetzel (UKS Navigo), w klasie Grand Master
– Jarosław Bętkowski (RJKP Poznań).

fot. materiały prasowe

W Formule 18 zwyciężyli Krzysztof Bassak i Piotr Siciński
(YKP Warszawa), a w kategorii Open bezkonkurencyjni okazali
się Tymoteusz Bendyk i Anna Świtajska (UKS Navigo) na
olimpijskim katamaranie Nacra 17.

W ŚLIZGU!

Organizatorem Mistrzostw Polski Katamaranów był Uczniowski Klub Sportowy Navigo.
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SOPOT MATCH RACE
DLA TARNACKIEGO!
Przemysław Tarnacki pokonał w wielkim finale
Erica Monnina i wygrał 15. edycję regat Sopot
zawodach. W małym finale, którego stawką było
3. miejsce Karol Jabłoński wygrał
z Ettore Botticinim z Włoch.
Przez większość dni wiał dość słaby wiatr, więc udało się przeprowadzić tylko jedną rundę Round Robin - każdy z każdym, a nie dwie jak
było planowane. W piątek rywalizację zakończyła pierwsza para półfinałowa, która toczyła się do trzech zwycięstw. W parze, którą tworzyli
pomysłodawca sopockiej imprezy, a zarazem jej trzykrotny triumfator
(2009, 2013, 2017) Przemysław Tarnacki oraz jeden z dwóch najlepszych zawodników po rundzie „każdy z każdym” Włoch Ettore Botticini,
ten pierwszy zwyciężył 3:1 i został pierwszym finalistą.
W drugiej parze półfinałowej spotkali się Szwajcar Eric Monnin oraz
12-krotny mistrz świata w klasie DN Karol Jabłoński, który miał taki
sam bilans wygranych oraz przegranych po pierwszej fazie sopockich regat jak Botticini. Tutaj toczyła się bardzo wyrównana walka
i obie załogi wygrywały na zmianę. Blisko awansu do wielkiego
finału był Jabłoński, który prowadząc 2:1 płynął podczas czwartego
pojedynku zdecydowanie przed swoim rywalem, ale trafił na trasie
w miejsce bez wiatru, a Monnin dostał kilka podmuchów i to szwajcarski żeglarz jako pierwszy osiągnął metę, przez co zrobiło się 2:2.
Słaby wiatr nie pozwolił już na dokończenie tej rywalizacji i piąty,
decydujący pojedynek przełożono na sobotę. W nim lepszy okazał
się zawodnik ze Szwajcarii i to on dołączył do Tarnackiego w finale.
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Match Race. To jego czwarty triumf w tych

W wielkim finale rywalizacja toczyła się również do trzech zwycięstw, a w małym do dwóch. Jabłoński drugi raz z rzędu znalazł
się w małym finale, a przed rokiem był ostatecznie trzeci. W tym
roku powtórzył ten wynik, gładko pokonując włoską ekipę 2:0.
Wielki finał rozpoczął się od wygrania pierwszej potyczki przez
Tarnackiego i objęcia prowadzenia w decydującej rywalizacji.
Jednak Eric Monnin pokazał, że tak łatwo nie da się pokonać
i chwilę później wyrównał stan rywalizacji na 1:1. Kolejny pojedynek
to ponownie wygrana Polaka, któremu brakowało już tylko jednej
wygranej do końcowego zwycięstwa. Ostatecznie zbyt słaby wiatr
nie pozwolił na kontynuowanie rywalizacji i Przemysław Tarnacki
po raz czwarty w karierze wygrał regaty Sopot Match Race! Załogantami Tarnackiego byli tym razem Przemysław Płóciennik, Jacek
Przybylak i Bartosz Bartnicki.
W piątek zmagania zakończyło sześć załóg. Piąte miejsce zajął
triumfator z 2016 roku Łukasz Wosiński, a kolejne miejsca zajęły
ostatecznie załogi zeszłorocznego finalisty Patryka Zbroi, Szymona
Szymika, Szymona Jabłkowskiego, Francuza Sylvaina Escuarta
oraz Duńczyka Feliksa Jacobsena.
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Zwycięzcą finałowej rundy
został Polskiej Ekstraklasy
Żeglarskiej został Olsztyński
Klub Żeglarski, zdobywając
tym samym tytuł Klubowego
Mistrza Polski 2018.
Wicemistrzem kraju został
Jeziorak Yacht Club, a na
fot. Robert Hajduk

najniższym stopniu podium
uplasowała się załoga SEJK
Pogoń Szczecin.

OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
KLUBOWYM MISTRZEM POLSKI!
Trzynaście klubów z całej Polski, cztery imprezy
w Szczecinie, Gdyni, Świnoujściu i Sopocie, ponad
60 zawodników, 92 rozegrane wyścigi, 8 dni regat,
zmienna pogoda, minimalne różnice punktowe, kolizje
i protesty, dziesiątki uszkodzeń i podziurawionych
spinakerów, a wszystko rozstrzygnęło się w ostatnim
wyścigu - tak w skrócie można podsumować tegoroczny sezon Klubowych Mistrzostw Polski.
Przed rozpoczęciem finałowej czwartej rundy w Sopocie walka zapowiadała się bardzo emocjonująco. Na
czele tabeli znajdował się Olsztyński Klub Żeglarski, na
drugim miejscu z taką samą ilością punktów plasował
się Jeziorak Yacht Club, a trzecie miejsce zajmował
klub SEJK Pogoń Szczecin ze stratą tylko 4 punktów.
Tuż za podium gospodarze z Yacht Club Sopot Sopot
oraz coraz lepiej pływająca Legia Warszawa, które
miały zaledwie po 6 punktów straty do trzeciej lokaty.
Załogi nie zawiodły, emocji nie brakowało. Ostatnia
runda PEŻ trzymała w napięciu do samego końca, ponieważ o klasyfikacji generalnej całej Ligi decydowały
praktycznie ostatnie wyścigi rundy finałowej. Warunki
wietrzne były zmienne, ale dobre i komisji sędziowskiej
udało się przeprowadzić aż 26 wyścigów.
W początkowej fazie rozgrywek w najlepszej dyspozycji była załoga Legii Warszawa, wygrywając cztery
pierwsze wyścigi. Równie dobrze spisywała się załoga
SEJK Pogoń Szczecin, która po 16 wyścigach zdobyła
tyle samo punktów, co Legia. Jednak strata punktowa
obu drużyn w klasyfikacji generalnej wydawała się
zbyt duża, by liczyć się w walce o podium. Walka
o tytuł Klubowego Mistrza Polski rozgrywała się
bezpośrednio między Olsztyńskim Klubem Żeglarskim
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a Jeziorak Yacht Club. Olsztyn po pierwszym dniu
plasował się na 3. Pozycji, natomiast Jeziorak na
5., co w uprzywilejowanej roli stawiało Olsztynian.
Nierówno pływała załoga Yacht Club Sopot, który
dodatkowo w ostatnim wyścigu uczestniczył w poważnej kolizji, która na parę godzin wyeliminowała
jeden z jachtów z rywalizacji.
Drugiego dnia walka była bardzo wyrównana, oba
prowadzące kluby pilnowały się wzajemnie. Kulminacja nastąpiła w 25 wyścigu, gdzie spotkali się liderzy
oraz Sopot i Legia. Zdecydowanie lepiej wystartowała załoga z Olsztyna i korzystając z czystego
wiatru optymalnie popłynęła cały wyścig kontrolując
przebieg wydarzeń. Jeziorak w tym wyścigu dopłynął
na 6. miejscu przez co stracił szansę na wygranie
tegorocznej edycji Ekstraklasy. Ostatecznie to zespół
Szymona Jabłkowskiego (Olsztyński Klub Żeglarski)
wygrał ostatnią rundę, zaliczając zaledwie jeden
słabszy wyścig podczas całych regat i tym samym
zapewnił sobie triumf w klasyfikacji generalnej zdobywając tytuł Mistrza Polski!
Na drugim miejscu w rundzie finałowej uplasował się
zespół Legii Warszawa. Trzecie miejsce zajęła załoga
Jeziorak Yacht Club, ostatecznie wyprzedzając SEJK
Pogoń Szczecin zaledwie o punkt. Natomiast w klasyfikacji generalnej, załoga Jeziorak Yacht Club obroniła
swoją pozycję i została wicemistrzem kraju, a trzecie
miejsce przypadło Szczecinianom. Poza krajowymi
tytułami pierwsze cztery kluby Ligi otrzymały prawo
startu w prestiżowych rozgrywkach Europejskiej Ligi
Mistrzów (Sailing Champions League) rozgrywanych
w St. Petersburgu, St. Moritz i Porto Cervo.
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ZNAJDZIECIE NAS:
GDYNIA

