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Z pewnością wielu z nas zastanawiało się gdzie znajduje się żeglar-
ska stolica Polski? Nie dlatego, że to w jakiś sposób szczególnie 
zaprząta czyjąś uwagę, ale przy okazji jednej z wielu kampanii me-
dialno – marketingowych. 

Do tego tytułu pretendują niewątpliwie Mikołajki, dzisiaj najpopu-
larniejsze miasto Mazur, położone tuż obok Śniardw. To właśnie 
w Mikołajkach odbywa się najwięcej letnich imprez, stąd turyści 
masowo ruszają w krótkie czarterowe rejsy, wreszcie tutaj firmy 
lub całe branże urządzają sobie żeglarskie pobyty czy zawody. Kto 
z dziennikarzy zainteresowanych żeglarstwem choć raz nie wziął 
udziału w Mistrzostwach Polski Dziennikarzy na jeziorze Mikołaj-
skim? Choć dzisiaj ta impreza straciła swój rozmach to jeszcze kil-
kanaście lat temu była marketingowym majstersztykiem. Na starcie 
regat stawało kilkadziesiąt redakcji, w tym najważniejsze krajowe 
tytuły. W „Rzeczpospolitej”, w której barwach startowałem zainte-
resowanie było tak duże, że nasza redakcja musiała rezerwować aż 
dwie łodzie. Na mistrzostwa zapraszane były też gwiazdy, wieczo-
rami odbywały się wielkie spotkania integracyjne, a w Polskę szły 
dziesiątki relacji, tekstów i przekazów na temat Mikołajek i imprezy.

Co ciekawe status żeglarskiej stolicy Polski potwierdza Wikipedia, 
dzisiaj powszechne i poważne źródło wiedzy. „Położenie miasteczka 
nad atrakcyjnymi jeziorami stworzyło tu żeglarską stolicę  Polski.”. 
No, a jak tak napisano w Wikipedii to z pewnością musi tak być.

Z Mikołajkami konkuruje mocno Giżycko położone pomiędzy jezio-
rami Kisajno i Niegocin. I o ile Mikołajki chwalą się Śniardwami, to 
bronią Giżycka jest kompleks Mamry. Choć mniej popularne również 
stanowi prężny ośrodek żeglarski, a warunki do żeglowania są nie 
gorsze niż na Śniardwach, a dla wielu pewnie i lepsze. Co jednak 
ważne także w przypadku Giżycka wspomniana Wikipedia

podaje, że jest nazywane stolicą żeglarstwa w Polsce. Podobne ha-
sła można znaleźć w oficjalnych materiałach miasta. Czyli mamy 
już dwie stolice.

A co z Gdańskiem, naszym największym portem? Choć w Wikipedii 
nie ma ani słowa o Gdańsku jako żeglarskiej stolicy Polski to trud-
no mu odmówić roli i znaczenia. Szczególnie historycznego. Jest 
i Szczecin, który po otwarciu w maju kolejnej wielkiej mariny dys-
ponuje chyba największą liczbą miejsc postojowych dla jachtów 
w Polsce. A być może ktoś wspomni Chojnice. To małe miasto, ale 
to przecież tam, jeszcze przed wojną powstał pierwszy klub żeglar-
ski w Polsce.  Mamy też Puck, Świnoujście.. itd.

No i wreszcie Gdynia. To wrośnięte w morze miasto również bierze 
udział w rywalizacji o żeglarską palmę pierwszeństwa. I to z bardzo 
dobrym skutkiem. Nie pokuszę się jednak o jednoznaczne rozstrzy-
gnięcie, że to na pewno żeglarska stolica Polski, choć w przekazach 
pojawia się jako żeglarska stolica nie tylko w kontekście Polski, ale 
i świata. Trudno się dziwić - doskonałe położenie i infrastruktura 
to gigantyczne atuty Gdyni. Niemniej z czystym sumieniem moż-
na stwierdzić, że Gdynia stolicą jest. Stolicą regatową Polski. Skala 

imprez, a przede wszystkim ich wielkość robią swoje. I nie chodzi 
o widzów, bo tych dużo więcej ściągają szczecińskie finały The Tall 
Ship Races, ale żeglarzy – regatowców, zawodników, olimpijczyków. 
Najlepszych z najlepszych. W tym roku – Gdynia już po raz drugi 
w swojej historii organizuje Mistrzostwa Świata Juniorów ISAF. Licz-
ba blisko 500 zawodników jaka pojawi się na starcie czyni z nich 
niewątpliwie największą imprezą w kraju. Do tego organizowane co 
roku Volvo Gdynia Sailing Days, największa cykliczna impreza w Pol-
sce dla klas przedolimpijskich i olimpijskich. Są i kolejne – w  tym 
roku po raz pierwszy odbędzie się Livolo Super Puchar Gdyni, cykl 
regat w klasie Optimist. Nie wspominając o mniejszych regatach 
i imprezach dla amatorów. 

Stąd obecność Gdyni i jej prezydenta Wojciecha Szczurka na okład-
ce W Ślizgu! jest chyba oczywista. Przyznam, że wywiad z prezyden-
tem tak dużego miasta poświęcony tylko i wyłącznie żeglarstwu to 
w Polsce rzadkość. Tym bardziej nas cieszy. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że PZŻ uda się zrealizować ogłoszony kilka lat temu projekt na 
nowoczesną infrastrukturę wokół gdyńskiej mariny, która ma służyć 
klubom i regatowcom. Tego wszystkim i sobie życzymy, a póki co 
zapraszam do lektury!

GDYNIA STOLICĄ 
JEST I JUŻ

Michał Stankiewicz
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F E L I E T O N

SREBRO 
NA FOILU

PRZEMYSŁAW  
MIARCZYŃSKI

Przemysław Miarczyński, pseudonim Pont,

polski żeglarz, brązowy medalista olimpijski

z Londynu, trener polskiej kadry RS:X. 

Pierwsze tytuły Mistrza Świata w klasie 

w windsurfingowej klasie Mistral zdobywał 

już jako junior. Przepustkę do kariery senior-

skiej stanowiły dla niego dwa tytuły mistrza 

świata juniorów (1995-96). Dziś doskonali 

swoje umiejętności na wind-foilu.

Niespełna trzy tygodnie temu w Portugalii obyły się windfoilowe Mi-
strzostwa Europy. Po zeszłorocznych mistrzostwach w Pucku były 
to drugie w historii zawody tej rangi w formule windfoil . Portimao 
w przeciwieństwie do Pucka jest miejscem, w którym przeważają 
wiatry słabe i średnie, dlatego najbardziej obawiałem się o to czy 
zawody się w ogóle odbędą. Szkoda byłoby jechać 3700 kilometrów 
samochodem w jedną stronę i wrócić bez ścigania. Słabe prognozy 
i wycieczka na drugi koniec Europy zniechęciła wielu zawodników do 
przyjazdu, co znacznie obniżyło frekwencję na zawodach. Wystarto-
wało w sumie tylko 25 zawodników z ośmiu krajów co nie oznacza, 
że nie było się z kim ścigać. Na szczęście słabe prognozy się nie 
sprawdziły i podczas trzech dni odbyło się 10 wyścigów. Tym razem 
zdecydowanie lepiej czułem się przy słabszym wietrze i w takich 
warunkach odbyła się połowa wyścigów, z których aż cztery wygra-
łem. Przez całe zawody po piętach deptał mi Hiszpan Ramon Pa-
stor, który zawody zaczął słabiej jednak z dnia na dzień trudniej było 
go pokonać. W dużym skrócie - wszystko rozegrało się w ostatnim 
wyścigu podczas drugiego okrążenia. Niestety na drugiej halsów-
ce płynąc jako pierwszy zbyt szybko zrobiłem zwrot na boje. Dwa 
sztagi na windfoilu, podczas których traci się lot i deska na moment 
staje to spora strata odległości w stosunku do płynących normalnie 
pozostałych zawodników. Ten błąd kosztował mnie aż dwie pozycje 
w tym wyścigu, a to spowodowało, że finalnie spadłem w ogólnej 
klasyfikacji na drugie miejsce, zdobywając tym samym srebrny me-
dal mistrzostw Europy w formule foil. 

Nie da się ukryć, lekki niedosyt pozostaje, ponieważ te zawody były 
do wygrania, ale jak to w życiu bywa, błędy niestety kosztują. Mam 
nadzieję, że podczas lipcowych mistrzostw świata na foilu, które od-
będą się w Pucku będzie równie dobrze jak w Portimao.

Swoją drogą, ściganie na foilu to coś, co w wolnym czasie mam 
możliwość robić poza pracą trenerską w Polskim Związku Żeglar-
skim. Z chłopakami z kadry RS:Xa trenujemy aktualnie w Sopocie, 
skąd na początku czerwca wyruszymy na zawody pucharu świata 
do Marsylii. Będzie to czwarty i finałowy przystanek tegorocznego 
cyklu pucharu świata. Możliwość startu ma tylko 40 najwyżej skla-
syfikowanych w pucharze zawodników. Nie każdy jednak ma to 
w swoim planie startowym. Z naszej kadry we Francji wystartuje 
Piotrek Myszka oraz Radek Furmański. Paweł Tarnowski, który bę-
dzie świeżo po zgrupowaniu nad jeziorem Garda pozostanie w tym 
czasie w Sopocie, podobnie jak czwarty zawodnik z kadry - Maciej 
Kluszczyński. Najważniejszym startem w tym sezonie dla naszej 
kadry RS:X pozostają niezmiennie wrześniowe mistrzostwa świata, 
które odbędą się we Włoszech nad jeziorem Garda. 

Przemysław 
Miarczyńskifot. Robert Hajduk - ShutterSail.com
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F E L I E T O N

POLSKA NA VENDEE GLOBE
MARZENIA CZY RZECZYWISTOŚĆ?

Ostatnio w mediach zrobiło się głośno, bo powiedziałem, że polska 
bandera powinna pojawić się na starcie Vendee Globe. Kto się z tym 
nie zgodzi? Prawda jest taka, że regaty okołoziemskie to bardzo dobre 
narzędzie promocyjne, lecz niestety Polacy jeszcze nie do końca zdają 
sobie z tego sprawę. Brakuje edukacji na temat żeglarstwa morskiego, 
istnieje to olimpijskie, gdzie są medale, mistrzostwa, igrzyska. Imprezy 
typu The Ocean Race czy Vendee Globe są trochę niedoceniane. To 
jest mentalność, która dopiero teraz zaczyna ulegać zmianie na plus. 
W Europie Zachodniej jest zupełnie inaczej, w ceremoniach żeglarskich 
biorą udział najważniejsze osoby w państwie. Mnie w 2012 roku po 
Vendee Globe przyjmował w  Pałacu Elizejskim prezydent Francois 
Hollande, i dodam, że nie było to w jego oczach nic nadzwyczajnego. 
Wtedy też na samym starcie regat było ponad pół miliona ludzi! To 9 
x tyle, ile zmieściłoby się na Stadionie Narodowym, podczas pełnego 
obłożenia! I mówię tu tylko o samym starcie…

Nie ma co ukrywać, pozyskanie funduszy na finansowanie przedsię-
wzięć żeglarskich w Polsce jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Duże 
firmy działające na rynku krajowym często wybierają promowanie 
poprzez wspieranie bardziej popularnych i widowiskowych dyscyplin 
sportu takich jak piłka nożna czy żużel lub po prostu wykupują czas 
antenowy w telewizji lub radio. Promocja w wielkim żeglarstwie oce-
anicznym to zupełnie inna liga, spójrzmy chociaż na MAPFRE z VOR, 
czy Pradę i Emirates z Pucharu Ameryki. Życzyłbym sobie tego też 
w Polsce. Bardzo chciałbym 8 listopada 2020 roku stanąć na starcie 
w regatach Vendee Globe, a rok później, już z profesjonalnym teamem 
regatowym wziąć udział w The Ocean Race.  Tym bardziej, że jachty, 
które mają teraz ścigać się w Ex VOR to jachty klasy Imoca. Dokładnie 
te, na których trenuję kilkanaście lat. To bardzo duże wyzwanie, ale je-
stem tego świadomy i takie lubię najbardziej.

Do tego jednak potrzeba łódki, a by ją zdobyć potrzebny jest sponsor. 
Nie lokalny, lecz globalny, czyli głównie spółki skarbu państwa. Dzisiaj 
jest koniunktura na rynku, łódki na Vendee Globe nie można kupić, trze-
ba ją zbudować. Koszt tej jednostki to kwota rzędu 4-5 milionów euro. 
Trzeba ją więc najpierw stworzyć, a potem przetestować i opływać. 
Jest jeszcze na to czas. Zbudowanie nowej jednostki to kwestia 4-5 
miesięcy. Byłaby to najprawdopodobniej jednostka projektu VPLP, czyli 
dokładnie taka jak nowy Hugo Boss. Wówczas miałbym jeszcze rok 
na testy, przygotowania i opływanie - to bardzo dużo czasu w porów-
naniu z rokiem 2012, gdzie na te wszystkie rzeczy miałem raptem 2 
miesiące.

Cały czas próbuję znaleźć finansowanie. Za każdym razem jest ta nie-
pewność, czy się uda kogoś przekonać i zebrać odpowiednie środki. 
Jednak jeszcze nie składam broni…

Zbigniew "Gutek" 
     Gutkowski

ZBIGNIEW „GUTEK” 
GUTKOWSKI

 
jeden z najlepszych polskich  

żeglarzy, kapitan jachtowy, uczest-
nik wielu prestiżowych zawodów, 

wielokrotny mistrz Polski i pierwszy 
Polak, który wystartował w rega-

tach okołoziemskich VELUX 5 
Oceans Race oraz Vendée Globe.
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 PUCHAR KSIĘŻNICZKI ZOFII

MISTRZOSTWA ŚWIATA 
FORMUŁY KITE
Julia Damasiewicz, Magdalena Woyciechowska i Nina Arcisz zajęły całe 
podium w kategorii do lat 16 podczas Mistrzostw Świata Formuły Kite, 
które w dniach 1-5 maja odbyły się we Włoszech na jeziorze Garda. W tej 
samej grupie wiekowej drugie oraz trzecie miejsce zajęli Jakub Jurkowski 
i Michał Woyciechowski, a wspomniana Damasiewicz była również trzecia 
w kategorii do lat 19. Podczas mistrzostw rozegrano też sztafetę mieszaną. 
I tutaj dobrze zaprezentowali się nasi kadrowicze, ponieważ piątą pozycję 
zajęła para, którą tworzyła Julia Damasiewicz oraz Jakub Jurkowski. Po raz 
pierwszy wyścig w tej formule rozegrany został podczas ubiegłorocznych 
mistrzostw Polski w Pucku, a pojawić ma się także podczas igrzysk olimpij-
skich w Paryżu w 2024 roku.

 Gorszy występ na Mistrzostwach Świata Formuły Kite zaliczyli polscy se-
niorzy, którzy zajęli w tej imprezie lokaty poza pierwszą dziesiątką. Maks Ża-
kowski (Kite Mielno) zajął ostatecznie siedemnaste miejsce, a Błażej Ożóg 
(SKŻ ERGO Hestia Sopot) był trzydziesty drugi (był trzeci w srebrnej flocie).
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PIOTR MYSZKA TRZECI W HYERES

Sześcioro naszych reprezentantów wystartowało  29 kwietnia we Fran-
cuskim Tygodniu Olimpijskim w Hyeres - imprezie, która zastąpiła prze-
niesione do Genui zawody Pucharu Świata World Sailing. Ścigali się 
w niej zawodnicy klas RS:X, Laser Standard i Laser Radial. Najwyższe 
miejsce z Polaków zajął Piotr Myszka (KS AZS AWFiS Gdańsk), który 
zmagania w klasie RS:X ukończył na trzeciej pozycji. Ósmy był z kolei 
Radosław Furmański (Dobrzyński Klub Żeglarski). Zwycięzcą został zaś 
23-letni Włoch Mattia Camboni, który w ubiegłym roku w Sopocie zdobył 
mistrzostwo Europy. W rywalizacji kobiet Maja Dziarnowska (SKŻ Ergo 
Hestia Sopot) zajęła jedenastą lokatę, a jej klubowa koleżanka Karolina 
Lipińska trzynastą. Zwyciężyła Charline Picon z Francji. W klasie Laser 
Radial wystąpiły dwie nasze najlepsze zawodniczki - Agata Barwińska 
(MOS SSW Iława) i Magdalena Kwaśna (Chojnicki Klub Żeglarski). Agata 
zakończyła zmagania na szóstym miejscu, a Magdalena na dziewiątym.

Od 1-6 kwietnia 1224 żeglarzy z 67 
krajów rywalizowało w 10 klasach 
regatowych w ramach Pucharu 
Księżniczki Zofii. Dobry występ za-
liczyli Polacy. Piotr Kula (Finn) , Łu-
kasz Przybytek i Paweł Kołodziński 
(49er), Aleksandra Melzacka i Kin-
ga Łoboda (49erFX) oraz Agniesz-
ka Skrzypulec i Jolanta Ogar (470) 
zakończyli występ w Palma de 
Mallorca w pierwszej dziesiątce. 

Z szóstej pozycji do wyścigu me-
dalowego w klasie Finn ruszał 
ośmiokrotny mistrz Polski Piotr 
Kula (GKŻ Gdańsk). Polak dopły-

nął do mety ósmy, co dało mu 
siódmą lokatę w całych regatach. 
Rzutem na taśmę start w wyścigu 
medalowym klasy 470 zapewniły 
sobie w piątek Agnieszka Skrzy-
pulec i Jolanta Ogar (SEJK Pogoń 
Szczecin/UKŻ Wiking Toruń), które 
w sobotę linię mety minęły jako 
ósme, co dało im dziesiąte miej-
sce w ogólnej klasyfikacji. W klasie 
49er możliwości poprawienia swo-
jej pozycji nie miała czwarta ekipa 
mistrzostw Starego Kontynentu, 
Łukasz Przybytek i Paweł Koło-
dziński (AZS AWFiS Gdańsk), która 
pozostała na ósmej pozycji.
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PUCHAR ŚWIATA W GENUI
7. MIEJSCE KUBIAKA 
ORAZ SKRZYPULEC I OGAR

W dniach 15-21 kwietnia we 
włoskiej Genui odbyły się trze-
cie zawody zaliczane do cyklu 
Pucharu Świata 2018/2019 - 
pierwsze odbyły się we wrześniu 
w japońskiej Enoshimie, a drugie 
na przełomie stycznia i lutego 
w Miami w Stanach Zjednoczo-
nych. Genua zastąpiła w kalen-
darzu PŚ francuskie Hyeres, 
które przez wiele lat gościło naj-
lepszych żeglarzy świata. Osta-
tecznie na starcie stanęło 672 
zawodników z 58 krajów.

Jako pierwsze na wodę zeszły 
kobiety w klasie 470. Szóste 
linię mety minęły Agnieszka 
Skrzypulec i Jolanta Ogar (SEJK 
Pogoń Szczecin/UKŻ Wiking 
Toruń), które pozostały na siód-
mej pozycji w klasyfikacji gene-
ralnej. Z piątej pozycji w klasie 
Laser Standard ruszał do wy-
ścigu medalowego Tadeusz 
Kubiak (SEJK Pogoń Szczecin), 
który w ostatnim starcie wpły-
nął na metę dziesiąty i ukończył 
swój występ na siódmej lokacie.

SREBRO JANINY DMOCHOWSKIEJ 
O’PEN SKIFF EUROCHALLENGE

R-SIX TEAM WYGRYWA 
ANTIGUA SAILING WEEK

Pięcioro Polaków rywalizowało w pierw-
szych tegorocznych zawodach O’pen Skiff 
EuroChallenge (do niedawna O’pen Bic) 
w Palermo. W zakończonej w niedzielę 21 
kwietnia imprezie wzięło udział 65 zawodni-
ków z całej Europy, w tym pięcioro Polaków 
- reprezentantów MKŻ Arka Gdynia - Janina 
Dmochowska, Igor Rudek, Zuzanna Rodzeń, 
Jan Suchocki i Maria Suchocka. Najlepiej 
spisała się Janina Dmochowska, która zaję -
ła drugie miejsce w klasyfikacji kobiet U17. 
Kolejne zawody cyklu EuroChallange w kla-
sie O’pen Skiff odbędą się w dniach 23-26 
maja w Sopocie. Ich organizatorem jest SKŻ 
Ergo Hestia Sopot.

Przełom kwietnia i maja, ekipa R-Six Team, z Robertem Szustkowskim 
na czele, tradycyjnie już spędza na Karaibach. Żeglujący na katamara-
nie HH66 Polacy, po raz kolejny wygrali prestiżowe regaty Antigua Sa-
iling Week. Załoga Roberta Szustkowskiego zwyciężyła na Karaibach 
po raz trzeci z rzędu. Sukces jest tym większy, że udało się wygrać 
wszystkie 5 wyścigów podczas całych regat. Tym razem, R-Six Team, 
płynący w składzie: Robert Szustkowski, Robert Janecki, Albert Grysz-
czuk, Jacek Wysocki, Alex Szustkowski, Jarosław Kazberuk i Adam 
Skomski, był niepokonany i przeszedł do historii. Antigua Sailing Week 
były trzynastymi regatami ukończonymi przez R-Six Team na po-
dium. W całych regatach Antigua Sailing Week startowało prawie 200 
jachtów, a w zmaganiach na morzu brało udział ponad 1500 żeglarzy. 
Słynne regaty odbyły się już po raz 52.
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MISTRZOSTWA EUROPY 
KLAS OLIMPIJSKICH

Polska kadra oprócz 
medali mistrzostw Europy, 
rozpoczęła  również walkę 

o kwalifikację olimpijską 
na igrzyska w Tokio w 2020 

roku. Do tej pory jednak 
polskim żeglarzom udało się 

wywalczyć trzy przepustki 
– wszystkie podczas 

zeszłorocznych mistrzostw 
świata w Aarhus.
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Oprócz klasy RS:X – zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz La-
ser Radial, żadna inna klasa olimpijska nie uzyskała jeszcze 
nominacji na igrzyska w Tokio. Trwa jednak walka o punkty 
do klasyfikacji wewnętrznej w kontekście walki o imienne 
kwalifikacje. Mistrzostwa Europy to dla biało-czerwonych 
pierwsza z trzech okazji na punkty w krajowych kwalifika-
cjach olimpijskich. 

RS:X | PALMA DE MALLORCA | 9-12 KWIETNIA

Dla Polaków, mistrzostwa Europy, które odbyły się 9-13 
kwietnia w Palma de Mallorca miały znaczenie szczególne, 
ponieważ poza rywalizacją o medale, rozpoczęli w nich walkę 
również o imienne kwalifikacje na igrzyska w Tokio w 2020 
roku. Przepustki dla kraju, zarówno w przypadku kobiet 
jak i mężczyzn, Polacy zdobyli podczas zeszłorocznych 
mistrzostw świata w duńskim Aarhus. Dokonali tego Zofia 
Klepacka oraz Paweł Tarnowski zajmując w swoich katego-
riach piąte miejsce. 

Regaty na Majorce były więc pierwszymi, podczas których 
polscy kadrowicze mogli zdobyć punkty zaliczane do 
krajowej klasyfikacji w walce o przepustki olimpijskie. Maja 
Dziarnowska zajęła czwarte, a Zofia Klepacka i Piotr Myszka 
siódme miejsce w mistrzostwach Starego Kontynentu. 
Punktowane były tylko miejsca od 1 do 15, biorąc pod 
uwagę wyłącznie zawodników z Europy. W związku z tym 
Maja Dziarnowska zdobyła 12 punktów do wspomnianej 
klasyfikacji, Zofia Klepacka wywalczyła ich 9, a Karolina Li-
pińska 2. Wśród mężczyzn Piotr Myszka zdobył 9 punktów, 
a Paweł Tarnowski 4.

470 | SAN REMO | 9-14 MAJA

Zakończyły się również mistrzostwa Europy w klasie 470, 
które odbyły się w dniach 9-14 maja we włoskim San Remo. 
Dobrze spisały się nasze zawodniczki Agnieszka Skrzypulec 
oraz Jolanta Ogar, które finalnie zajęły czwarte miejsce ze 
stratą zaledwie 1,6 punktu do brązowych medalistek, Holen-
derek Afrodite Zegers i Lobke Berkhout.

fot. Robert Deaves

1 3 W  Ś L I Z G U !   /   m a j  -  c z e r w i e c   2 0 1 9

W Y D A R Z E N I A



Przepustki dla kraju nie udało się wy-
walczyć żadnej naszej załodze podczas 
zeszłorocznych mistrzostw świata w duń-
skim Aarhus, ale Agnieszka z Jolą zdobyły 
tam trzy punkty do klasyfikacji wewnętrz-
nej. Teraz Polki dołożyły do tego dwanaście 
punktów za 4. miejsce w mistrzostwach 
Europy i mają ich na koncie piętnaście, 
a o kwalifikację olimpijską dla kraju powal-
czą na mistrzostwach świata, które odbędą 
się w dniach 2-9 sierpnia w Enoshimie. 
Tam przepustkę na igrzyska będzie mogło 
wywalczyć sześć państw.

FINN | ATENY | 13-19 MAJA

13-18 maja w stolicy Grecji odbyły się mi-
strzostwa Europy w klasie Finn.  Aż cztery 
kraje mogły zdobyć tutaj kwalifikację olim-
pijską na igrzyska w Tokio w 2020 roku, 
więc na starcie stanęło aż 84 zawodników 
z 33 krajów.

W grupie walczącej o przepustki olimpij-
skie dla kraju znajdowali się także Polacy 
- Piotr Kula (GKŻ Gdańsk) i Krzysztof 
Stromski (YC Rewa). Żadnemu z nich nie 
udało się zakwalifikować do sobotnie-
go, podwójnie punktowanego wyścigu 
medalowego dla najlepszych dziesięciu 
zawodników i wzięli udział w finałowym, 
przeznaczonym dla reszty stawki. Kula 
przypłynął w nim czternasty i ostatecznie 
zajął dwudzieste szóste miejsce w klasy-
fikacji generalnej, a dziewiętnaste wśród 
Europejczyków. Z kolei Krzysztof Stromski 
zatrzymał się na czterdziestej piątej pozy-
cji ogólnie, a trzydziestej czwartej w kla-
syfikacji europejskiej.  Niestety te miejsca 
nie dały Polsce kwalifikacji olimpijskiej 
w klasie Finn na igrzyska w Tokio. Miejsce 
Piotra dało ósmą lokatę spośród państw, 
które walczyły o przepustkę olimpijską. 
Z kwalifikacji cieszyły się Brazylia, Norwe-
gia, Stany Zjednoczone oraz Grecja. Do 
ostatniego z nich Polak stracił pięćdziesiąt 
pięć punktów.

Była to ostatnia szansa, gdzie tyle państw 
mogło starać się o przepustki olimpijskie. 
Później będzie można tylko startować 
w imprezach na poszczególnych konty-
nentach, gdzie na każdej z nich będzie 
można wywalczyć tylko jedną kwalifikację. 
W Europie będą to przyszłoroczne zawody 
Pucharu Świata we włoskiej Genui.

Greckie zawody były również drugą im-
prezą, w której Polacy będą mogli zdobyć 

punkty do klasyfikacji wewnętrznej w kon-
tekście walki o imienne kwalifikacje na 
igrzyska w Tokio. Na razie, ani w Aarhus 
ani w Atenach, żadnemu z naszych finni-
stów nie udało się zdobyć punktów do tej 
klasyfikacji więc każdy ma zerowe konto.

49ER, 49ERFX, NACRA 17 | WEYMOUTH 
| 13-19 MAJA

W Weymouth na akwenie igrzysk w Lon-
dynie z 2012 roku, 416 zawodników z 37 
krajów ścigało się w mistrzostwach Eu-
ropy w olimpijskich klasach 49er, 49erFX 
oraz Nacra 17. Regaty u wybrzeży Wielkiej 
Brytanii miały formułę otwartą więc mogli 
w nich startować także żeglarze spoza Eu-
ropy. Na wysokim, szóstym (dziewiątym 
ogólnie) miejscu w klasyfikacji ogólnej, 
a szóstym w europejskiej w rywalizacje 
klasy 49er występ ukończyli Łukasz 
Przybytek i Paweł Kołodziński (AZS 
AWFiS Gdańsk). Natomiast dwudzieste 
miejsce (dwudzieste szóste ogólnie) za-
jęli ostatecznie srebrni medaliści sprzed 
roku, Dominik Buksak i Szymon Wierz-
bicki (AZS AWFiS Gdańsk/AZS Poznań). 
Do złotej grupy po fazie kwalifikacyjnej 
zabrakło im zaledwie trzech punktów. 
W żeńskim odpowiedniku, czyli w kasie 
49erFX czternaste (dwudzieste pierwsze 
ogólnie) były w Wielkiej Brytanii Alek-
sandra Melzacka i Kinga Łoboda (YKP 
Gdynia/AZS AWFiS Gdańsk). 

W klasie Nacra 17 na dwudziestym 
piątym miejscu (trzydziestym piątym 
ogólnie) zatrzymali się Jakub Surowiec 
i Katarzyna Goralska, a dwudziestą 
dziewiątą pozycję (trzydziestą dziewiątą 
ogólnie) zajęli Tymoteusz Bendyk i Anna 
Świtajska. Wszyscy reprezentują klub UKS 
Navigo Sopot. 

Zawody w Wielkiej Brytanii były drugą 
imprezą, w której Polacy mogli zdobyć 
punkty do klasyfikacji wewnętrznej 
w kontekście walki o imienne kwalifikacje 
na igrzyska w Tokio w 2020 roku. Teraz 
zdobyli je Łukasz Przybytek i Paweł 
Kołodziński - szóste miejsce dało im 
dziesięć punktów. Z kolei o kwalifikację 
olimpijską dla kraju Polacy powalczą na 
mistrzostwach świata, które odbędą się 
w dniach 29 listopada - 8 grudnia w Auc-
kland w Nowej Zelandii. Tam przepustkę 
na igrzyska będą mogły wywalczyć czte-
ry państwa w klasie 49er, sześć w klasie 
49erFX i pięć w klasie Nacra 17.
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RS:X   mistrzostwa świata seniorów 22-28.09 2019 | Torbole
  mistrzostwa świata seniorów 23-29.02 2020 | Auckland
470  mistrzostwa świata seniorów 02-09.08 2019 | Enoshima
  mistrzostwa świata i Europy 2020 pod warunkiem zakończenia do 31 maja
Finn  mistrzostwa świata seniorów 13-21.12 2019 | Melbourne
  mistrzostwa świata i Europy 2020 pod warunkiem zakończenia do 31 maja

49er  mistrzostwa świata seniorów 29.11-08.12 2019 |  Auckland
49erFX  mistrzostwa świata i Europy 2020 pod warunkiem zakończenia do 31 maja
Nacra 17

Laser  mistrzostwa Europy seniorów 20-25.05 2019 |  Porto
Laser Radial mistrzostwa świata seniorów 02-09.07 2019 (Laser Standard) 17-24.07   
  2019 (Laser    Radial) | Sakaiminato-City
  mistrzostwa świata i Europy 2020 pod warunkiem zakończenia do 31 maja

* Na każdej z tych imprez nasi zawodnicy będą mogli zdobyć punkty, które zaliczane będą do 
krajowej klasyfikacji. Jednak w przypadku mistrzostw Europy punktowane są miejsca od 1-15, 
a podczas mistrzostw świata od 1-20.

SZANSA NA KWALIFIKACJE
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 ZROBIŁA TO!
JOANNA
    PAJKOWSKA

Nie było łatwo - liczne sztormy o sile nawet 10 
stopni w skali Beauforta, awarie, połamane żebra 
i 29 tysięcy mil w samotności. Kapitan Pajkow-
ska wokółziemską pętlę zakończyła w Plymouth 
Mayflower Marina 29 kwietnia, skąd wyruszyła 
23 września ubiegłego roku. W rejsie trwającym 
216 dni i 16 godzin Joanna Pajkowska na jachcie 
Fanfan pokonała trasę z Plymouth wokół trzech 
groźnych przylądków: Dobrej Nadziei, Leeuwin 
i Horn, by przez Atlantyk wrócić do Anglii.

Pajkowska w latach 2008-2009 w 198 dni opłynęła 
już samotnie świat dookoła, inną trasą, z Panamy 
na zachód i do Panamy. Wówczas płynęła 8,5-me-
trową łódką „MantraASIA”. Rejs był zaplanowany 
jako non stop, jednak silny sztorm koło Przylądka 
Dobrej Nadziei zmusił żeglarkę do szukania schro-
nienia w Port Elizabeth. 

Tym razem Pajkowska podjęła próbę na jachcie 
„Fanfan”. Licząca 40 stóp (12.18 m) aluminiowa 
łódka została zaprojektowana i wybudowana na re-
gaty OSTAR w latach osiemdziesiątych. Jacht udo-
stępnił Uwe Röttgering, niemiecki żeglarz, z którym 
razem wygrali w 2017 roku słynne transatlantyckie 
regaty dwuosobowe TWOSTAR.

Joanna Pajkowska jest pierwszą Polką, i czwar-
tym w historii polskim żeglarzem, który samotnie 
zatoczył wokółziemską pętlę bez zawijania do 
portu. Wcześniej podobnego wyczynu, klasyczną 
drogą, dokonali Henryk Jaskuła, Tomasz Lewan-
dowski i Szymon Kuczyński.

29 kwietnia, po 216 dniach i 16 godzinach, 
Joanna Pajkowska zakończyła swój samotny 

rejs dookoła świata wokół Trzech Wielkich 
Przylądków bez zawijania do portów. Tym 

samym została pierwszą Polką i czwartym 
polskim żeglarzem, który tego dokonał
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Informację o uszkodzeniu jachtu jako pierwsze podało radio 
RMF FM. Reporter radia Paweł Żuchowski odnalazł ILP na 
początku maja w małej marinie na Rhode Island w USA.

- Dostałem informacje, że jacht zniknął z systemu Marine 
Traffic. I sprawdziłem. Zobaczyłem, że w zasadzie ostatnia 
pozycja jednostki była zapisana 3 tygodnie wcześniej – opo-
wiada W Ślizgu! Paweł Żuchowski. - Zadzwoniłem do United 
States Coast Guard z pytaniem czy była akcja ratunkowa, 
czy się coś wydarzyło. Oni nie mieli zgłoszenia. Nie potrafili 
też sami wytłumaczyć racjonalnie dlaczego nie ma jednostki 
w systemie. I zacząłem szukać.

Jak się okazało jednostka została uszkodzona 22 kwietnia, 
gdy znajdowała się około 50 mil na wschód od półwyspu 
Sandy Hook. Złamał się maszt, uszkodzona jest też burta. Za-
łodze udało się nią dopłynąć do portu, gdzie po 2 tygodniach 
znalazł ich dziennikarz. 

NAWET 1 MLN ZŁ

Po informacjach RMF FM - Polska Fundacja Narodowa 
szybko wydała oświadczenie potwierdzające wypadek 
i wskazując na jego dobre skutki.

„Samodzielne opanowanie poważnej awarii na pełnym 
morzu potwierdziło dobre przygotowanie naszego zespo-
łu oraz solidność kadłuba jachtu” – napisała fundacja 
w oświadczeniu. -„Usunięto awarię, dzięki czemu jacht 
mógł bez przeszkód kierować się do brzegów Stanów 
Zjednoczonych do portu Portsmouth w stanie Rhode 
Island, kolebce światowego jachtingu, gdzie znajduje 
się stocznia remontowa i firma masztowa. To tu jacht 
„I love Poland” został zbudowany i obecnie przy jego 
naprawie pracują jego twórcy. Nie ma lepszego miejsca, 
by dokonać serwisu i naprawy „I love Poland”. – napisali 
przedstawiciele fundacji.

Przerwa w rejsie jachtu I love Poland. 
Na jednostce należącej do Polskiej 
Fundacji Narodowej złamał się maszt. 
Wg nieoficjalnych szacunków koszt 
naprawy może sięgnąć miliona złotych.
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Jak poinformowała PFN zamówione zostało olinowanie stałe i ru-
chome, które zostanie dostarczone w ciągu kilku tygodni. Na jachcie 
zamontowany zostanie jeden z dwóch zapasowych masztów jakie 
kupiono wraz z jachtem.

„Awarie olinowania spotykane są na ekstremalnych jednostkach 
tego typu. Niemal każdy z tej klasy jachtów oferowanych na rynku 
ma zapasowe części w tym maszt. Taką sytuację przewidywaliśmy 
i zapasowy maszt był jednym z poważniejszych argumentów decy-
dujących o zakupie właśnie tej jednostki. Posiadanie zapasowego 
masztu skutkuje o wiele szybszą i mniej kosztowną naprawą” – 
oświadczyła PFN.

Fundacja nie ujawnia kosztów naprawy. Wg ekspertów – całkowite 
koszty w tej klasy jednostce regatowej mogą sięgnąć około 
1 mln z. W grę wchodzą baksztagi, wanty, laminowanie, malowanie, 
nowe relingi, odtworzenie elektroniki w maszcie, postój w marinie 
i oczywiście praca. 

OKOLICZNOŚCI NIEZNANE

Dokładnie nie wiadomo jakie były okoliczności awarii. 
- Żadnego błędu jako żeglarze nie zrobiliśmy. Zawiódł sprzęt – 
tłumaczył w RMF FM Jarosław Kaczorowski, kapitan ILP.  – Jachty 
to bardzo skomplikowane przyrządy służące do pływania. Tam jest 
mnóstwo elementów, które mogą zawieść. Czasami coś pęknie, coś 
zawiedzie – wyjaśniał.

PFN podkreśla, że awarie olinowania są spotykane na ekstremal-
nych jednostkach tego typu. 
„Profesjonalne żeglarstwo regatowe, osiąganie znacznych pręd-
kości, wbijanie się 14-tonową masą jachtu w kilkumetrowe fale, 
przelatujące nad załogą tony wody to elementy ekstremalnego 

sportu, który wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie, 
analogicznie do Rajdu Dakar, ale podobnie jak inne sporty ekstremal-
ne niesie za sobą ryzyko” – czytamy w komunikacie.

Tego typu sytuacje potwierdza Zbigniew Gutkowski, który stero-
wał ILP podczas tegorocznych Heineken Regatta.
- Na tego typu jachtach V70 łamią się maszty, ale do tej pory 
łamały się one w regatach, gdzie eksploatowane były na 100%  
– zastrzega Zbigniew Gutkowski. - W jakich okolicznościach 
złamali maszt - nie wiadomo. Na pewno nie były to regaty, bar-
dziej podróż z portu do portu. Przyczyną może być to, że łódka 
w Nowym Jorku utknęła na kilka godzin na mieliźnie, co było 
widoczne na monitoringu. 

Zdaniem „Gutka” zadziałał czynnik ludzki. - Uważam, że na 99% był 
to ludzki błąd - być może zrobiony już wcześniej, ktoś mógł przecią-
gnąć linę i w pewnym momencie po prostu nie dała rady - można to 
porównać do kładki, przechodzisz przez nią, robi się dziura, ale nie 
zawala się, dopiero przy setnym człowieku ulega całkowitemu znisz-
czeniu – ocenia żeglarz.

STARTY BEZ ZMIAN

Polska Fundacja Narodowa nie ujawnia jakie są dokładne dalsze 
plany startowe jednostki w tym roku. Wiadomo natomiast, że nie 
ulegną one zmianie: „Dzięki sprawnej załodze oraz zapasowemu 
masztowi nie jest planowana zmiana harmonogramu startu w rega-
tach” – napisała w oświadczeniu.

- Jak tylko się tutaj ogarniemy to będziemy promować Polskę. To 
chyba dobra promocja Polski, jak sobie poradziliśmy na morzu 
z taką awarią, nie wzywaliśmy żadnych służb ratunkowych i nikomu 
nic się nie stało – powiedział RMF Jarosław Kaczorowski.
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1100 sprzedanych jednostek w ciągu 4 lat – taka liczba może po-
działać na wyobraźnie niejednego wytrawnego żeglarza sportowego. 
J/70 „sztormem” wdarła się na żeglarskie akweny całego świata. 
Klasa powoli zyskuje popularność również w Polsce. Dwa lata temu 
nie było ani jednej J/70, dzisiaj na krajowych akwenach pływa już pięć 
jachtów tej klasy - Mag Racing Krzysztofa Krempecia, Neuca (były 
FlexiStav Apotex Team) Pawła Tarnowskiego, Cellfast Team Andrzeja 
Słabika, GTJ Michała Jabłońskiego oraz Moonraker Pawła Boksa.