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

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

Juna czarter jachtów, ul. Grunwaldzka 212; Vector Sails, ul. Dolne
Młyny 4; Sail Service, ul. Sienna 45; Yacht Klub Północny, ul. Tamka
5; Gdański Klub Morski, ul. Tamka 19 A; Bryt – żaglownia, ul. Kępna
4; Eljacht, ul. Łowicka 13; JABO Stocznia jachtowa, ul. Przełom 1;
Jachtklub Morski Neptun, ul. Przełom 10; Stowarzyszenie Armatorów
Jachtowych, ul. Przełom 10; Gemini stocznia jachtowa, ul. Przełom 24;
Jacht Klub Conrada, ul. Przełom 26; Moto Jacht Serwis, Gdańsk, ul.
Przełom 26; Jacht Klub Stoczni Gdańskiej, ul. Przełom 9; Spider Budowa
i remonty jachtów, ul. Przełom 9; Gdańska Federacja Żeglarska, ul. Przełom
9; Centrum Konferencyjne Galion, ul. Stogi 20; Akademia Żeglarstwa TopSail,
ul. Stogi 20; Narodowe Centrum Żeglarstwa, ul. Stogi 20A; Żaglownia Strong
Sails, ul. Stogi 20A; Szkoła Baltica, ul. Stogi 22; Marina Gdańsk, Szafarnia
2; Wimpel Sklep żeglarski, ul. Szafarnia 6U/3; Wind Sklep Żeglarski, ul.
Szafarnia 10; Navimor Yachting, ul. Heveliusza 11; Rehasport Clinic, plac
Dwóch Miast 1; Nautica Nord, ul. Gradowa 11; Urząd Miasta Gdańska,
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej, ul. Nowe Ogrody 8/12;
Urząd Miasta Gdańska, Biuro Prezydenta, ul. Wały Jagiellońskie 1; Urząd
Marszałkowski, ul. Okopowa 21/27; Pomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna, ul. Wały Jagiellońskie 2a; Pracodawcy Pomorza, Aleja
Zwycięstwa 24; Gdański Klub Biznesu, ul. Uphagena 23; Resaturacja Villa
Uphagena, ul. Uphagena 23; Adrenaline Gym, ul. Słowackiego 1a; Akademos,
Kazimierza Górskiego 1; Volvo Drywa, ul. Kartuska 410; Motor Centrum,
ul. Miałki Szlak 4/8; BMW Zdunek, ul. Miałki Szlak 43/45; Renault Zdunek,
ul. Miałki Szlak 43/45; Conrad Shipyard, ul. Sienna 45; Hotel Królewski, ul.
Ołowianka 1; Restauracja Filharmonia, ul. Ołowianka 1; Hotel Gdańsk, ul.
Szafarnia 9; Brovarnia, ul. Szafarnia 9; Szafarnia 10, ul. Szafarnia 10; UMAM
Marina, Szafarnia 11; Qubus Hotel, Chmielna 47/52; Hotel Wolne Miasto
Gdańsk, ul. Św. Ducha 2; Restauracja Tekstylia, ul. Szeroka 121/122; Hotel
Holland House, Długi Targ 33/34; Hotel Radissson Blu, Długi Targ 19; Cafe
Bar Mon Balzac, Gdańsk ul. Piwna 36/39; Cico, ul. Piwna 28/30; Restauracja
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Mito Sushi, ul. Tandeta 1; Restauracja Goldwasser, Długie Pobrzeże 22;
Restauracja Kokieteria, ul. Tokarska 6; Kawiarnia Segafredo, Targ Rybny
11; Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19; Hotel Hilton, Targ Rybny 1; Hotel
Hevelius, ul. Heveliusza 22; Mercado Tapas Bar, ul. Partyzantów 8/4; Tiger
Gym, C.H. Manhattan; Starbucks, CH Manhattan; My Gym, Galeria Bałtycka;
Mount Blanc, Galeria Bałtycka; Starbucks, Galeria Bałtycka; Coffeeheaven,
Galeria Bałtycka; Intersport, Galeria Bałtycka; KMJ Kaszubowscy, Gdańsk,
ul. Grunwaldzka 295; Fit Stacja, Grunwaldzka 411; Witman Mercedes,
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 493; Hotel Golden Tulip, Gdańsk, ul. Piastowska 160;
Restauracja Nautilus, ul. Bałtycka 5; Dwór Oliwski, ul. Bytowska 4; Starbucks,
Olivia Business Centre; Subaru Zdanowicz, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 256 A;
Toyota Carter, ul. Grunwaldzka 260; JLR Jaguar, ul. Abrahama 5; Bawaria
Motors Gdańsk, al. Grunwaldzka 195; Salon firmowy DENON, Galeria
Bałtycka, ul. Grunwadzka 141; CityFit, ul. Grunwaldzka 472; Novotel, ul.
Jelitkowska 20; ABC Surf, ul. Kielnieńska 111; Apollo Sails, ul. Miałki Szlak 52;
Marine Works, ul. Aterny 10; Algro Yachting, ul. Śnieżna 1; Sailpro, ul. Stogi
20; Narodowe Muzeum Morskie, ul. Ołowianka 9-13; Rehasport Clinic, Plac
Dwóch Miast 1; Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Ołowianka 9-13;
Rehasport Clinic , Plac Dwóch Miast 1
PÓŁWYSEP HELSKI I OKOLICE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Śniadania z widokiem
na morze
codziennie 8:00-12:00

13,90 zł

www.pomaranczowaplaza.pl

restauracja@pomaranczowaplaza.pl

Klasa C - średnie zużycie paliwa 6,4 l/100 km, średnia emisja CO2 145,5 g/km

Doskonałość to ciągły rozwój.
Stworzyliśmy coś doskonałego.
Później poprawiliśmy stylistykę, zmieniając kształt zderzaków i lamp. Dopracowaliśmy technikę, dodając całkowicie
cyfrową deskę rozdzielczą i usługi komunikacyjne, takie jak Mercedes me connect. I dalej nie przestawaliśmy
pracować nad ulepszeniami.
Tak powstał Nowy Mercedes Klasy C.

Od

1243 PLN netto/m-c*

* Rata miesięczna netto dla Klasy C 160 Limuzyny w programie Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców
(wpłata wstępna: 15% ceny netto pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy, przebieg średnioroczny 25 000 km;
Pakiet Gwarancyjny w cenie; Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.).