J/70 to klasa, która jest popularna nie tylko w Europie, ale i na 
świecie, najpierw prawdziwy boom przeżyła w USA. Teraz zyskuje 
popularność też w Polsce, więc należy zadbać o regaty krajowe. 
To wolny proces, ponieważ do tej pory nie było w kraju między-
narodowej klasy sportboat. Jednak podjęliśmy wyzwanie i już we 
wrześniu zorganizujemy Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Polski 
klasy J/70 - mówi Michał Korneszczuk z Polskiego Stowarzysze-
nia klasy J/70, współorganizator mistrzostw.

Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Polski klasy J/70 (Polish Open) za-
planowane zostały na 27-29 września. Organizatorem regat jest 77 

Racing Club Gdańsk przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 
klasy J/70. Lista startowa powoli się zapełnia, swój udział potwier-
dziły już wszystkie polskie załogi oraz jedna z Rosji. Organizatorzy 
spodziewają się jeszcze kilku jednostek zagranicznych. W planie 
3 dni regatowe i 9 wyścigów, które wyłonią pierwszego mistrza 
Polski w tej klasie. Mistrzostwa kraju J/70 odbędą się razem 
z mistrzostwami Polski klasy Micro. 

Polskie załogi J/70 mają za sobą już kilka występów na mistrzo-
stwach świata, i to z całkiem niezłymi wynikami. FlexiStav Apotex 
Team w swoich pierwszych swoich mistrzostwach zdobył 95 
pozycję na 166 jachtów. Znakomity występ zaliczył team Mag 
Racing ze sternikiem Krzysztofem Krempeciem kończąc regaty na 
27 miejscu. Cellfast Team pod sterami Piotra Kędziory regaty za-
kończył na 123 pozycji. W poprzednim sezonie było jeszcze lepiej.

J/70 to jednostka jest nieco łatwiejsza w prowadzeniu od pozo-
stałych, przez co stała się w ostatnich latach bardzo popularna. 
O poziomie sportowym decydują kwalifikacje i doświadczenie 
startujących załóg, a ten jest bardzo wysoki - tłumaczy Krzysztof 

Amerykańska konstrukcja J/70 to obecnie 
najszybciej rozwijający się monotyp na 
świecie. Ta regatowa klasa dotarła także 
do Polski. W tym roku na wodach Zatoki 
Gdańskiej odbędą się Pierwsze Otwarte 
Mistrzostwa Polski J/70. 

„JOTKA” 
ZDOBYWA 
EUROPĘ
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Krempeć. - W zeszłym roku na mistrzostwach Europy zajęli-
śmy 9. miejsce w tym doborowym towarzystwie, więc jak na 
amatorskie ściganie, te wyniki naprawdę przynoszą mi dużą 
satysfakcję - podkreśla. 

W czym tkwi sukces tej klasy? Cytując jeden z najbardziej 
znanych żeglarskich filmów – „Wielkie jachty przynoszą chwałę, 
ale to właśnie małe łódki czynią z Ciebie żeglarza”. Chyba właśnie 
dlatego ta niewielka jednostka tak bardzo podpasowała również 
najbardziej znanym żeglarzom świata. W mistrzostwach świata 
na tej jednostce startuje choćby Paul Cayard czy John Kostecki. 
W niemieckiej Segel-Bundesliga regularnie uczestniczy multime-
dalista olimpijski Jochen Schümann, a swoje starty na J/70 ma 
również nie kto inny jak Karol Jabłoński.

Potencjał klasy potwierdzają też kluby żeglarskie i firmy organizu-
jące profesjonalne regaty w ramach krajowych lig żeglarskich, z fi-
nałem Sailing Champions League włącznie, wykorzystujące floty 
właśnie tej klasy. Na J70 pływają na co dzień Niemcy, Szwajcarzy, 
Austriacy, Włosi, Duńczycy, Finowie, Norwegowie i Rosjanie. Teraz 
dołączą do nich także Polacy.

J/70 to dynamiczna konstrukcja, uzna-
wana za najszybciej rozwijający się 
aktualnie monotyp na świecie (do 2018 
roku wyprodukowano 1324 jednostki), 
a zarazem pierwsza w historii J-Boats 
łódź kilowa, którą można wodować 
z przyczepy bezpośrednio na slipie. 
Podnoszony kil sprawia, że jacht jest 
bardzo łatwy w transporcie nawet za 
małymi samochodami osobowymi 
i nie wymaga dodatkowych uprawnień 
od kierowców. Łódź została zapro-
jektowana tak, aby spełniać rosnące 
zapotrzebowanie na prostą, ale szybką 
i skuteczną w żegludze jednostkę 
one-design, zarówno do regat na 
najwyższym poziomie sportowym, ale 
i również do bardziej rekreacyjnego, 
rodzinnego ścigania się. Jacht posiada 
bardzo szeroki i przestronny kokpit 
z otwartą rufą oraz wysoko umieszczo-
ny bom, co bardzo ułatwia poruszanie 
się i pracę czteroosobowej załodze. 
Posiada węglowy i lekki takielunek. Na 
J/70 bardzo dobrze czują się zarówno 
profesjonalni żeglarze z doświadcze-
niem w Pucharze Ameryki, jak i załogi 
rodzinne. Polskim dystrybutorem J/70 
jest firma Dobre Jachty.

DANE TECHNICZNE

Długość: 6,93 m
Szerokość: 2,25 m
Masa własna: 812 kg
Zanurzenie: 1,50 m
Całkowita powierzchnia żagli: 
21,021 m2

Grot: 11,472 m2

Fok: 45,6 m2

Spinaker: 45,6 m2

Konstruktor: Alan Johnstone

fot. Mauro Melandri/Zerogradinord
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Centralny Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego w Trzebieży nad Za-
lewem Szczecińskim przez dziesięciolecia uchodził za najlepszą 
szkołę żeglarstwa morskiego w Polsce. Kapitańskie patenty 
zdobyła tu znakomita większość uznanych w kraju i w świecie 
polskich żeglarzy. Teraz jest szansa, że ośrodek znowu zacznie 
szkolić polskie talenty żeglarskie, ponieważ po trzech latach 
zastoju dobiegła końca całkowita przebudowa mariny w porcie 
jachtowym w Trzebieży.

ŻEGLARSKI FENIKS

Trzebież należy do obiektów, które mogą pochwalić się niezwy-
kle barwną historią. Żeglarskie walory tego miejsca docenili już 
poprzedni właściciele, lokując tu działającą do 1945 roku niemiecką 
morską bazę szkoleniową. Natomiast pierwsze polskie obozy 
żeglarskie PZŻ odbyły się w Trzebieży w latach 1947-1949. Tak 
z czasem Trzebież zwana „Akademią kapitanów” stała się jednym 
z najważniejszych miejsc na żeglarskiej mapie Polski.

Dobre lata skończyły się po przemianach gospodarczych 1989 
roku, później były jeszcze nieudane próby utrzymania ośrodka - od 
1992 roku - jako spółki prawa handlowego, a nawet jako Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich, ale ostatecznie cztery lata temu jego 
działalność została praktycznie zawieszona.

Światełko w tunelu pojawiło się w kwietniu 2016 roku. Podpisany 
został wówczas list intencyjny pomiędzy Polskim Związkiem 
Żeglarskim - właścicielem terenu i Zachodniopomorskim Okręgo-
wym Związkiem Żeglarskim. List zakładał powołanie przez oba 
podmioty fundacji, która miała zająć się odbudową portu. Fundacja 
Port Jachtowy Trzebież powstała jesienią 2016 roku i złożyła 
wniosek o dofinansowanie niezbędnych inwestycji w porcie z unij-
nych funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego. 20 lutego 2017 roku Urząd 
Marszałkowski ogłosił, że projekt znalazł się na liście i otrzyma dofi-
nansowanie w ramach kontynuacji projektu „Zachodniopomorski 
Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodnie-

Po latach niepowodzeń z powodu sporu pomiędzy dzierżawcą a PZŻ, 
ośrodek żeglarski w Trzebieży został oficjalnie reaktywowany. 11 
maja w ramach jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego 
odbyło się uroczyste otwarcie mariny. 
TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA
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go”. Poinformowano, że fundacja otrzyma w ramach dofinansowa-
nia na modernizację portu w Trzebieży blisko 2,865 mln zł, natomiast 
całkowita wartość projektu wyniesie prawie 6,227 mln zł.

Dzisiaj dzięki Fundacji Port Jachtowy Trzebież oraz wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego i osobistym zaangażowaniu Olgierda Geblewicza, 
marszałka województwa zachodniopomorskiego, a prywatnie żegla-
rza, ośrodek w Trzebieży wraca do stanu użyteczności. Po dopięciu 
szczegółów, a przede wszystkim po otrzymaniu dużego wsparcia 
z eurofunduszy, modernizację rozpoczęto w styczniu 2018 roku.

Pracami objęto niemalże cały budynek administracyjno-hotelowy 
dawnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego. Powstał 
m.in. nowy falochron, altana dla żeglarzy oraz 30 miejsc noclego-
wych. Odnowiono budynek, zaplecze szatniowe, jak i stworzono 
miejsca dla mycia jachtów czy punkty poboru ścieków. Ponadto 
odnowiono nabrzeże północne ze slipem i wewnętrzne nabrzeże 
zachodnie. Zmianie uległ również układ pirsów, utwardzono plac do 
zimowania łodzi, zagospodarowano teren wokół przystani, a większe 
bezpieczeństwo zapewnia teraz nowoczesny monitoring.

OFICJALNE OTWARCIE

W sobotę 11 maja Port Jachtowy Trzebież oficjalnie powrócił na że-
glarską mapę Polski. Wszystko w ramach Ogólnopolskiej Inauguracji 
Sezonu 2019, wpisanej w 95-lecie PZŻ. Było wśród nich wielu „absol-

wentów” kultowej trzebieskiej „Akademii Kapitanów”, czyli byłego 
COŻ PZŻ, którzy długo czekali na dzisiejsze święto. Biało-czerwo-
na flaga ponownie załopotała na maszcie, wstęga otwierająca 
zmodernizowaną Marinę Trzebież została przecięta, a Prezes PZŻ 
Tomasz Chamera z satysfakcją obwieścił „Sezon żeglarski 2019 
Polskiego Związku Żeglarskiego uważam za otwarty”.

- Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Żeglarskiego w Trzebieży za 
nami. Cieszę się, że była to okazja do połączenia tej uroczysto-
ści z otwarciem Mariny Trzebież oraz do pokazania, że byliśmy 
w stanie podnieść ten ośrodek po trudnych dla niego latach. 
Ośrodek odzyskuje powoli swój blask. Wierzę, że ta marina będzie 
wizytówką nie tylko Polskiego Związku Żeglarskiego, ale całego 
polskiego żeglarstwa i że będzie przede wszystkim miejscem, do 
którego ponownie chętnie będą przyjeżdżać żeglarze – oznajmił 
prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Póki co, wszyscy zaangażowani w projekt zadeklarowali dalsze 
wspólne działania na rzecz nie tylko uruchomienia Portu Jachto-
wego i Mariny Trzebież, ale i ośrodka szkoleniowo-regatowego. 
Zdaniem fundacji Portu Jachtowego, docelowo w Trzebieży 
będzie mogło cumować prawie 150 jachtów. Stanie się to, gdy 
fundacja znajdzie środki na zakup dwóch dodatkowych pomo-
stów pływających. Przed gospodarzami portu i mariny jeszcze 
dużo pracy, ale trzebieska żeglarska „brama na świat” ponownie 
została otwarta.

fot. materiały prasowe
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Po debiucie w Red Bull 
King of the Air, 18-latek 

z Łodzi, nie zwalnia 
tempa. Przed nim kolejne 

ekstremalna impreza - Red 
Bull Megaloop Challenge. 

Janek Grzegorzewski będzie 
pierwszym rodakiem, który 

weźmie udział w tych 
zawodach, a zarazem ich 

najmłodszym uczestnikiem.

Red Bull Megaloop Challenge to zawody wymyślone przez Rubena 
Lentena - specjalistę od pływania w ekstremalnych warunkach. Do 
ich rozegrania potrzebny jest wiatr osiągający minimum 38 węzłów! 
W tegorocznej edycji po raz pierwszy w historii wystartuje Polak, Janek 
Grzegorzewski, który powalczy o tytuł króla lotów na pełnej mocy. 

Okno pogodowe zostało otwarte. Czas na rozegranie tych ekstremal-
nych zawodów rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 1 listopada. Na 
holenderskim spocie, plaży w Zandvoort, zaprezentuje się 16 topowych 
riderów. W zeszłym roku najlepszy okazał się Joshua Emanuel z RPA, 
który pokazywał równe skoki na pełnej mocy i najlepiej sprostał nieco-
dziennym warunkom. Pierwszy raz w historii holenderskich zawodów nie 
wygrał ich Holender. Kto tym razem zdobędzie miano króla megalo-
opów? Trzymamy kciuki za młodego Polaka.

fot. Aron Suveg
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Kuba Kuzia i Maks 
Michalewski to obecnie dwaj 

najbardziej utalentowani 
polscy poskramiacze fal. 

Pierwszy wygrał ostatnio 
australijskie zawody Coolum 

Boardriders Club 2019, a drugi 
zakończył prestiżowe zawody 

Men’s Caparica Surf Fest 
Junior Pro na 25 miejscu 

w kategorii do lat 18.

KUBA KUZIA

mistrz Polski 2017 ERGO Hestia Polish Surfing 
Challenge

Młody Polak zwany też „surferem ze Śląska” nie 
spoczywa na laurach. Nie bez powodu nazywają go 

jednym z najzdolniejszych polskich surferów młodego 
pokolenia. Potwierdził to zwyciężając ostatnio podczas 

lokalnych zawodów w Australii Coolum Boardriders 
Club 2019, które odbyły się na plaży Coolum Beach/ 

Queensland. To tu wychował się znany Julian Wilson. 

MAKS MICHALEWSKI

mistrz Polski 2018 ERGO Hestia Polish Surfing Challenge

Maks Michalewski to obecny obrońca tytułu mistrza Polski, plany na ten rok ma 
ambitne – Portugalia, Francja, Hiszpania, a na koniec sezonu mistrzostwa świata 
i Pro Juniors Top 72 na Azorach. Swój pierwszy występ, czyli zawody Men’s Caparica 
Surf Fest Junior Pro powered by Oakley 2019’ zakończył na 25. miejscu w kategorii 
surferów do 18 roku życia w Europie. W Portugalii pojawili się reprezentanci z całej 
Europy - łącznie aż 128 startujących. 

„Tak się złożyło, że byłem w jednym heacie razem z jego bratem – mówi Kuba Ku-
zia. - Startowało około 20 zawodników, głównie Australijczycy. Na drugim stopniu 
podium uplasował się zawodnik z Brazylii. Rozegrano 3 rundy, po eliminacjach 
awansowało się do ćwierćfinału, następnie półfinału i finału. W tym dniu w życiu 
nie spodziewałem się, że zajdę tak daleko. Atmosfera była niesamowita, niektórzy 
surferzy naprawdę wymiatali. W pierwszej rundzie, która decydowała o awansie 
do 3 rundy niestety mi się nie powiodło, ale w kolejnej rundzie udało mi się zdobyć 
pierwsze miejsce i nabrałem trochę pewności siebie. W ćwierćfinale i półfinale zają-
łem drugie miejsce w heacie, co pozwoliło mi dojść do finału. Walczyłem o podium. 
Złapałem parę przeciętnych fal, ale to nie było to. Aż nagle przede mną wyłania się 
pojedyncza fala z dobrą długą ścianą. Wywalczyłem sobie pozycję i to była fala 
dnia. Udało mi się wykonać cztery manewry i to wystarczyło! Póki co wracam do 
domu po półrocznej nieobecności. Mam nadzieję, że Bałtyk wyda dobre fale. Na 
pewno w najbliższym czasie moim celem jest mistrzostwo Polski”.

‘’Wyeliminowałem w moim heacie chłopaka, który wygrał następne zawody z tej serii, 
więc to dobry znak. Fale przez pierwsze dni były idealne, potem zaczęło trochę wiać 
i zaczęły maleć. Próbuję pływać jak najwięcej i teraz skupiam się przede wszystkim 
na skokach. Aktualnie jestem w Polsce, a w czerwcu wyruszam do Francji, a potem 
na Kostarykę. Moim celem jest w następnych zawodach uplasować się w top 15’’. 

MŁODZI SURFERZY 
NA ŚWIATOWEJ SCENIE

fo
t. 

Je
ff 

Pe
rre

n 
 K

ub
a 

Ku
zi

a

fot. Ben Reed Maksymilian Michalewski
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Śmieci w wodzie to już 
codzienność. Tylko w ciągu 
roku w morzach i oceanach 
ląduje 8 milionów ton plastiku! 
Jak ograniczyć ilość odpadów 
trafiających do akwenów? 
Wystarczy zastąpić je innymi, 
niezagrażającymi środowisku. 
Zacznijmy od plastikowych 
butelek, słomek, jednorazowych 
siatek i kubków.

TEKST: HALINA KONOPKA
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Plastikowych odpadów przybywa w dramatycznym tempie. Nowe dane pokazu-
ją jak dużo jednorazowych produktów plastikowych jest w powszechnym użyciu 
wśród mieszkańców Europy. 

PODWODNY CMENTARZ

Tylko w Polsce zużywamy rocznie 1,2 miliarda słomek, a w całej Unii Europej-
skiej aż 100 miliardów siatek foliowych, 46 miliardów plastikowych butelek, 
16 miliardów jednorazowych kubków do kawy, 580 miliardów papierosów, 2,5 
miliarda opakowań na wynos i 36,4 miliardy słomek do picia. Liczby jeszcze 
nigdy nie były tak ogromne. W 1964 roku produkcję plastiku szacowano na 15 
milionów ton, w roku 2014 już na 311 milionów ton.

Jednorazowe sztućce, talerze, kubki, słomki, butelki, siatki jednorazowe – służą 
na chwilę, a zostają na Ziemi i szkodzą środowisku przez kolejne kilkaset lat. 
Trafiają też do mórz i oceanów, a wraz z nimi toksyny, które przedostają się do 
łańcucha pokarmowego ryb i owoców morza, by finalnie skończyć na naszych 
talerzach. Przez plastik w morzach i oceanach ginie również ponad milion zwie-
rząt rocznie, często w okrutnych warunkach.

Plastikowe produkty są też ogromnym marnotrawstwem zasobów, generują do-
datkowe koszty dla podatników (na rzecz przetwarzania odpadów), a także sta-
nowią średnio 51% wszystkich śmieci znajdowanych na europejskich plażach.

JAK ZAPOBIEC?

Wystarczy zmienić przyzwyczajenia. W najnowszym raporcie opublikowanym 
przez organizację Seas At Risk przedstawiono m.in.  potencjalne rozwiązania 
problemu i wyróżniono kilka pionierskich inicjatyw mających na celu zmniej-
szenie zużycia tworzyw sztucznych. Wymienione przykłady obejmują: system 
pobierania kaucji za butelki wprowadzony w Norwegii, inicjatywy miast mające 
na celu promocję picia wody z kranu, kubki na kawę wielokrotnego użytku 
wykorzystywane przez zrzeszenie kawiarni we Freiburgu w Niemczech, zakaz 
używania jednorazowego plastiku na wydarzeniach kulturalnych w Monachium 
oraz zakaz użytkowania jednorazowych naczyń wprowadzony we Francji.

- Raport opublikowany przez Seas at Risk to pierwszy krok w kierunku poprawy 
stanu ekosystemów morskich w całej Europie, w tym także na Bałtyku – mówi 
Olga Sarna z Fundacji MARE. - Do tej pory skala problemu nie była nam znana. 
Teraz wiemy, że Polska należy do sześciu krajów UE o największym zapo-
trzebowaniu na plastik. Największym problemem są jednorazowe plastikowe 
produkty. Rocznie w Polsce zużywanych jest 2,4 miliarda butelek plastikowych, 
8,4 miliona jednorazowych kubków na kawę, 1,2 miliarda słomek, 130 milio-
nów opakowań na wynos i 45 miliardów papierosów. To właśnie te produkty 
stanowią 49% wszystkich odpadów morskich najczęściej zaśmiecających 
nasze morza i plaże  – dodaje.

Najprostszym sposobem rozwiązania problemu jest rozszerzenie Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
w sprawie torebek plastikowych, także na inne rodzaje artykułów jednorazo-
wych. Oznaczałoby to zobowiązanie państw członkowskich do zredukowania 
ilości wykorzystywanych jednorazowych produktów poprzez całkowity zakaz ich 
użytkowania lub poprzez pobieranie dodatkowych opłat. W badaniu wykazano, 
że takie metody okazały się niezwykle skuteczne w przypadku torebek plastiko-
wych – na przykład w Szkocji, po wprowadzeniu dyrektywy użycie toreb spadło 
aż o 80%. Co więcej, takie środki jak opłaty za torebki lub pobieranie kaucji za 
butelki zostały bardzo dobrze przyjęte przez społeczeństwo.

Komisja Europejska opracowuje obecnie strategię ws. tworzyw sztucznych 
w gospodarce cyrkularnej. Jest to szansa na zmniejszenie ogromnej liczby 
niepotrzebnych plastikowych produktów zanieczyszczających nasze oceany.fo
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Czy dobrze jest być perfekcjonistą? Z jednej strony 
wszystko dopięte na ostatni guzik, każde zadanie 
wykonane na sto procent, dążenie do tego, aby być 
najlepszym, aby osiągnąć sukces. Z drugiej jednak, 
stres, napięcie, niepokój, że coś nie jest idealne – tak, jak 
oczekuje tego perfekcjonista. To też strach przed ponie-
sieniem porażki i przed tym, że sprawimy zawód sobie 
lub innym. Perfekcjonizm ma wiele twarzy i nie zawsze 
jest to postawa, która pomaga osiągnąć spełnienie (nie 
tylko) w sporcie. Wbrew pozorom - i tu mogę was zasko-
czyć - najczęściej nie sprzyja także osiągnięciu sukcesu 
i najwyższego sportowego poziomu.

Psychologowie podkreślają wiele potencjalnych wyzwań, 
jakie może nieść za sobą nieustanne dążenie do perfekcji. 
Wbrew temu, co podkreślają czasami sportowcy w me-
diach lub w biografiach, które coraz częściej i chętniej 
czytamy, perfekcjonizm jest z gruntu postawą, która od-
dala od osiągnięcia optymalnego wykonania sportowego, 
a przede wszystkim od poczucia satysfakcji, spełnienia 
i dobrostanu. Osoby mające poczucie, że muszą być 
perfekcyjne robią to często kosztem emocjonalnej rów-
nowagi, stabilnego rozwoju, a także chociażby bliskich. 
W skrajnych sytuacjach perfekcjonizm może wiązać się 
z funkcjonowaniem w stanie silnego i długotrwałego 

napięcia, co może skutkować nawet powstaniem stanów 
chorobowych oraz prowadzić do wypalenia, o którym 
w sporcie mistrzowskim mówimy coraz częściej. 

Czy jednak perfekcjonizm zawsze jest dla nas nie-
korzystny? Czy może są pewne obszary naszego 
funkcjonowania, w których się przydaje? W sporcie za-
stanawiamy się przecież, czy perfekcjonizm to nie jedna 
z najbardziej pożądanych cech u zawodników.

Psychologowie, w kontekście sportu, podchodzą do 
perfekcjonizmu na kilka różnych sposobów. Jedni 
twierdzą, że perfekcjonista jest tak bardzo skupiony na 
własnej osobie, że w mniejszym stopniu koncentruje się 
na realizacji celów sportowych, związanych z wysiłkiem 
czy wykonaniem zadania. Sportowiec - perfekcjonista 
skupia się raczej na udowodnieniu sobie i otoczeniu, że 
da radę, że jest zdolny do osiągnięcia mistrzowskiego 
poziomu, a nie na realnym poprawianiu jakości wykona-
nia. Według zwolenników tego podejścia perfekcjonizm 
jest więc niekorzystny dla sportowca.

Inne podejście zakłada jednak, że dążenie do perfekcji 
może mieć dwa odcienie. Wspomniany – niekorzystny 
odnosi się do nieustannych obaw o własną dyspozy-
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cję, do napięcia i stresu, które związane są z tym, 
że zawodnik nie osiągnie oczekiwanego poziomu. 
Niekorzystne efekty tej postawy wskazują też na 
to, że perfekcjonista bardzo negatywnie reaguje na 
niepowodzenia i porażki. A jednak, część specjalistów 
uważa, że perfekcjonizm w sporcie może mieć pozy-
tywny wymiar, bo pomaga zmierzać do coraz lepszej 
dyspozycji, do doskonałości w treningu i wykorzysta-
niu umiejętności podczas zawodów. Warto zauważyć, 
że perfekcjonista narzuca sobie wysokie standardy 
osobiste, które w sporcie, szczególnie w długiej per-
spektywie, są niezmiernie istotne. Sportowcy dążący 
do perfekcji mogą też lepiej radzić sobie ze stresem 
i reagować na porażki. 

I tu dochodzimy do istotnego rozróżnienia, które sama 
często stosuję i podkreślam w pracy. Warto bowiem 
odróżniać perfekcjonizm od zmierzania do sportowej 
doskonałości. To drugie pojęcie odnosi się do przywią-
zywania dużej wagi do wysokich standardów treningu 
i dążenia do podwyższania poziomu sportowego. To 
jednak także docenianie roli regeneracji (również emo-
cjonalnej), odpoczynku, dbania o siebie pod wieloma 
względami. Dążenie do sportowej doskonałości wiąże 
się także ze świadomością, że sportowiec nie jest 
maszyną, cyborgiem zdolnym do katorżniczej pracy 
w każdych warunkach i okolicznościach po to, aby 

zostać mistrzem. To postawa, która docenia i szanuje 
potrzebę budowania równowagi w sportowym rozwoju 
i systematycznego dążenia do mistrzostwa. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że różnice mogą wydawać się nie-
wielkie i pozornie mało znaczące. To, co najistotniejsze 
z perspektywy psychologii to fakt, że dzięki dążeniu 
do doskonałości w sporcie z jednoczesnym byciem 
dobrym dla siebie i uważnym na własne potrzeby 
sportowiec ma szansę uniknąć przetrenowania czy 
wypalenia, a w konsekwencji także przedwczesnej 
rezygnacji z uprawiania sportu.

Mistrzowie sportu dążą do „czegoś” – to nie ulega 
wątpliwości. Wiedzą, po co trenują i mają świadomość 
tego, jakie przeszkody mogą napotkać na drodze do 
mistrzostwa. Angażują się w uprawianie sportu na 
110% i codziennie ciężko pracują. Wiedzą jednak, że 
wypoczynek jest tak samo ważny, jak trening. Wiedzą 
także, że sport oznacza także niepowodzenia, że 
czasami trzeba i warto wykonać krok w tył po to, aby 
później zrobić dwa kroki do przodu. Między innymi 
właśnie  pokora, dystans i ta wiedza odróżniają ich od 
wielu innych sportowców, których ambicja i perfekcjo-
nizm czasami wręcz zjadają. Niekiedy zawodnik sam 
potrafi te różnice dostrzec – dzięki doświadczeniu, 
trenerowi, a czasami dzięki pracy z psychologiem. Wte-
dy ma szansę stać się wielkim.

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.

2 9 W  Ś L I Z G U !   /   m a r z e c  -  k w i e c i e ń   2 0 1 9 

O K I E M  P S Y C H O L O G A



REGATOWA GDYNIA

Gdynia już poraz drugi w historii zorganizuje 
mistrzostwa świata juniorów ISAF. 13 
lipca miasto przyjmie ponad 400 żeglarzy 
z 76 państw. Natomiast bezpośrednio po 
zmaganiach młodych mistrzów - między 22 
lipca, a 3 sierpnia gdyńską marinę opanują 
uczestnicy 20. edycji Volvo Gdynia Sailing 
Days. 
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Drugi raz w historii Gdynia otrzymała prawa do organizacji 
największych młodzieżowych regat w 2019 roku - Hempel Youth 
Sailing World Championships. W poprzedniej edycji, która odbyła 
się w 2004 roku, złoto zdobyła m.in. późniejsza medalistka olimpij-
ska Zofia Klepacka. Wówczas do Gdyni przyjechali reprezentanci 
53 państw. Polska zdobyła dwa złote medale w klasie Mistral. Po 
tytuły sięgnęli: Zofia Klepacka i Kamil Lewandowski. Tym samym 
w klasyfikacji medalowej uplasowała się na drugim miejscu 
wspólnie z Australią, a ustępując jedynie innej żeglarskiej potędze 
- Wielkiej Brytanii.

MISTRZOSTWA JUNIORÓW ISAF

W 2019 roku Gdynia przyjmie jeszcze więcej uczestników. 
Spodziewanych jest ponad 400 żeglarek i żeglarzy z 76 
państw oraz 125 trenerów. Przez osiem dni rywalizować będą 
w 9 konkurencjach. 

- Czeka nas kolejne wspaniałe wyzwanie. Organizacja tak dużego 
wydarzenia, to dla nas zaszczyt – przyznaje Rafał Klajnert.

Mistrzostwa świata juniorów ISAF odbywają się według zasad 
olimpijskich. W każdej klasie kraj może wystawić tylko jednego 
reprezentanta lub załogę. W programie imprezy są trzy konkuren-
cje, które znajdują się również w programie igrzysk olimpijskich: 
RS:X chłopców i dziewcząt oraz Laser Radial dziewcząt. Ponadto 
rywalizacja odbędzie się w klasach: 29er chłopców i dziewcząt, 
420 w dwuosobowych łódkach chłopców i dziewcząt oraz dwu-
osobowe załogi mieszane katamaranów Nacra 15. Na wodach 
Zatoki Gdańskiej wyznaczone zostaną trzy trasy.

– Staramy się patrzeć na życie żeglarskie w taki sposób, że nie 
ma trudnych spraw, tylko wyzwania, którym niewątpliwie jest 
zorganizowanie tych regat. Mamy jednak praktykę na tym polu, 
ponieważ w 2004 roku organizowaliśmy już w Gdyni te zawody 
- podkreśla Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglar-
skiego. - Jednak od tamtego czasu impreza znacznie się roz-
rosła. Już pobiliśmy rekord liczby zawodników i wielkość regat 
można niemalże porównać do żeglarskich zawodów na igrzy-
skach olimpijskich. Tutaj też każdy kraj może reprezentować 
tylko jeden zawodnik w danej klasie. W kwestii organizacyjnej 
opieramy się na doskonałej, wieloletniej współpracy z miastem 
Gdynia. Nasza pozycja w Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej 
od lat jest bardzo mocna i pozyskiwanie takich imprez jest coraz 
łatwiejsze – ocenia Tomasz Chamera.

W staraniach o prawo organizacji mistrzostw Gdynia w ostat-
nim etapie negocjacji pokonała m.in. Szanghaj (Chiny) i Lely-
stad (Holandia). O przyznaniu praw zadecydowały ostatecznie 
doświadczenie, infrastruktura i dynamiczny rozwój projektów 
żeglarskich. Proces aplikacji trwał kilkanaście miesięcy, a jego 
zwieńczeniem była prezentacja miasta, która odbyła się 8 
lutego w Southampton.

- Z tak bogatym doświadczeniem Gdynia jest doskonale przygo-
towana do organizacji najważniejszych wydarzeń żeglarskich. 
Świetna baza w połączeniu z lokalizacją i warunkami pogodowy-
mi pozwolą stworzyć fantastyczne mistrzostwa świata. Cieszę się 
na współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim i miastem Gdynia 
– mówi Alistar Dickson, dyrektor World Sailing Events.
Hempel Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie wystar-
tują 13 lipca i potrwają osiem dni.

REGATOWA GDYNIA
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POLSKIE KIELER WOCHE
20. VOLVO GDYNIA SAILING DAYS

Zaraz po mistrzostwach świata juniorów, na Za-
toce Gdańskiej ponownie zaroi się od kolorowych 
i białych żagli. Wszystko za sprawą dwudziestej, 
jubileuszowej edycji Volvo Gdynia Sailing Days - 
najbardziej prestiżowego cyklowi regat w Polsce 
i jednocześnie największym wydarzeniu żeglarskim 
w tej części Morza Bałtyckiego.  Przed nami aż 23 
dni żeglarskich emocji. 

-Wiele wspólnego z prawdą ma często powtarzane 
hasło o Gdyni jako żeglarskiej stolicy. Jesteśmy dumni 
z faktu, że to właśnie w naszym mieście jak w domu 
czują się żeglarze z całego świata – mówi Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni. - Żeglarstwo to wspaniały 
sport, a Gdynia dysponuje fantastycznymi warunkami 
do jego uprawiania i podziwiania. Regaty Volvo Gdynia 
Sailing Days pozwalają lepiej poznać kulturę morza 
i zainteresować żeglarstwem mieszkańców Gdyni oraz 
turystów spędzających tutaj wakacyjny czas.

Poprzednia odsłona potwierdziła, że aspirujące do 
miana polskiego Kieler Woche Volvo Gdynia Sailing Days 
w kraju nie ma sobie równych. W ramach imprezy około 
2000 uczestników z ponad 30 państw, rywalizować 
będzie w 19 konkurencjach. Rozegrane zostaną m.in. 
mistrzostwa Europy w olimpijskich klasach 49er, 49er FX 
i Nacra 17, a także mistrzostwa świata juniorów do lat 21 
w klasie Laser. Oprócz tego na wodach Zatoki Gdańskiej 
będziemy mogli podziwiać rywalizację superszybkich 
skiffów, małych optymistów czy katamaranów.

Na wodzie zobaczymy medalistów mistrzostw świata 
i Europy, uczestników Igrzysk Olimpijskich, zawodników 
kadry narodowej seniorów i juniorów, żeglarzy niepełno-
sprawnych oraz amatorów, co udowadnia, że żeglarstwo 
jest sportem uniwersalnym.

- Różnorodność konkurencji jest tak duża, że każdy, 
nawet największy żeglarski laik, znajdzie coś, na czym 
będzie mógł skupić uwagę. Bardzo łatwo złapać żeglar-
skiego bakcyla nawet w roli widza. Gorąco zachęcam 
każdego do odwiedzin gdyńskiej mariny i jej okolic na 
przełomie lipca i sierpnia – zaprasza Rafał Klajnert, 
dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.

Volvo Gdynia Sailing Days to jednak nie tylko emocje 
i zacięte zmagania na wodzie, ale również atrakcje 
na lądzie. Jedną z propozycji wartych uwagi będzie 
Festiwal Filmów Żeglarskich. Oprócz tego tradycyjnie 
powstanie ogólnodostępne miasteczko zawodów, 
w którym będzie można porozmawiać z żeglarzami. 
Gry zręcznościowe i pamięciowe, quizy, zumba, zajęcia 
edukacyjne czy tworzenie zabawek z recyklingu to tylko 
niektóre z przygotowywanych atrakcji. Nie zabraknie 
też animacji dla najmłodszych oraz zajęć ruchowych 
prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów.

Impreza Gdynia Sailing Days organizowana jest od 2000 
roku. Natomiast od roku 2012 jej partnerem oraz spon-

sorem tytularnym jest Volvo, a impreza nosi nazwę Volvo 
Gdynia Sailing Days.

MIASTO Z ŻEGLARSKIM DNA

„Miasto z morza” to pojęcie nie przez przypadek na 
stałe wpisało się w wizerunek Gdyni. Pierwszy, oczy-
wisty argument to lokalizacja. W Gdyni funkcjonuje 
marina, która cały czas jest poprawiana i udoskona-
lana. Marina ma 260 miejsc cumowniczych, a tylko 
w ubiegłym roku przyjęła ona 10 411 jednostek.

Na terenie portu jachtowego swoje siedziby mają 
utytułowane gdyńskie kluby żeglarskie, m.in. Yacht 
Klub Polski Gdynia, MKŻ Arka Gdynia, Yacht Klub Stal, 
Jacht Klub Morski Gryf, Opti CWM Gdynia – w których 
młodzi sportowcy rozwijają swoje umiejętności.  

W planach Polskiego Związku Żeglarskiego jest 
rozbudowa miejskiej mariny o nowoczesne zaplecze 
klubowe, konferencyjne, hotelowe i usługowe.

Czekamy na realizacje przez Polski Związek Żeglarski 
docelowego projektu przebudowy mariny, co wpłynie 
na zmianę całego otoczenia i zwiększy możliwości 
jego funkcjonowania - mówi Joanna Zielińska, prze-
wodnicząca Rady Miasta i pełnomocniczka prezyden-
ta miasta do spraw kultury fizycznej i sportu.

Oprócz flagowych imprez jak Gdynia Volvo Sailing 
Days czy tegorocznych mistrzostw świata juniorów, 
w Gdyni od lat odbywa się też szereg mniejszych 
imprez żeglarskich, takich jak: Żeglarski Puchar 
Trójmiasta, Liga Żeglarska (dawniej Polska Ekstrakla-
sa Żeglarska) czy Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej. 
Cyklicznie odbywają się również widowiskowe zloty 
żeglarskie. Najbardziej znanym jest zlot  Próchno 
i Rdza, gdzie każdy może wejść na pokład dowolnej 
jednostki. Szczególne miejsce w gdyńskim kalenda-
rzu zajmuje też Święto Morza, które po raz pierwszy 
obchodzono tutaj w 1932 roku.

Gdynia nie zapomina też o najmłodszych. Gdyńscy 
uczniowie są objęci programem nauki pływania. 
Należy wspomnieć też o akcji Gdynia na Fali. W ra-
mach tego projektu organizowane są w szkołach 
i przedszkolach spotkania ze znanymi żeglarzami, 
między innymi olimpijczykami, którzy opowiadają 
o żeglarstwie i jego sportowych aspektach. Jednak 
głównym celem programu jest edukacja najmłod-
szych w zakresie budowy i funkcjonowania jednostek 
pływających, bezpieczeństwa na plaży oraz wodzie, 
a także pierwszej pomocy. 

-Zależy nam, żeby dzieci od najmłodszych lat miały 
kontakt z żeglarstwem, uczyły się go - tłuma-
czy Joanna Zielińska. - Stąd na przykład klasy 
żeglarskie funkcjonujące w szkołach. Ich istnienie 
uważamy za jeden z naszych największych sukce-
sów. Chcemy, by gdynianie, niezależnie od wieku 
uprawiali żeglarstwo, żeby był to ich sposób na 
spędzanie wolnego czasu.
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Przyszłoroczne mistrzostwa świata w półmaratonie, tegoroczne 
piłkarskie mistrzostwa świata FIFA U20, Enea IRONMAN 70.3 
Gdynia, Aerobaltic, a także Red Bull Konkurs Lotów oraz Mistrzo-
stwa Polski w Maratonie MTB – wielkich sportowych imprez 
w Gdyni nie brakuje.

-Nadmorskie położenie Gdyni daje nieograniczone możliwości. 
Potwierdza to różnorodność imprez organizowanych w naszym 
mieście. Mamy wydarzenia związane z wodą, piłkarską murawą, 
przestrzenią powietrzną i miejską – zauważa Wojciech Szczurek, 
prezydent Gdyni.

MISTRZOSTWA ŚWIATA FIFA U20

Zaledwie dwa lata po mistrzostwach Europy UEFA EURO U21 Pol-
sce przypadła organizacja kolejnego wielkiego turnieju piłkarskiego 
– mistrzostw świata FIFA U20. W gronie miast gospodarzy nie 
mogło zabraknąć nowoczesnej i prężnie rozwijającej się Gdyni wraz 
ze swoim Stadionem Miejskim. Powierzenie zaś miastu organizacji 
aż dziesięciu spotkań tego turnieju, oznaczało niemałe wyróżnienie.

- Dzięki organizowaniu wielkich imprez, od lat zdobywamy doświad-
czenie. Wszyscy wciąż pamiętamy młodzieżowe mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej: najwyższy poziom sportowy oraz fanta-
styczną zabawę na trybunach – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent 
Gdyni ds. rozwoju.

IRONMAN 70.3

Tradycją stają się już zmagania triathlonowe nad polskim morzem. 
Enea IRONMAN 70.3 Gdynia to dzisiaj najważniejsze tego typu 
wydarzenie w kraju i jedno z największych w Europie. Już na po-
czątku sierpnia (między 9 a 11) uczestnicy po raz kolejny bić będą 
rekord frekwencji. To jedyne w Polsce zawody na tym dystansie na 
licencji World Triathlon Corporation, z roku na rok cieszące się coraz 
większą popularnością.

Gdyńskie zawody to prawdziwe święto nie tylko dla triathlonistów, 
lecz także dla ich najbliższych. Trzydniowe Expo na Skwerze 
Kościuszki, liczne imprezy towarzyszące, ponad 30 tysięcy 
odwiedzających i 4 200 uczestników, wysoki standard zawodów, 
innowacyjność rozwiązań oraz doskonała lokalizacja stwarzają 
niepowtarzalną atmosferę i pozostawiają niezapomniane wrażenia.

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia to 1,90 km pływania, 90 km na rowerze 
i 21 km biegu. Pozycja obowiązkowa w kalendarzu triathlonisty.

MISTRZOSTWA POLSKI W MTB

Skoro ściganie na płaskim terenie, to musi być również i po wy-
bojach. Stąd 7 i 8 września w Gdyni będziemy mogli dopingować 
uczestników Mistrzostw Polski w Maratonie MTB. Malownicze, 

niezwykle wymagające trasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowe-
go i fantastyczny nadmorski klimat towarzyszyć będą kolarzom 
w walce o najwyższe laury.

- Wizyta najlepszych „górali” w kraju to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w kolarskim kalendarzu. Cieszę się, że ich gospodarzem 
będzie Gdynia. Jak widać „górskie” zmagania mogą odbywać się 
nad morzem – zauważa Rafał Klajnert.

W ramach zawodów rozegrane zostaną wyścigi mistrzowskie eli-
ty, kolarzy do lat 23 (80 km) oraz juniorów (60 km). A to wszystko 
przy okazji 14. edycji 7R CST MTB Gdynia Maraton, który co roku 
cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców regionu, 
a na starcie oprócz profesjonalnych zawodników można spotkać 
amatorów w każdym wieku.

- Organizacja najważniejszych imprez sportowych w kraju i nie 
tylko tak mocno weszła nam w krew, że nie możemy się zatrzy-
mać – zauważa wiceprezydent Łucyk. - Każde kolejne wydarzenie 
stanowi dla nas niezwykły zastrzyk energii. Jestem przekonany, że 
doświadczenie zdobyte przez ostatnie lata pozwoli nam wznieść 
tę imprezę na wyższy szczebel.

GDYNIA AREOBALTIC

Z ziemi przenosimy się w przestworza! W połowie sierpnia im-
prezowy kalendarz wypełni Gdynia Aerobaltic 2019. To niezwykle 
efektowne popisy w powietrzu mistrzów w swoim fachu.

Nie zabraknie wieczorno-nocnych pokazów lotniczych, pirotech-
nicznych, wielogodzinnych pokazów dynamicznych w powietrzu 
każdego dnia czy ponad 85 samolotów na wystawie statycznej. 
Będzie można nawet spędzić trzy noce na polu namiotowym 
na lotnisku w Gdyni-Kosakowie! To tam odbędzie się większość 
atrakcji. Nie zapominamy też o najmłodszych, na których czekać 
będzie strefa gamingowa z konsolami do gier, bezpłatne warsz-
taty z okazji „Akademii Młodego Pilota”, czy „Aerolandia”, a więc 
bogaty program atrakcji i animacji dla dzieci.
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Gdynia Aerobaltic 2019 to dwie lokalizacje: wspomniane lot-
nisko w Gdyni-Kosakowie (17-18 sierpnia) oraz Plaża Miejska 
(16-17 sierpnia).

RED BULL KONKURS LOTÓW

Z pewnością nieco krócej od poprzedników latać będą twórcy 
innych maszyn. 3 i 4 sierpnia na Skwerze Kościuszki wejdziemy 
na Himalaje kreatywności. Oto na specjalnie przygotowanej plat-
formie staną uczestnicy Red Bull Konkursu Lotów. To zawody dla 
uzdolnionych konstruktorów i śmiałych pilotów. Ekipy projektują, 
budują i szybują w siną dal własnoręcznie wykonanymi maszyna-
mi latającymi… lub, do czego dochodzi znacznie częściej, zaliczają 
spektakularne lądowania w wodzie.

Zespoły oceniane są za: długość lotu, kreatywność konstrukcji oraz 
wrażenie artystyczne. To zainspirowało uczestników poprzednich 
edycji do zbudowania latających naleśników, domów i wielu innych 
pomysłowych konstrukcji.

MISTRZOSTWA ŚWIATA W PÓŁMARATONIE

W marcu 2020 roku Gdynia będzie z kolei gospodarzem 
mistrzostw świata w półmaratonie – taką decyzję podjęła Rada 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycz-
nych (IAAF). O organizację wydarzenia ubiegały się również 
Kijów i Bogota. 

Mistrzostwa świata w półmaratonie to jedna z najważniej-
szych imprez w lekkoatletycznym kalendarzu, organizowana 
od 1992 roku. Co dwa lata absolutna czołówka biegaczy ze 
wszystkich kontynentów rywalizuje o medale na dystansie 
21,0975 km. W 2020 roku najlepsi z najlepszych pobiegną 
ulicami Gdyni. Tę samą trasę co profesjonaliści pokonają 
również amatorzy. W Gdyni wystartować może nawet 20 ty-
sięcy zawodników! Już dziś, na wiele miesięcy przed startem, 
zapisanych jest ponad 6 tysięcy biegaczy.

JESTEŚMY 
GOTOWI 
NA KAŻDE 
WYZWANIE

- Czy warto inwestować w żeglarstwo?
- Oczywiście, że warto.

- Dlaczego?
- Ponieważ warto wykorzystywać naturalne walory, którymi dys-
ponuje nasze miasto. A żeglarstwo to nauka życia poprzez pasję 
i sport. Dzięki żeglarstwu uczymy się, jak radzić sobie w trudnych 
sytuacjach.

- Więc Gdynia w żeglarstwo inwestuje. W co najbardziej?
- W przyszłość: dzieci i młodzież. W naszym mieście z powodze-
niem funkcjonuje program „Gdynia na fali”, dzięki któremu naj-
młodsi gdynianie uczą się podstaw żeglarstwa i przy okazji budują 
więź z morzem. Od kilku miesięcy zajęcia odbywają się w marinie, 
dzięki czemu jeszcze więcej w nich praktyki.

- Gdyńska marina jest jedną z największych w Polsce. Ma aż 
260 miejsc postojowych. Do tego jest doskonale położona.
- Jesteśmy z niej dumni. Fakt, że zlokalizowana jest w samym 
sercu miasta sprawia, że nieustannie tętni w niej życie, szcze-
gólnie w sezonie. 

- Polski Związek Żeglarski, do którego należy teren, na którym 
leży marina planuje budowę nowoczesnej, lądowej infrastruk-
tury. Kilka lat temu wspólnie ogłosiliście już jej projekt. Póki 
co jednak nie udało się go zrealizować, gdyż PZŻ nie znalazł 
wystarczającego finansowania. Czy miasto w jakiś sposób chce 
angażować i wspierać planowaną budowę?
- Mocno wspieramy tę inwestycję, jednak nie będziemy angażo-
wać się finansowo. Trzymamy kciuki, aby PZŻ znalazł partnera, 
z którym podejmie się realizacji tej prestiżowej inwestycji. Wszy-
scy sympatycy żeglarstwa, nie tylko w Gdyni, czekają z niecier-
pliwością na nową infrastrukturę, z której będą mogły korzystać 
zarówno członkowie klubów sportowych, jak i pozostali żeglarze, 
którzy zacumują w Gdyni.

- Po drugiej stronie skweru Kościuszki, przy nabrzeżu kutrowym 
i dawnym pirsie Dalmoru powstała w tym roku kolejna marina. 
Jest w niej 120 miejsc postojowych. To część budowanego 

- Kiedy przyglądamy się wydarzeniom takim 
jak Volvo Ocean Race czy Puchar Ameryki, 
kuszące jest wyobrażanie sobie imprez 
tej skali w Gdyni. Jednak równocześnie 
trzeba pamiętać, że każde nowe, cykliczne 
wydarzenie wiąże się z rezygnacją z imprezy, 
która już zakorzeniła się w naszym mieście. 
A tego nie chcemy – mówi Wojciech Szczurek, 
prezydent Gdyni.

fot. Robert Hajduk
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osiedla Yacht Park. To zapewne znacznie zwiększyło potencjał 
żeglarski miasta?
- Oczywiście. Każda inwestycja w infrastrukturę buduje poten-
cjał miasta. Dotyczy to wszystkich dziedzin życia, a więc także 
żeglarstwa. Cieszymy się, że prywatny inwestor – długoletni 
partner miasta – włącza się w szerokorozumiany rozwój Gdyni. To 
świetny przykład na współpracę samorządu i sektora prywatnego 
z korzyścią dla wszystkich. No i z obecnych 260 miejsc postojo-
wych zrobi się w sumie blisko 400, co cieszy. 

- Czy jednak zaspokoi zapotrzebowania? Dzisiaj nadmorskie 
samorządy wręcz masowo budują porty jachtowe, trwa boom 
oparty o środki unijne. Szczecin ma aż dwie miejskie mariny, jed-
ną z nich planuje rozbudowywać, do tego jest przynajmniej kilka 
klubowych, a ostatnio powstała następna. Podobnie działają 
mniejsze miasta. Trwa ostra rywalizacja. Także w Pomorskiem, 
przebudowę mariny rozpoczął Puck. 
- Jednak to wciąż Gdynia dysponuje największą liczbą miejsc 
w marinie i – jak już wspomniałem – my również się rozwija-
my. Naszym kolejnym wielkim atutem jest lokalizacja, o której 
również już mówiliśmy. 

- Czy macie w planach budowę kolejnych marin? Być może 
w innych częściach Gdyni?
- Na tę chwilę trudno mówić o skonkretyzowanych projektach 
i planach, ale jest pewna koncepcja rozbudowy mariny, która była 
analizowana już wiele lat temu. 

- Co zakładała?
- W największym skrócie: dwukrotne zwiększenie liczby miejsc po-
stojowych. Dodatkowo historyczne jednostki, jak Błyskawica czy 
Dar Pomorza, cumowałyby przy nowym falochronie, natomiast do 
Basenu Prezydenta mogłyby wpływać wycieczkowce. Jednak to 
wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. 

- W związku z tym to realne plany?
- Taka inwestycja mogłaby powstać, ale przy wsparciu ze środ-
ków zewnętrznych. 

- Pierwsze pytanie czy warto inwestować w żeglarstwo było 
trochę przewrotne. Wiadomo, że jako magazyn żeglarski 
jesteśmy za. Wydaje się, że w Polsce to żeglarstwo wciąż nie ma 
szczęścia do większych sponsorów, mimo że na całym świecie 
ten sport generuje duże zwroty medialne. Po prostu się to opła-
ca. A nas wciąż nie stać na udział w największych, prestiżowych 
regatach na świecie.
- Mogę mówić za Gdynię, a tu akurat mamy szczęście do 
sponsorów. Wystarczy spojrzeć na naszą sztandarową imprezę, 
największe regaty w kraju, a więc Volvo Gdynia Sailing Days. 
Współpraca na linii Volvo Car Poland – PZŻ – Miasto Gdynia od 
lat układa się wzorcowo. 

- W tym roku czeka nas jubileuszowa, XX edycja tej imprezy.
- Przez dwie dekady udało nam się wypracować markę, która 
jest rozpoznawalna praktycznie na całym świecie. Każdego roku 
w VGSD bierze udział kilkuset uczestników z wielu krajów – wraz 
z trenerami, rodzinami i kibicami to grupa przekraczająca pięć 
tysięcy osób, które na kilkanaście dni przyjeżdżają do Gdyni nie tylko 
po to, by rywalizować na wodzie, ale też, aby poznać nasze miasto. 
A VGSD to przecież tylko jedna z imprez, które gościmy. W tym roku 
w Gdyni odbędą się młodzieżowe mistrzostwa świata, a w roku 
ubiegłym emocjonowaliśmy się mistrzostwami świata klasy 505.

- Gdyński kalendarz może być wzbogacany o kolejne 
imprezy żeglarskie?
- Prestiżowe regaty to potężne budżety, które w większości są 
budżetami prywatnymi. Aby pokazywać żeglarstwo w topowy 
sposób, trzeba dysponować ogromnymi środkami na produkcję 
telewizyjną i nie jest to zadanie miast, które raczej pełnią w tych 
projektach rolę portów macierzystych, udostępniających miejską 
infrastrukturę i przy tym często wspierających imprezę promo-
cyjnie. Kiedy przyglądamy się wydarzeniom takim jak Volvo 
Ocean Race czy Puchar Ameryki, kuszące jest wyobrażanie sobie 
imprez tej skali w Gdyni. Jednak równocześnie trzeba pamiętać, 
że każde nowe, cykliczne wydarzenie wiąże się z rezygnacją 
z imprezy, która już zakorzeniła się w naszym mieście. A tego nie 
chcemy. Oczywiście jesteśmy otwarci na nowości, ale muszą 
być one dobrze przemyślane. Dotychczas większość proponowa-
nych nam pomysłów nie wychodziła poza fazę koncepcji. 

- W tym roku organizujecie Młodzieżowe Mistrzostwa 
Świata ISAF. 8 klas przedolimpijskich i 500 zawodników. 
Jesteście gotowi?
- Przygotowania do tej imprezy trwają od ponad roku. Powołano 
zespół organizacyjny, w którego skład wchodzą doświadczeni 
przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Sportu oraz PZŻ. Prze-
chodzimy już z fazy planowania do etapu realizacji. Wszystkie 
operacje, zarówno te dotyczące części wodnej, lądowej oraz 
promocyjnej, idą zgodnie z harmonogramem. Jestem przeko-
nany, że będą to wyjątkowe mistrzostwa, na które serdecznie 
zapraszam wszystkich, nie tylko pasjonatów żeglarstwa.

- Kibicuje pan czasem podczas regat?
- Oczywiście. Jednym z czynników, które czynią Gdynię wy-
jątkową w kontekście organizacji regat, jest fakt, że zmagania 
żeglarzy można u nas śledzić z wielu fantastycznych miejsc 
zlokalizowanych praktycznie w centrum miasta, jak bulwar czy 
plaża. Zawsze staram się znaleźć też czas, by zajrzeć do mariny 
i dowiedzieć się, w jakiej formie są zawodnicy, w szczególności ci, 
którzy na co dzień trenują w gdyńskich klubach.

- Myślicie o organizacji The Tall Ship Races? To zupełnie inna 
kategoria imprez, bardziej masowa i piknikowa, ale też pro-
paguje kulturę żeglarską. No i właśnie w Gdyni są nasze dwa 
największe żaglowce – Dar Pomorza i Dar Młodzieży. 
- Tę imprezę gościliśmy już czterokrotnie i wiążą się z tym 
fantastyczne wspomnienia. Obecnie stawiamy na inną formułę, 
a mianowicie Dni Morza. To również wydarzenie masowe, pikni-
kowe i propagujące kulturę żeglarską.

- Nie myślał pan może, by może właśnie Gdynia, żeglarska 
stolica Polski stworzyła lub wsparła profesjonalny team? 
- Już dziś promocyjnie wspieramy żeglarstwo. Najmocniej 
sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, na które przekazujemy 
w sumie dwa miliony złotych. To właśnie wspieranie młodych 
ludzi jest naszym zdaniem najlepszą inwestycją. Profesjonalny 
team? Musiałby to być bardzo klarowny projekt, jasno określa-
jący cel i rolę miasta. Ostatnie lata pokazują, że niełatwo o takie 
przedsięwzięcie. 

- Jest jakaś impreza żeglarska marzeń, którą widziałby 
pan w Gdyni?
- Myślę, że seniorskie mistrzostwa świata w żeglarstwie klas 
olimpijskich to impreza, o którą kiedyś powalczymy. Gdynia jest 
gotowa na każde wyzwanie.
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Takie pytanie od początku 
kwietnia zadają sobie mieszkańcy 
województwa warmińsko-
mazurskiego, władze samorządowe, 
turyści i przyrodnicy. Wszystko 
z powodu przyspieszenia prac nad 
drogą krajową DK16 (S16), która 
ma prowadzić przez sam środek 
Mazur. Zastanawia się Milka 
Jung - specjalistka od żeglarstwa 
oceanicznego, a prywatnie 
mieszkanka Mazur.
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Stan krajowej 16 jest fatalny, wymaga remontu – to 
pewne. GDDKiA w dniach 1-4 kwietnia zorganizowało 
spotkania informacyjne, na których przedstawione zosta-
ły trzy warianty przebiegu nowej trasy pod starą nazwą. 
Wszystkie trzy opcje zostały oprotestowane przez lokalne 
samorządy (Mrągowo, Ryn, Mikołajki, Orzysz), organi-
zacje działające na rzecz przyrody (Stowarzyszenie na 
Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur Sadyba, 
Greenpeace) oraz część mieszkańców, która intensywnie 
zbierała podpisy pod petycjami sprzeciwiającymi się tej 
formie inwestycji drogowej. Do dnia 15 maja zebrano 
ponad 8 tysięcy podpisów drogą elektroniczną pod pety-
cjami apelującymi o zmianę przebiegu S16. 

- Budowa drogi tranzytowej przez tereny atrakcyjne 
turystycznie uderza w podstawy ekonomiczne funkcjono-
wania regionu, bazującego w dużej mierze na zasobach 
przyrodniczych – czytamy w oświadczeniu Rady Miejskiej 
w Orzyszu. - Niezrozumiałe jest projektowanie drogi 
tranzytowej międzynarodowej na obszarach cennych 
przyrodniczo, gdzie nie sposób znaleźć korytarz drogowy 
o szerokości 100 metrów, który nie obejmowałby obsza-
rów chronionych. 

NOWE WARIANTY, STARE PROBLEMY

Pomysł przebudowy drogi nr 16 nie jest nowy – pra-
ce nad jej przebiegiem trwają od roku 2007 i objęły 
w sumie 41 (!) wariantów. Ale ze względu na wyjątko-
wy stopień skomplikowania technicznego, trudne do 
oszacowania koszty (podawane wstępne wyliczenia to 
rozpiętość od 2,5 do 4,5 mld złotych) i ogromne konse-
kwencje przyrodnicze, do tej pory odkładano realizację 
tej inwestycji. 

Być może plany drogowców nie wywołałyby tak żywio-
łowego sprzeciwu, gdyby nie ich skala. Proponowana 
nowa trasa S16 to nie modernizacja dotychczasowej 
„szesnastki”, ale czteropasmowa droga tranzytowa, 
wpisana do Drogowej Transeuropejskiej Sieci Transpor-
towej TEN-T, mająca połączyć Via Carpatię i Via Balticę 
(na odcinku Ełk-Knyszyn, którego równie kontrowersyjny 
przebieg wyznaczono przez dolinę Biebrzy i Biebrzański 
Park Narodowy). Umożliwi transport pomiędzy Rosją, Bia-
łorusią i krajami bałtyckimi a Europą zachodnią. Tranzyt 
przechodziłby wówczas dokładnie przez sam środek 
Mazur. Co więcej, to najkrótszy, ale wcale nie najtańszy 
przebieg tej trasy. 

Obecna droga jest wąska i kręta, a tiry to zmora 
mazurskich wiosek i miasteczek – są wszechobecne. 
To prawda. Ale może lepiej, zanim wydane zostaną 
gigantyczne pieniądze, byłoby opracować koncep-
cję rozwoju infrastruktury transportowej regionu? 
Uwzględnić „obwodnicę Mazur”, kolej i remonty obec-
nych dróg, aby stworzyć spójny, przemyślany system, 
służący również mieszkańcom, a nie tylko tranzytowi? 
Takie postulaty od lat głosi Krzysztof Worobiec ze 
stowarzyszenia Sadyba. Choć GDDKiA przyznaje mu 
rację, na tym sprawa się kończy.

- Po raz kolejny proponowana jest trasa przecinająca 
centrum Mazur, a to tak jakby po latach analiz i dyskusji 
zaproponować trasę przecinającą olsztyńską Starówkę, 
centrum Warszawy lub Tatry  – komentuje Worobiec.

RYN NAJDROŻSZY

W wariancie C, przez Ryn, widniejącym na stronie GDDKiA 
(„Mapa stanu budowy dróg”, https://www.gddkia.gov.pl/
mapa-stanu-budowy-drog_warminsko-mazurskie) jako 
„w przygotowaniu”, droga byłaby realizowana w najdroższej 
możliwej opcji ze względu na wyjątkowe skomplikowanie 
techniczne. Chodzi nie tylko o mosty i estakady nad jeziora-
mi Juksty (2 km długości, 60 m wysokości), Tałty – Ryńskie 
(3 km długości, 2 pylony po 150 m wysokości każdy), 
Orzysz, Kraksztyn i Sunowo, ale też o liczne torfowiska i tere-
ny bagienne w jej przebiegu, wymagające stabilizacji terenu 
oraz gigantycznych prac ziemnych.

Dokładne skutki przyrodnicze takiej inwestycji są niemoż-
liwe do przewidzenia, ale jak zauważyła w swoim piśmie 
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Mrągo-
wie, „obniżenie poziomu lustra wody jeziora Tałty-Ryńskie 
o 1 metr oznacza zmniejszenie się powierzchni jeziora 
Śniardwy o 1/3”. Każdy, kto kiedykolwiek był nad Śniardwa-
mi, może spróbować to sobie wyobrazić.

Most na Tałtach to największy projektowany most śródlą-
dowy w Polsce – razem z podjazdami i rozjazdami jego dłu-
gość wyniesie 3,5 km (1,2 km samej przeprawy). W okolicy 
znajdują się liczne rezerwaty, ostoje gatunków chronionych 
oraz obszary cenne przyrodniczo, w tym Natura 2000.

W opracowaniu sprzed dekady dotyczącym wariantów 
tej trasy („Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie nowego 
korytarza DK nr 16 na odcinku Mrągowo-Ełk”, Dromos 
2008, str. 466) widnieje jasne stwierdzenie, iż „nie istnieje 
możliwość wyboru bezkolizyjnego przebiegu przyszłej 
drogi w analizowanych wariantach”. 

Każdy, kto widział lub widzi budowę dużej drogi w swojej 
okolicy – nieważne, czy pod Elblągiem, Gdańskiem, Bia-
łymstokiem, Warszawą, Wyszkowem czy Wrocławiem 
– wie, że tego rodzaju inwestycja to nie tylko ingerencja 
w pas drogowy, ale także w otoczenie w promieniu 
kilkuset metrów po obu jego stronach. W przypadku 
rozjazdów, węzłów, dróg serwisowych – dużo więcej. 
W porównaniu z mazurskimi miasteczkami i wioskami 
– gigantyczna skala prac, które potrwają wiele lat i spo-
wodują zatrzymanie ruchu turystycznego, bo na placu 
budowy nikt nie będzie wypoczywał. Straty dla regionu 
mogą być wyższe niż zyski.

Do końca roku GDDKiA ma ostatecznie wybrać wariant 
do realizacji i wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska o decyzję środowiskową. Na jej podstawie 
może być ogłoszony przetarg na projekt i budowę trasy. 

Więcej można przeczytać na stronie: 
www.ratujmymazury.pl.
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- Mam dobry jacht, szybki i niezły w prowadzeniu, mam 
za sobą doświadczenie, ogromną wiedzę, szybko uczę 
się od najlepszych i jestem pracowity. To całkiem 
niezła mieszanka jak na pierwszy start w Mini Transat 
2019 – mówi Michał Weselak, gdańszczanin, którego 
celem jest start w słynnym, transatlantyckim wyścigu 
samotników. Od realizacji planów dzieli go 1000 mil 
rejsu kwalifikacyjnego w regatach klasowych i 1000 mil 
w jednym rejsie samotnym.

MICHAŁ 
WESELAK

TEKST: KLAUDIA KRAUSE-BACIA
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Przed tobą start w jednym z najważniejszych wyścigów światowe-
go żeglarstwa, zdradź dlaczego wybór padł akurat na klasę Mini, 
a nie Imoca, czy Figaro? 

Szukałem klasy, na której zrealizuje moją zachłanność ścigania 
się, żeglarską potrzebę rozwoju i wyznaczania sobie celów dwa 
rozmiary za dużych. Imoca była wówczas niedostępna, za droga, 
za bardzo skomplikowana. Tutaj trzeba mieć kilku zaufanych ludzi 
na etacie i przestrzeni na przygotowanie jachtu, by obsłużyć takie 
przedsięwzięcie. Z Class 40 było podobnie, barierę stanowiły koszty, 
wówczas nikt nie miał w Polsce takiego jachtu, poza tym to klasa 
trudna i skomplikowana technicznie. Pozostało więc Mini 6.50, 
znacznie bardziej przystępne finansowo i w zasięgu moich możli-
wości. Gdy padł wybór, szybko zaczęło się poszukiwanie możliwo-
ści wejścia na pokład.

Los chciał, że poszukiwania nie trwały długo.
To nie los, to możliwość, z której skorzystałem. Pod koniec 2014 roku 
pozyskałem szkoleniowy jacht klasy Mini 6.50. Był to jacht, na którym 
Radek Kowalczyk – mój obecny mentor i trener, ukończył eliminacje 
i regaty Mini Transat 2011. Żeglowałem na nim po Bałtyku dwa 
sezony, co dało mi ponad 3000 mil doświadczenia. Nauczyłem się 
prowadzenia jednostki i przede wszystkim żeglugi w pojedynkę. Wte-
dy zacząłem myśleć o konkretnym celu, czyli starcie w Mini Transat.

Tak też zrobiłeś, szybko przekułeś swoje plany w rzeczywistość. 
Dzisiaj masz za sobą pierwsze regaty kwalifikacyjne. Gdzie już 
wystartowałeś i ile mil zostało, by stanąć na starcie Mini Transat?

Na początku kwietnia byłem we Włoszech. Razem z Kowalczykiem 
startowaliśmy w Gran Premio D'Italia. GPI to wyścig kategorii B 
z ponad 500-milową trasą po bardzo ciekawym i nieprzewidywal-
nym akwenie. Łączy ze sobą żeglugę coastline z pełnomorskim 
zmaganiem się z żywiołem i konkurencją. Szło całkiem nieźle, 
jednak na ostatniej prostej uszkodziłem bukszpryt i nie mogłem 
stawiać żagli dodatkowych w zastanych warunkach. Bezpieczeń-
stwo jachtu było dla mnie ważniejsze i zakończyłem regaty na 4. 
miejscu. GPI dało mi 540 mil kwalifikacji z 1500 zakładanych przez 
klasę Mini. Po dobrym czwartym miejscu, pojawiła się nieplanowa-
na przeszkoda i bardzo dobra lekcja na regatach Pornichet Select. 
Do regat przygotowywałem jacht prawie dwa tygodnie, zmieniłem 
ustawienia, by sprawdzić ich słuszność, sprawdziłem dno oraz 
rozkład lin, napracowałem się jak bóbr przy tamie. Mały błąd ludzki 
na starcie wykluczył mnie z regat. Gdy widziałem prawie 80 jachtów 
idących w głębokim przechyle prawym halsem, które po starcie 
kierowały się w wąskie przejście wiodące z zatoki na ocean, to 
wtedy płakałem jak ów bóbr. Płakałem i byłem wściekły. Jednak po 
chwili wytłumaczyłem sobie: „to sport, zdarza się, jest lipa, ale to nie 
koniec świata, jesteś super i twój jacht też – jedź do portu może 
naprawisz” i w takim tonie utrzymuje moją psychikę. Bardzo dbam 
o jej higienę o nie dopuszczanie do siebie negatywnych myśli i ludzi.

Czy nieudany występ na regatach Pornichet Select wpłynie jakoś 
na twoją kwalifikację?
Na szczęście zabezpieczyłem się na tyle, by jedno niepowodzenie, 
mogło w jakikolwiek sposób wpłynąć na mój start w Mini Transat. 
Zapisałem się kolejno na regaty: Mini En Mai (500 mil), Trophee 

DANE TECHNICZNE MINI 6.50:

KADŁUB – włókno węglowe
MASZ – włókno węglowe
UCHYLNY KIL – włókno węglowe 
z ołowianą bulba 
ASYMETRYCZNE MIECZE 
I PŁETWY STEROWE –włókno węglowe
BOM I WYTYK – włókno węglowe
OSPRZĘT POKŁADOWY – Selden, Spinlock, Harken
ŻAGLE – najlżejsze możliwe materiały 
(dakron, nylon, polyester)
LINY – Dyneema
ELEKTRONIKA – Raymarine
ELEKTRYKA – Whisper Power

Długość:                             6.50 m
Szerokość:                         3.00 m
Zanurzenie:                       2.00 m
Wytyk:                                3.70 m
Wysokość masztu :        12.00 m

WAGA:

Kadłub:                                150 kg
Uchylny kil :                       350 kg
Wyposażenie (do regat)    150 kg

ŻAGLE :

Grot:                                   29 m2
Fok:                                     18 m2
Fok sztormowy                 4,5m2
A2:                                      85 m2
A3:                                      64 m2
Code 5                                43 m2
Code 0                                25 m2
Code Max                          52 m
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Marie-Agnes Peron (200 mil), Mini Fastnet (600 mil) oraz 
Transgascogne (580 mil), czyli w sumie 1880 mil, co ze 
wcześniejszym startem w GPI (540 mil) daje mi łącznie 2420 
mil. Mój kalendarz jest tak bogaty, ponieważ chce nabrać jak 
najwięcej doświadczenia. Z drugiej strony stanowi to również 
pewien zakres bezpieczeństwa w sytuacjach takich jak z Se-
lect. Nie uzależniam pomyślności mojego przedsięwzięcia od 
jednej rzeczy.

Na jakim etapie jesteś teraz?
Obecnie pracuję nad trymem jachtu, zmieniam ustawienia 
masztu i żagli. Wymieniam zużyte elementy zastępując je 
nowymi, jeszcze lżejszymi i bardziej ergonomicznymi. Te rzeczy 
są widocznie dopiero po kilku dniach żeglugi, bo nie można 
zaplanować ich teoretycznie. Wiem co chce zmienić na statku, 
by jego obsługa była szybsza i łatwiejsza. Zapewne ten etap 

będzie trwał aż do ukończenia zaplanowanych na ten rok 
regat. Wybiegając w przyszłość po ukończeniu regat kwalifi-
kacyjnych planuję wrócić ze statkiem do Polski, by dokonać 
pełnego serwisu. Chciałbym znaleźć stocznie lub warsztat 
szkutniczy, który umożliwi mi dokonanie takich prac przed 
MT2019. Szukam również dalszego finansowania mojego 
przedsięwzięcia. Budżet jest już prawie wyczerpany. Oczywi-
ście zakres bezpieczeństwa jest spory, ponieważ kwalifikację 
są opłacone. Jednak same koszty transportu, życia, postojów 
są bardzo wysokie.

A gdzie znajduje się twoja główna baza?
Portem macierzystym jest Gdańsk, lecz teraz baza znajduje się 
w La Turballe – mały porcik z kilkoma jachtami mini, bardzo tani 
z możliwością przeprowadzania wszelkich robót. Jednak na 
początku czerwca przeniosę się do Douarnenez.

Długość:                             6.50 m
Szerokość:                         3.00 m
Zanurzenie:                       2.00 m
Wytyk:                                3.70 m
Wysokość masztu :        12.00 m

WAGA:

Kadłub:                                150 kg
Uchylny kil :                       350 kg
Wyposażenie (do regat)    150 kg

ŻAGLE :

Grot:                                   29 m2
Fok:                                     18 m2
Fok sztormowy                 4,5m2
A2:                                      85 m2
A3:                                      64 m2
Code 5                                43 m2
Code 0                                25 m2
Code Max                          52 m

4-05 7-05 MINI EN MAI    
3-06 6-06 TROPHEE MARIE-AGNES PERON 
8-06 16-06 MINI FASTNET   
 30-07 TRANSGASCOGNE   
 22-09 MINI TRANSAT LA BOULANGERE 2019

500 mil
200 mil
600 mil
580 mil
4400 mil

PLANY STARTOWE NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE: 

fot. dji camera
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Jak bardzo zmieniły się twoje żeglarskie umiejętności przez 
ostatni rok? Obsługa, prowadzenie, dostrajanie sprzętu? 
W klasie Mini istnieją cztery podstawowe kłamstwa 
dotyczące jachtów PROTO: moje proto jest suche, moje 
proto nie wymaga już żadnych modyfikacji, na moim proto 
wszystko działa, moje proto będzie gotowe na następne re-
gaty. Praca nie ma końca. Jednak na dzień dzisiejszy, moja 
obsługa statku jest na dobrym poziomie. Czas stawiania 
i zrzucania żagli skrócił się o 40 %, czas zwrotu przez rufę 
o 60 %. Po 3 latach żeglugi na Mini wiem, że doskonalenie 
umiejętności prowadzenia tego jachtu to długa, mozolna 
praca i zawsze jest coś do poprawienia – przetrenowa-
nia. Ufam mojej jednostce, pozwalam jej na bardzo dużo 
i staram się jak najmniej przeszkadzać, czasami narzucam 
swoje zdanie, bo to potrzebne, jednak jesteśmy już dobrymi 
kumplami! Czasami dziwie się jak to wszystko działa, jacht 
trzeszczy, skręca się, uderza z duża prędkością o falę. Pro-
szę sobie wyobrazić, że jadę 17 knt z dużym A2 i grotem 
na pierwszym refie, czyli na maszcie mam około 105 m2 
i ten maszt węglowy stoi, nie przewraca się. Dodam, że jest 
trzymany jedna liną o średnicy 6 mm zrobionej z plastiku.

No właśnie, ścigasz się na jednym z najbardziej zaawansowa-
nych technologicznie jachtów, opowiedz o nim.
Jacht powstał w oparciu o najnowszą dostępną technologię 
i materiały, w całości wykonany jest z włókien węglowych na 
bazie żywic epoxydowych. Posiada uchylny kil, asymetryczne 
miecze, dwa stery i ogromny wytyk do stawiania żagli dodatko-
wych. To w połączeniu bardzo niską wagą oraz  możliwością 
niesienia jednocześnie aż 132 m2 żagla przekłada się na 
szybką jednostkę ślizgową. Zaskakujące jest to jak ostro potrafi 
jechać na wiatr i dodatkowo z dobra prędkością. Ma tylko dwa 
minusy, jest bardzo czuła na wagę wyposażenia i jej umiejsco-
wienie oraz na przeżaglowanie. To bardzo czuły jacht z duża 
mocą, trzeba tylko wiedzieć jak tą moc wydobyć. Pomimo 
mojego doświadczenia na jachtach Mini (3500 nm) nieustan-
nie się tego uczę. Z drugiej strony jest to jednostka bardzo 
przyjazna i o dziwo wygodna dla zawodnika, zarówno w życiu 
na pokładzie jak i w prowadzeniu. Najważniejsze dla mnie jest 
to, że czuję się na nim bezpiecznie i komfortowo.

Jak opowiadasz o twojej relacji z jachtem to wyobrażam sobie 
jakby był to twój najlepszy przyjaciel! Wracając do wymogów - 

gdański żeglarz, specjalista obsługi 
żagli, mierniczy jachtów ORC i instruk-
tor. Jest absolwentem gdańskiej Aka-
demii Wychowania Fizycznego i Sportu. 
Żegluje od 2012 roku, początkowo jako 
instruktor żeglarski i wychowawca mło-
dzieży na żaglowcach oraz mniejszych 
jachtach w programach edukacji mor-
skiej. Od 2014 roku żegluje samotnie 
lub w dwuosobowej załodze w regatach 
na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym. 
Ma na swoim koncie przepłyniętych 
ponad 10 000 Mm po Bałtyku, Adriatyku 
i Morzu Północnym oraz starty w najważ-
niejszych polskich regatach morskich.

MICHAŁ 
WESELAK 

fot. Michał Weselak
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oprócz przepłynięcia 1000 Mm, musisz odbyć też kursy 
bezpieczeństwa i zdać egzamin nawigacyjny - masz to 
już za sobą? 
Tak, mam to już za sobą, dzięki Krystianowi Szypce 
i Radkowi Kowalczykowi z Ocean TEAM Sailing School, 
przeszedłem intensywny kurs astronawigacji oraz tzw. 
„Sea Survival” zgodny z przepisami oraz akredytowany 
przez World Sailing. Dodam, że kursy te są niezbędne, by 
zapisać się na regaty offshore. Jednak najważniejsze jest 
to, że żeglarz w sytuacji kryzysowej wie co zrobić i w jakiej 
kolejności - to znacznie poprawia komfort psychiczny.

Jakie plany na najbliższe miesiące?
Przede mną jeszcze cztery występy regatowe – Mini En 
Mai, Trophee Marie-Anges Peron, Mini Fastnet, Transga-
cogne, a potem już impreza główna, czyli Mini Transat. 
Po Mini En Mai chciałbym odbyć rejs kwalifikacyjny 1000 
mil, jednak dopiero po regatach będę mógł podjąć taką 
decyzję. Wszystko uzależnione jest od pogody, mojego 
przygotowania i przygotowania statku. Po regatach czeka 
mnie zmiana ustawień masztu, zmiana liku przedniego 
grota do nowego ustawienia masztu i kilka prac pokłado-
wych, modyfikacja knag i baksztagów. Chciałbym choć 
na tydzień wrócić do Polski, by wrócić do moich spraw 
prywatnych, spędzić dzień z bliskimi – mam wspaniałych 
bratanków i siostrzeńców, no i oczywiście jeden dzień 
zwyczajnie pochodzić po lesie i odpocząć. Jest to bardzo 
ważne dla mojego zdrowia psychicznego. Dodatkowo jak 
już wspomniałem chciałbym znaleźć dalsze finansowanie  

i stocznie, która umożliwi mi serwis jachtu po sezonie 
kwalifikacyjnym. Póki co chciałbym podziękować firmom, 
które we mnie uwierzyły: H+H Polska, Miasto GDAŃSK, 
Contender Sailcloth, Marine Works – Comfort on Board, 
Navinord Marine Electronics.

Na koniec muszę zapytać, jak wysoko stawiasz po-
przeczkę? Jaki jest twój cel? 
Mój cel to sam start w Mini Transat 2019 i mam to zawsze 
z tyłu głowy w sytuacjach, gdzie muszę zaryzykować 
na regatach klasowych. Jestem tu po to, by ścigać się 
i dawać z siebie coraz więcej, jednak zawsze pamiętam, że 
jutro też jest dzień. To trzeba wyważyć, ja musze wprzęgać 
morze w swoje cele, a zarazem dostosować statek do tego 
żywiołu. W żadnej rozmowie, pytany jak wysoko celuje nie 
udzieliłem odpowiedzi. Dzisiaj ludzie są przyzwyczajeni 
do postawy bokserów lub piłkarzy, którzy jadą na kredycie 
przed ważnymi meczami: „Będziemy najlepsi”, „Wygramy”, 
„Nie podskoczą nam”. Ja nie chcę powielać tego schema-
tu. Tu, we Francji wśród moich szanownych konkurentów 
czuję się dobrze i bardzo doceniam moją trzyletnią pracę 
włożoną przed przyjazdem tutaj, do tego światowego 
żeglarstwa. Widzę, jak działa czołówka klasy i szybko się 
od nich uczę. Wkładam w to dużo pracy. Nie sposób mi po-
dać konkretne miejsce, na którym chce się znaleźć. Mam 
dobrą, szybką i niezłą w prowadzeniu jednostkę, mam za 
sobą doświadczenie, szybko uczę się od najlepszych i je-
stem pracowity. Uważam, że to całkiem niezła mieszanka 
jak na pierwszy start w Mini Transat 2019.

Mini Transat to transatlantyckie regaty 
samotników na 6,5 metrowych jachtach. 
Pierwsza edycja odbyła się 8 października 
1977 roku. Na zaproszenie Brytyjczyka 
Boba Salmona do walki stanęło 24 żegla-
rzy samotników. Trasa wiodła z angiel-
skiego portu Panzance przez Wyspy 
Kanaryjskie na drugą stronę oceanu do 
Antigui – tak narodził się jeden z najważ-
niejszych wyścigów w historii światowego 
żeglarstwa. Od tego czasu regaty orga-
nizowane są co dwa lata, czyli w każdy 
nieparzysty rok. W 1977 roku wystartował 
w nich Kazimierz „Kuba” Jaworski, który 
zajął wówczas drugie miejsce, w 2007 
roku Jarosław Kaczorowski (19. miejsce), 
a w 2011 i 2015 roku Radosław Kowalczyk 
(w pierwszych regatach 26. miejsce w kla-
sie Proto, drugich nie ukończył).

Start tegorocznej - 22. edycji regat Mini 
Transat zaplanowany jest na 22 września. 
Pierwszy etap to ok. 1350 nm. i wiedzie 
z francuskiego portu La Rochelle, do Las 
Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Drugi 
etap to 3050 nm żeglugi z metą w Le Marin 
na Martynice. Organizatorzy przewidzieli 84. 
miejsca czekające na zawodników, którzy 
muszą przedtem zmierzyć się z trudny-
mi kwalifikacjami. Mini Transat to duże 
wyzwanie - nie ma kontaktu z lądem, nie ma 
telefonów satelitarnych, nawigacja odbywa 
się na papierowych mapach, nie ma dostępu 
do aktualnych prognoz meteorologicznych, 
brak jest wsparcia taktycznego i psychicz-
nego. To w połączeniu z czterema tysiącami 
mil samotnej żeglugi plasuje wyścig, jako 
jeden z najtrudniejszych na świecie.

MINI 
TRANSAT
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OPIS DZIAŁANIA

MOBILNY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY SUZUKI

NOWE, ZAAWANSOWANE 
NARZĘDZIE SERWISOWE

Nowa aplikacja mobilnego systemu diagnostycznego Suzuki (Suzuki Diagnostic System Mobile) pozwala użytkow-
nikowi na łatwe i natychmiastowe wysyłanie do autoryzowanego dealera Suzuki wszystkich informacji, jakie są 
potrzebne do obsługi technicznej i okresowej silnika zaburtowego. To innowacja, która pozwala na bardzo prosty 
dostęp do informacji o silniku, bez konieczności zdejmowania pokrywy i podpinania silnika do komputera. Co 
ciekawe, jeżeli w silniku zaburtowym wystąpi jakakolwiek usterka, możliwe jest zdalne przesłanie informacji, aby 
serwisanci mogli uzyskać dokładne dane przed przygotowaniem się do naprawy.

Suzuki Diagnostic System Mobile (SDS Mobile) współpracuje z nowym wskaźnikiem i wyświetlaczem wielofunkcyj-
nym. Wystarczy pobrać aplikację, która jest dostępna w wersji na system operacyjny iOS i Android, na smartfona - 
niepotrzebne jest dodatkowe urządzenie. Wysłany do dealera pocztą elektroniczną wygenerowany plik zawiera m.in. 
numer silnika, liczbę motogodzin od ostatniej wymiany oleju, całkowitą liczbę motogodzin i liczbę godzin pracy 
z różnymi prędkościami obrotowymi. Informacje te przechowywane są w aplikacji i można je przesłać bezpośrednio 
do swojego ASO Suzuki.

Szczegóły na: www.suzuki.pl/marine

1. Silnik zaburtowy wysyła dane dotyczące silnika i zamienia je na kod QR wyświetlany na ekranie wskaźnika 
lub wyświetlacza wielofunkcyjnego.
2. Za pomocą aplikacji Suzuki Diagnostic System Mobile zainstalowej na smartfonie należy zeskanować kod 
QR wyświetlany na ekranie wskaźnika lub wyświetlacza wielofunkcyjnego. Dane dotyczące silnika zostaną 
zapisane w pamięci smartfona.
3. Następnie można wysłać dane dotyczące silnika za pomocą poczty eletronicznej do autoryzowanego 
dealera Suzuki.
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E D Y T O R I A L

KLAPKI SUPERDRY
Cena: 129 PLN

www.superdrystore.pl

SZORTY REEF
Cena: 295 PLN

www.ramatuelle.pl

WHITE TEE
Cena: 109 PLN

www.surfinc.co

ORGANIC SURF BAG
Cena: 89 PLN

www.surfinc.co
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E D Y T O R I A L

PŁASZCZ SKYFOREST
Cena: 739 PLN

www.daseapeople.com 

POLAR LIGHTWEIGHT SYNCHILLA
Cena: 489 PLN

www.daseapeople.com

PLECAK OROSHI
Cena: 299 PLN

www.codezero.pl

TORBA PAMPERO
Cena: 399 PLN

www.codezero.pl

HP RACING JACKET
Cena: 599 PLN

www.hellyhansen.com
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D E S I G N

“Kiedy tworzę deskę dla kogoś, myślę o tym 
człowieku, wkładam całą swoją energię w tę 
pracę. Wyobrażam sobie jak ta osoba surfuje, 
co potrafi, jak będzie pływać na tej desce, 
jestem z nim myślami w czasie całego pro-
cesu” - takie słowa usłyszałam od shapera, 
który wprowadzał mnie w tajniki ręcznej 
produkcji desek surfingowych. Mimo moż-
liwości technologicznych, do dziś pozostał 
on przy tradycyjnej metodzie wytwarzania. 
Dlaczego? Powyższy cytat jest kluczowy dla 
zrozumienia jego decyzji. Podobne podejście 
mają również inni rzemieślnicy w Brazylii i Ja-
ponii. Mimo odległości i różnic kulturowych, 
podejście shaperów pracujących manualnie 
okazuje się zbliżone.

SHAPER NIEJEDNO MA IMIĘ
#PRODUKCJA MASOWA

Shaper to rzemieślnik, który decyduje o wła-
ściwościach deski, odpowiada za jej działanie. 
W przypadku ręcznej produkcji – zajmuje się 
on jej wyrzeźbieniem w materiale. W przypad-
ku produkcji za pomocą frezarek modeluje on 
kształt deski za pomocą programu kompu-
terowego. Szybki rozwój technologii CNC 
(computer numerical control, czyli sterowanie 
komputerowe) sprawił, że obecnie zdecydo-
wana większość produkcji światowej to deski 
wytwarzane za pomocą frezarek numerycz-
nych. Zautomatyzowana produkcja pozwala 
producentom realizować zamówienia szybko 
i dokładnie, przy zachowaniu relatywnie 
niskiej ceny produktu i wysokich marż. Jed-
nocześnie, wspomagane cyfrowo technologie 
wytwarzania dają możliwość pełnej persona-
lizacji, co jest kluczowe dla produkcji desek 
surfingowych. Przy składaniu zamówienia 

JAK 
POWSTAJĄ  

DESKI 
SURFINGOWE?
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D E S I G N

Dobrze dobrana deska jest jak garnitur szyty na miarę – musi być dopasowana 
do potrzeb surfera, jego gabarytów, stylu oraz rodzaju fal, na których pływa. 
W jaki sposób shapeuje się te idealne? Ile etapów składa się na proces 
powstawania deski? W podróż do warsztatu shapera zabierze was Dorota 
Kabała, Polka, projektantka z doświadczeniem w struganiu desek surfingowych.
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D E S I G N

klient definiuje parametry - cechy deski, 
m.in. kształt konturu, długość, szerokość, 
wyporność, czy kolor. W przypadku zamó-
wień w mniejszych firmach odbywa się 
to poprzez bezpośrednie zamówienie na 
formularzu w sklepie, w przypadku dużych, 
światowych marek proces ten realizowa-
ny jest za pomocą konfiguratora online. 
Następnie wprowadzone dane przekształ-
cane są cyfrowo w odpowiedni model - plik 
cyfrowy, wysyłane na frezarkę, która wytwa-
rza deskę zgodnie z danymi. Rola shapera 
w takim procesie polega głównie na opra-
cowaniu wyjściowych modeli, w tym zasad 
konfiguracji, opracowaniu modeli 3D. Dzieje 
się to w komputerowym programie do 
modelowania desek surfingowych. Kontakt 
shapera z materiałem może mieć miejsce 
wyłącznie w końcowym etapie finalnego 
szlifu deski, wyrównania jej powierzchni 
przed laminowaniem. W taki sposób odby-
wa się produkcja masowa, której celem jest 
przede wszystkim maksymalizacja zysków. 

MANUFAKTURA, CZYLI DESKI VIP

Niezwykle ciekawe jednak jest, że wciąż, 
równolegle funkcjonuje tradycyjna pro-
dukcja ręczna, która przebiega w dalece 
odmienny sposób i opiera się o inne 
priorytety. Tutaj proces bazuje na kontak-
cie osobistym, na relacji międzyludzkiej. 
W przypadku ręcznie wykonywanych desek 
klient najczęściej rozmawia bezpośrednio 
z shaperem. Opisuje mu sposób w jaki 
planuje wykorzystać deskę - do jakiego typu 
surfingu będzie używana, na jakich falach. 

Często shaper osobiście zna człowieka, dla 
którego będzie pracował. Doświadczony 
rzemieślnik jest w stanie trafnie przeanali-
zować potrzeby, odnieść parametry deski 
do ciała klienta, podpowiedzieć jaka najle-
piej sprawdzi się w danych warunkach. Już 
teraz deski wykonywane ręcznie, to deski, 
które można traktować jako deski dla VIP. 
Pływanie na desce wykonanej przez eks-
perta specjalnie dla surfera daje dodatkową 
przyjemność z tego, że zna się jej historię, 
że ona ma duszę, jest wyjątkowa.

Po zebraniu wszystkich informacji shaper 
wybiera blok materiału, z którego powstanie 
deska - jest on wstępnie przygotowany 
do obróbki, o gabarytach wybranych 
odpowiednio do wielkości przyszłej deski. 
Obecnie materiałem jest najczęściej pianka 
poliuretanowa lub styropianowa, często 
wzmocniona drewnianą listwą biegnącą 
w osi przyszłej deski. Większość shaperów 
jednak ma nadzieję, że wkrótce powstaną 
nowe materiały, pozwalające na produkcję 
przyjazną środowisku.

WITAMY W SHAPING ROOMIE
#ETAPY PRODUKCJI

Cały proces powstawania deski w trady-
cyjnej metodzie odbywa się w warsztacie 
(shaping roomie). To charakterystyczne 
pomieszczenie, bez światła dziennego, 
o najczęściej niebieskich ścianach oraz 
z oświetleniem, które pozwala na precy-
zyjną ocenę symetrii i jakości powierzchni 
w czasie pracy. Po obu stronach warszta-
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D E S I G N

tu, na wąskich półkach i wieszakach umiesz-
czone są narzędzia - wśród nich zarówno 
specjalistyczne sprzęty, elektronarzędzia, jak 
i przystosowane do zadań specjalnych przed-
mioty codziennego użytku. 

Na środku warsztatu, na stojaku rzemieślnik 
umieszcza blok, a następnie za pomocą struga 
mechanicznego usuwa warstwę materiału 
z jednej strony bloku (przyszły spód deski), tak 
aby uzyskać grubość zbliżoną do docelowej 
maksymalnej grubości. Strug zazwyczaj posiada 
regulator, który pozwala na zmianę głębokości 
obróbki, również w trakcie pracy. Shaper zdejmuje 
stopniowo nadmiar materiału pasami o szeroko-
ści kilku centymetrów. Narzędzie jest dość ciężkie, 
a materiał lekki i delikatny, dlatego też zachwyca 

lekkość i sprawność z jaką rzemieślnik wykonuje 
ten proces. Symetryczna i poprawna obróbka 
wymaga praktyki. Shaper z doświadczeniem 
sprawia wrażenie jakby czuł w swoich dłoniach 
i w przestrzeni wyobrażoną formę przyszłej deski. 
Płynnie przechodząc po obu stronach materiału, 
wyposażony w nauszniki, maskę i okulary ochron-
ne, przy intensywnym dźwięku struga stopniowo 
rzeźbi dolną powierzchnię. Gdy uzyska właści-
wą grubość i formę spodu, rozpoczyna proces 
wyrównania wstępnie obrobionego materiału za 
pomocą tarnika - stalowego narzędzia najczęściej 
przypominającego wąską tarkę, a następnie 
klocka z gruboziarnistym papierem ściernym. Wy-
zwaniem jest wykonanie deski z drewnianą osią 
- w takim przypadku trzeba zmierzyć się podczas 
całego procesu z równoczesną obróbką materia-
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D E S I G N

łów o zupełnie różnych właściwościach - miękkiej pianki 
i twardego drewna. Ten drugi jest często podczas procesu 
wyrównywany za pomocą małego ręcznego struga, który 
można znaleźć w każdym shaping roomie.

Po oczyszczeniu spodniej strony materiału, odbywa się 
kluczowy krok - wyznaczenie długości przyszłej deski 
i jej szerokości w podstawowych punktach - na środku, 
w odległości stopy od dziobu i stopy od rufy. W oparciu 
o wyznaczone punkty opracowywany jest kontur (outline) 
deski, dobrany odpowiedni kształt dziobu i rufy. W tym 
procesie, wykonywanym ręcznie wykorzystywane są sza-
blony z cienkiego tworzywa lub forniru, sklejki - pozwalają 
one na symetryczne narysowanie pożądanego konturu na 
materiale. Szablony to część know-how shapera. Każdy 
rzemieślnik posiada swój własny, opracowany samodziel-
nie zestaw, który pozwala mu na tworzenie nieograniczo-
nej liczby modeli. Jeżeli w trakcie projektowania nowego 
modelu zabraknie odpowiedniego łuku, shaper projektuje 
nowy szablon, poszerzając tym samym wachlarz swoich 
możliwości. Wytyczony kontur zostaje wstępnie wycięty 
piłą ręczną, a następnie doszlifowany klockiem z papie-
rem ściernym. Materiał zaczyna powoli przypominać 
docelową deskę.

Następnie oczyszczona zostaje górna powierzchnia ma-
teriału, dokładnie w ten sam sposób jak wcześniej dolna, 
a kolejno - również za pomocą struga mechanicznego 
uzyskana odpowiednio zmienna grubość deski. Materiał 
odejmowany jest stopniowo, po kilka milimetrów, a na 
koniec wyrównany klockiem z papierem ściernym. W ten 
sposób shaper uzyskuje gładką powierzchnię obu stron de-
ski. Przystępuje do fazowania krawędzi - najpierw górnych, 
następnie dolnych. Ścina je stopniowo - przechodząc od 
ostrej krawędzi, przez fazowane, po zaokrągloną. Wprawny 
shaper wykonuje ten proces za pomocą elektronarzędzia 
- tarnika nastawnego. Alternatywną metodą jest obróbka 
stopniowo papierem ściernym, usztywnionym drewnianym 
klockiem. Końcowa obróbka krawędzi polega na szlifo-
waniu obu stron paskami siatki ściernej o różnej wielkości 
ziarna. Gdy krawędzie są już gotowe, shaper kształtuje 
dziób - to etap, na którym łatwo uszkodzić materiał, ze 
względu na to, że na dziobie najczęściej jest on docelowo 
najcieńszy. Strefa ta powstaje głównie poprzez rzeźbienie 
drewnianym wałkiem owiniętym papierem ściernym.

Ostatnią fazą w modelowaniu deski jest szlifowanie 
całości papierami ściernymi o różnej ziarnistości, tak by 
uzyskać idealną powierzchnię. Światło shaping roomu 
pozwala rzemieślnikowi oceniać każdorazowo symetrię 
krawędzi, spodu i górnej powierzchni deski. Wielokrotnie 
podczas procesu shaper unosi dziób lub rufę deski, by 
ocenić czy wymaga ona jeszcze korekty. To charaktery-
styczny gest, świadczący perfekcjonizmie shapera. Nie 
zaskakuje, że produkcja zautomatyzowana pozwala na 
uzyskanie idealnych powierzchni, natomiast ogromny 
podziw budzi umiejętność oceny formy dokonywana 
wzrokiem i dotykiem przez pracujących manualnie 

shaperów. Deski wychodzące spod rąk doświadczonych 
rzemieślników, nie odbiegają precyzją wykonania od 
najlepszej produkcji maszynowej.

Na tak przygotowanej desce wyznaczane jest miejsce 
mocowania określonej liczby finów. Zostaną one 
umieszczone na stałe lub w wersji demontowalnej 
- system gniazd z finami (obecnie najbardziej popu-
larne rozwiązanie). Odbędzie się to już poza shaping 
roomem, podobnie jak naniesienie grafiki, mocowanie 
leasha, i laminowanie - pokrycie powierzchni kilkoma 
warstwami żywicy i włókna szklanego lub węglowego, 
czy też ich mieszanką. Jeszcze przed laminowaniem, 
wymodelowaną deskę shaper podpisuje imieniem i na-
zwiskiem lub pseudonimem, umieszcza obok parame-
try deski oraz, przy produkcji na zamówienie - dedyka-
cję dla surfera. A to w przypadku produkcji ręcznej ma 
znaczenie szczególne!
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D E S I G N

DOROTA KABAŁA

projektantka w branży sportowej, wykładowczyni, prowadzi studio We 

design for physical culture, które projektuje m.in. dla sportów wodnych 

i branży jachtowej. Produkty wyróżnione m.in. finałem konkursu Dobry 

Wzór 2016. Surferka, wcześniej wieloletnia członkini kadry Polski 

w pływaniu synchronicznym. Więcej informacji: we-design.studio
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Sunreef 50 to najmłodsze dziecko gdań-
skiej stoczni, które odznacza się w pełni 
spersonalizowanym wystrojem, łatwością 
w obsłudze oraz dużą dzielnością morską. 
Jacht ten wyróżnia nowy koncept łącznika 
oraz wydłużona linia nadbudowy, która nada-
je mu większy poziom komfortu. Natomiast 
wysokie i wykończone w tekowym drewnie 
nadburcia stanowią wyraźny ukłon w kierun-
ku klasyki. Jednostka ma 15,2 m długości 
i 9,1 m szerokości, a powierzchnia pokładu 
wynosi 167 m2. Wnętrze urządzono w ukła-
dzie trzykabinowym. Sunreef 50 posiada 
obszerny salon, który daje dostęp do tarasu 
na dziobie oraz otwiera się na kokpit, którego 
powierzchnię powiększa hydrauliczna plat-
forma. Aranżacja wnętrza została całkowicie 
dostosowana do potrzeb właściciela, który 
już wkrótce w pełni przetestuje jednostkę 
zabierając ją w rejs dookoła świata.

Konstrukcja Composite
Długość           15.2 m / 50 Ft
Szerokość 9.1 m / 30 Ft
Silniki       2 x 80 HP
Zbiorniki paliwa 1000 l (264.17 US gal)
Zbiorniki wody 800 l (211.34 US gal)
Grot     75 m² / 807.29 Ft²
Genua  55 m² / 592.02 Ft²
Powierzchnia 167 m² / 1797.57 Ft²

Stocznia Sunreef Yachts 
zwodowała pierwszego, w pełni 

spersonalizowanego Sunreefa 50. 
Jacht łączy w sobie cechy tradycyjnej 

łodzi żaglowej z nowoczesnym 
designem, a już wkrótce wyruszy 

w rejs dookoła świata.

PIERWSZY 
SUNREEF 50 
NA WODZIE

fot. materiały prasowe

TEKST: HALINA KONOPKA
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Francuska stocznia Jeanneau nie przestaje zaskakiwać. 
Tym razem podjęła się innowacyjnego projektu opartego na 
ekonomicznym podejściu i zaprojektowała jednostkę w pełni 
przeznaczoną do czarteru jachtu. Nie byłoby w tym nic wyjąt-
kowego, gdyby nie fakt, że czarter ten ma być współdzielony. 
Wnętrze zostało zorganizowane w taki sposób, że łódź można 
wynajmować na kabiny, bądź koje. 

-Sun Loft 47 to oryginalny, wszechstronny jacht zaprojektowa-
ny, aby zaoferować w szczególności miejskiej młodej klienteli, 
proste i wygodne pomieszczenia mieszkalne na  czarter 
wakacyjny za rozsądną cenę - komentuje Loïc Bonnet, dyrektor 
wykonawczy Dream Yacht Charter.

Koncepcja designu autorstwa Jeanneau i projektanta Philip-
pe’a Brianda wyróżnia się specyficznym podziałem kadłuba 
na część dziobową i rufową. W środku znajduje się aż 6 kabin, 
które są w stanie pomieścić 12 osób oraz 4 łazienki. Z kolei na 
zewnątrz znajduje się obszerny kokpit, który można dowolnie 
modyfikować. Dodatkowo w razie potrzeby może on być przy-
kryty rozkładanym dachem. Propozycja ta wydaje się idealna 
na krótkie, turystyczne rejsy po ciepłych wodach. 

Dotychczas jeszcze żadna stocznia nie zaproponowała takiego 
rozwiązania. Czy ten innowacyjny pomysł sprawdzi się w rze-
czywistości? Zobaczymy.

DANE TECHNICZNE:

Długość:   14 m
Szerokość :  4.49 m
Zanurzenie :  1.85 m
Waga :   12000 - 15000 kg
Powierzchnia żagla: 105 m2
Kabiny:   6 + 1 (skipper)
Projekt:   Philippe Briand Yacht Design 
  / Jeanneau Design

Stocznia Jeanneau opracowała 
innowacyjną, ekonomiczną 
koncepcję współdzielonego 
czarteru jachtu. Sun Loft 47 
to jednostka, która oferuje 

wyjątkowe przestrzenie 
mieszkalne w rozsądnej cenie. 

SUN LOFT 47 
INNOWACJA 

OD JEANNEAU

fot. materiały prasowe

TEKST: HALINA KONOPKA
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Z salonu BMG Goworowski w Gdyni wypożyczy-
liśmy do testu wersję podstawową - GLE 300 d 
4MATIC napędza wysokoprężna 4-cylindrowa 
jednostka rzędowa o pojemności 2 litrów, mocy 
245 KM i 500 Nm maksymalnego momentu 
obrotowego. Zanim podzielimy się wrażeniami 
z jazdy, trochę najważniejszych faktów odnośnie 
wyglądu i wyposażenia.

GLE UROSŁO 

W porównaniu z poprzednią generacją sylwetka 
nowego GLE jest bardziej masywna i dynamiczna. 

Nowością są reflektory wykonane w technologii 
Multibeam, które zapewniają widoczność na 
nawet 650 m. Projektując przód styliści czerpali 
z klasy X, z przodu zaś, głównie dzięki reflektorom 
można znaleźć odniesienia do kompaktowej 
klasy A. Najważniejsze jest jednak to, że nadwozie 
urosło i stało się bardziej opływowe. Nowy GLE 
ma o 80 mm większy rozstaw osi niż poprzednik, 
co daje wymierną korzyść w kabinie w postaci 
większej przestrzeni na nogi z tyłu. Nieco więcej 
miejsca jest też nad głową. Zwiększyła się też po-
jemność bagażnika, do imponujących 825 litrów. 
Opcjonalnie można dołożyć trzeci rząd siedzeń 

Reflektory wykonane w technologii 
Multibeam, system multimedialny 
MBUX, aktywne zawieszenie 
hydropneumatyczne, większy rozstaw 
osi, opcjonalny trzeci rząd siedzeń – 
to najważniejsze nowości w drugiej 
generacji Mercedesa GLE. Ten duży 
SUV jest oazą komfortu, zagłębiem 
nowoczesności i ostoją bezpieczeństwa.
TEKST: JAKUB JAKUBOWSKI
FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI
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i GLE robi się samochodem idealnym dla wielodzietnej 
rodziny. Szkoda tylko, że Karta Dużej Rodziny nie gwarantuje 
rabatu na to auto, choć nigdy nic nie wiadomo. We wnętrzu 
przestrzeni nie brakuje. Potęguje ją panoramiczny, rozsuwa-
ny w razie potrzeby dach. Nowy kokpit imponuje wyglądem 
i możliwością jego personalizacji. Dwa wielkie ekrany 
odpowiadają za cyfrowe zegary, komputer pokładowy oraz 
system inforozrywkowy MBUX, który ma tyle funkcji, że na 
ich poznanie i przetestowanie potrzebowalibyśmy dodat-
kowego weekendu. W testowanym modelu zainstalowane 
zostało audiofilskie, przestrzenne nagłośnienie Burmester 
Surround – gra jak w filharmonii. Bardzo przydatną funkcją 
jest też bezprzewodowa ładowarka telefoniczna. Samochód 
wyposażony został także w pakiet wyciszenia wnętrza 
zawierający m.in. szyby atermiczne z funkcją izolacji. Dzięki 
temu, w środku podczas jazdy z dużymi prędkościami jest 
cicho i komfortowa. To również zasługa doskonałych właści-
wości aerodynamicznych samochodu. 

NIEZAWODNE SYSTEMY 

Nowy GLE ma na pokładzie mnóstwo systemów dbających 
o bezpieczeństwo i wspomagających kierowcę. Aktywny 
tempomat (Active Distance Assist Distronic) współpracuje 
z nawigacją Live Traffic i automatycznie zwalnia samochód, 
gdy tylko wykryje zbliżający się korek. Aktywny asystent 
układu hamulcowego pomaga zapobiegać wypadkom - 
najechaniu na poprzedzający pojazd i kolizjom z udziałem 
pieszych oraz rowerzystów oraz łagodzi skutki zderzeń. 
W przypadku braku reakcji kierowcy, asystent inicjuje funkcję 
autonomicznego hamowania. Testowany egzemplarz 
wyposażony był w stały napęd na wszystkie koła 4MATIC 
ze zmiennym rozdziałem mocy na osie, dzięki czemu dyna-
miczna jazda na zakrętach jest bezpieczniejsza, zmniejszo-
na bowiem została nadsterowność i podsterowność. Napęd 
zapewnia też optymalną trakcję na luźnej nawierzchni, 
śniegu i błocie. Dodatkowo w programie jazdy „Curve” pojazd 
aktywnie pochyla się w zakrętach. To redukuje siłę boczną 
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do minimum oraz wyraźnie podnosi komfort i dynamikę 
jazdy. W programie jazdy „Komfort” system Road Surface 
Scan rejestruje za pomocą kamery stereo drogę przed 
pojazdem, wykrywa dziury w jezdni i z wyprzedzeniem na 
nie reaguje przygotowując zawieszenie na ich absorpcję. 

INNOWACYJNE ZAWIESZENIE

Mercedes GLE, którym jeździliśmy wyposażony był w sys-
tem zawieszenia AIRMATIC. Aktywny system amortyzacji 
łączy się z nowoczesnym zawieszeniem pneumatycz-
nym. Rezultat: inteligentne, komfortowe zawieszenie, 
które automatycznie dopasowuje się do sytuacji na 

drodze, prędkości i stanu załadowania. Zaawansowa-
na sensoryka układu regulacji wysokości zawieszenia 
umożliwia automatyczne obniżenie samochodu przy 
większych prędkościach, jak również w sportowych 
programach jazdy DYNAMIC SELECT. Warto na koniec 
wspomnieć o opcjonalnym, w pełni aktywnym układzie 
jezdnym E-Active Body Control. To pierwszy układ na 
rynku, który potrafi modyfikować ustawienia dla każdego 
koła z osobna, zarówno w zakresie regulacji wysokości 
zawieszenia, jak i resorowania. Wrażenia z jazdy nowym 
SUV’em Mercedesa są bardzo pozytywne. Mimo swoich 
gabarytów, GLE sprawdza się w ruchu miejskim – parko-
wanie z pomocą systemu kamer jest dziecinnie proste, 
auto warto też pochwalić za bardzo dobry skręt i średnicę 
zawracania. W trasie wręcz płynie budząc przy okazji 
respekt. Nie podejrzewam, że ktoś będzie ten samochód 
wykorzystywał do typowej jazdy off-roadowej, niemniej 
gdy zjechaliśmy z autostrady w nieutwardzone trasy 
leśne, auto spisało się znakomicie. 

DOBRA CENA

Mercedes GLE konkuruje z odwiecznymi rywalami – Audi 
Q7 i BMW X5. Nie napiszemy, czy jest lepszy, czy gorszy, 
bo tak naprawdę jest to sprawa mocno subiektywna. Pod-
stawowa wersja GLE 300 d 4MATIC/245 KM wyceniona 
została na 269 000 zł. To oczywiście kwota wyjściowa, 
personalizacja i opcje dodatkowe potrafią wywindować 
cenę. Ceny pozostałych wersji kształtują się następują-
co: GLE 450 4MATIC/367 KM od 324 000 zł, GLE 350 d 
4MATIC od 326 000 zł, GLE 400 d 4MATIC od 340 000 zł. 
Zapraszamy na jazdę próbną do BMG Goworowski. 
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Z  K A R T  H I S T O R I I

CLA 180 Coupé – średnie zużycie paliwa 5,9 l/100 km, średnia emisja CO₂ 134 g/km

Doskonale w nim wyglądasz. I doskonale kontrolujesz jego 
innowacyjne technologie głosem, gestem i dotykiem. 

Nowy Mercedes CLA Coupé. 
Twoje zasady. Twoja gra.

Od 1253 zł netto/mies.*

* Rata miesięczna netto dla CLA Coupé 180 w programie Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców (wpłata wstępna: 
5% ceny netto pojazdu, okres umowy: 24 miesiące, przebieg średnioroczny 25 000 km; Pakiet Gwarancyjny w cenie; 
Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.).

BMG_CLA CUPE PRASA_205x280_W_SLIZGU.indd   1 2019-05-20   15:52:10
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Co działo się na i pod pokładem na nieco 
ponad 100 metrowym statku w czasie 
rejsu dookoła świata? Malowanie, mycie 
pokładu, przepłynięcie pod Golden 
Gate, fryzjer, obieranie ziemniaków, 
oświadczyny, a nawet produkcja alkoholu! 
170 członków załogi i tyle samo historii, 
zachęcamy do przeczytania jednej z nich.

Z POKŁADU 
DARU MŁODZIEŻY

TEKST: NATALIA BANAŚ
FOTO: KONRAD KMIEĆ
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“Uwaga załoga i praktykanci, alarm do żagli!” - 
choć leje jak z cebra, fale przelewają się przez 
pokład, a porywy wiatru sięgają 56 węzłów, 
po tej komendzie kapitana wiesz, że nie masz 
wyjścia i musisz zmierzyć się ze strachem. 
Nikt jeszcze nie wygrał z żywiołem, a porwane 
żagle, zepsute szoty to dla nas tylko kolejna 
lekcja pokory. Każdy żeglarz lubi tą adrenali-
nę, pracę ramię w ramię i zdarte ręce. Mimo 
rozciągniętej na całej długości statku lajfliny 
ktoś ciągle się przewraca. Jeden wpada na 
drugiego, bosman rzuca przekleństwami. 
Prawdziwy żywioł. Nawet, jeżeli ktoś nie ma 
choroby morskiej to wtedy mógł ją pierwszy 
raz odczuć. Za to pod pokładem życie toczy 
się normalnym rytmem. Ci co zostali odwołani 
z alarmu ślizgają się na kocach po korytarzu 
świetnie się przy tym bawiąc. Dzień niepogody 
można poznać po rozlanej zupie w mesie, po-
tłuczonych kubkach, kanapkach na ścianach. 
Brzmi jak przygoda życia, o której chcesz 
słuchać godzinami? To dobrze, ale wróćmy na 
chwilę do codzienności.

4 KILOMETRY OD DNA

Zazwyczaj pogoda dopisuje, więc życie toczy 
się swoim diabelsko powtarzalnym rytmem. 
Codzienne prace, które wykonujemy 24h na 
dobę, żeby statek nie zatonął i do tego pre-
zentował się dobrze to nasz chleb powszedni. 
W szczególności obieranie ziemniaków, bo 
chyba każdy ma taki obraz przed oczami, gdy 
pomyśli o żaglowcu, a wbrew pozorom to jed-
na z przyjemniejszych prac. Do wachtowych 

zadań należy także codzienne szorowanie 
pokładu, klatek schodowych, mostka nawi-
gacyjnego i szkoleniowego. W szczególnych 
przypadkach, w mycie pokładu zaangażowa-
nych jest dużo więcej osób i cała akcja trwa 
dość długo, bo jakby nie było to 100 metrów 
powierzchni. Drewniany dek pozostaje czysty 
na chwilę, bo zaraz ktoś coś maluje i chlapie 
farbą, gdzie popadnie. Mnie i reszcie trzeciej 
wachty przypadło sortowanie śmieci. Praca ta 
jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiemy 
co się znajdzie w środku. Do tego dochodzą 
prace na wachcie - malowanie, szlifowanie, 
szycie żagli, czyszczenie mosiądzy. Choć są 
też te bardziej “żeglarskie” jak nawigowanie, 
sterowanie czy obserwacja tego co się dzieje 
dookoła, czyli tzw. “oko”. Zdarza się też, że 
nawet malowanie dostarcza więcej emocji niż 
miganie się od pracy i chowanie przed bos-
manem – o ile odbywa się to za burtą statku, 
parę centymetrów od tafli wody, 4 kilometry od 
dna. Prace pokładowe czasami umilają nam 
skaczące delfiny.

CYTRYNÓWKA Z PACYFIKU

Codzienne życie urozmaicamy sobie realizacją 
pasji. Ćwiczeniami podczas wacht, grą na 
gitarze, w karty, oglądaniem filmów czy... 
produkcją “statkowej” cytrynówki. Oczywi-
ście tylko z przeznaczeniem na ląd, ale cała 
produkcja odbywa się na Pacyfiku. Spirytus 
przywieziony z Polski, a blisko 40 cytryn wynie-
sionych z kuchni w pełnej konspiracji. Mało kto 
ma problem z wpisaniem w deklaracji celnej 5 
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litrów nalewki własnej roboty tak jak nasza załoga.
Skoro już jesteśmy w USA, korzystamy z okazji 
i próbujemy tutejszej marihuany. Pierwsze kroki na 
stałym lądzie postawione w San Francisco w sło-
necznej Kalifornii sprawiają, że totalnie pochłania 
nas  tutejszy klimat. Totalnie legalnie i zgodnie 
z panującym tu prawem, idziemy odwiedzić lokalny 
sklep „zielarski”. Palona na dziobie przy wschodzie 
czy zachodzie słońca sprawia, że płyniemy dalej 
mimo stania w porcie.

HANDEL WYMIENNY
PAPIEROSY, SŁODYCZE, KOD DO INTERNETU

Jeśli już o porcie mowa to, gdy ktoś chce pre-
zentować się w nim wyjściowo, może wcześniej 
odwiedzić jednego z dwóch pasjonatów fryzjer-

stwa. Dobrego albo taniego. Do dobrego zawsze 
jest długa kolejka, dlatego panowie zazwyczaj 
wybierają taniego, a potem chodzą w czapkach. 
Najpopularniejszą walutą zazwyczaj są papierosy, 
słodycze, cola, ale też kod na dostęp do interne-
tu - standardowo każdy ma godzinę na trzy dni. 
Damskiego fryzjera niestety brakuje, lecz jest kilka 
makijażystek. Dla niektórych codzienny make-up 
jest jak obowiązkowe ścielenie łóżka, więc tutaj 
grupa dzieli się na te pomalowane, i te wyspane.

Inną sprawą jest fakt, że wśród tak licznej załogi 
co chwilę ktoś ma urodziny, dlatego dosyć często 
śpiewamy głośne “Sto lat” na porannej banderze. Dla 
niewtajemniczonych wyjaśniam, poranna bandera 
to codzienne zbieranie załogi na rufie statku, wcią-
ganie jej na maszt o godzinie 8 rano i przekazanie 
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najważniejszych informacji 
przez kapitana. Nikt jednak 
nie spodziewał się usłyszeć 
“Gorzko, gorzko!”. Zaręczyny na 
żaglowcu, gdzieś na Pacyfiku, 
czy jest coś bardziej romantycz-
nego? Janek ma sporo odwagi, 
klęka na kolano i zadaje to jedno 
z ważniejszych w życiu pytań, 
a Magda odpowiada „tak!”. Mniej 
lub bardziej oficjalne związki 
tworzą się także wśród członków 
załogi, ale czy przetrwają powrót 
na ląd – niech to pozostanie ich 
słodką tajemnicą.

POD GOLDEN GATE

Najważniejszym wydarzeniem, 
na które przygotowujemy 
zarówno siebie, jak i statek jest 
przepłynięcie pod pełnymi ża-
glami pod mostem Golden Gate 
u wrót San Francisco. Długie 
i intensywne próby stawiania 
i zrzucania żagli niestety nie 
dają pożądanego efektu. Pogoda 
nie dopisuje i przepływamy pod 
mostem na silniku, jednak sami 
jesteśmy na rejach, więc i tak 
jest to  niesamowite uczucie. 
Chwilę później na pokładzie 
pojawiają się choinki, światełka 

oraz inne bożonarodzeniowe 
dekoracje - nadchodzi Wigilia. 
Dzielenie się opłatkiem ze 170 
członkami załogi zajmuje bardzo 
dużo czasu, ale plus jest taki, że 
nie każdy może pochwalić się 
tak dużą rodziną. W powietrzu 
czuć świąteczną atmosferę, na 
stołach pojawiają się typowe 
świąteczne potrawy - barszcz 
z uszkami, pierogi i ryby. Tego 
dnia nawet praca jest nam 
darowana. O północy standar-
dowo pasterka, przy akompa-
niamencie, nieco zmęczonych 
próbowaniem amerykańskiej 
trawki, kolędników. Później jak 
za dotknięciem różdżki cały czar 
pryska i musimy wracać do swo-
ich codziennych obowiązków…

Ludzi od zawsze coś ciągnie 
w morze. Legendy o piratach, 
odkrywanie nowych lądów, bitwy 
morskie, marzenia o bogactwie, 
bicie rekordów. Morze wciąga 
i gdy raz połknie się przysło-
wiowego bakcyla trudno już się 
z tego wyleczyć. Choć zmieniają 
się powody, dla których ludzie 
żeglują, to jedno wciąż pozostaje 
bez zmian - przygoda i sztormy. 
My swoje przeżyliśmy!

NATALIA BANAŚ 
I KONRAD KMIEĆ
#FALA SZCZĘŚCIA

Fala Szczęścia (falaszczescia.pl) - tak na-
zwaliśmy swój projekt. Pierwsza Fala Szczę-
ścia zastała nas na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego na warszawskich 
Młocinach. Długie godziny tam spędzone 
umilała nam piersiówka whisky popijana 
w kącie uczelni dla złagodzenia stresu. Od 
tego chyba się zaczęło. Rejs Niepodległości, 
w którym udział wygraliśmy w rządowym 
konkursie na wspomnianej uczelni stał się 
początkiem przygody. Koleś z pomysłem 
i laska z rozsądkiem to chyba nie najgorsze 
połączenie w podróży. Wspólnie przygotowa-
liśmy się do konkursu, wspólnie wygraliśmy 
miejsca i wspólnie też popłynęliśmy. Nasza 
żeglarska przygoda zaczęła się 14 listopada 
2018 r. w japońskim porcie w Osace. To tam 
zostaliśmy zamustrowani na żaglowcu, przy-
pisani do wachty, rozlokowani w kubrykach, 
a zakończyła się 36 dni i ponad 5500 mil 
później w Los Angeles. Było warto.
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Większość jednostek zacumowała już w marinie, nie 
pozostaje więc nic innego jak wypatrywać odpowied-
niej pogody do żeglugi i spędzenia wolnego czasu na 
jachcie. Jeżeli skrupulatnie wykonaliśmy wszystkie 
prace przed sezonem, możemy być pewni, że nic nas 
nie zaskoczy. Jednak bez względu na okoliczności 
trzeba pamiętać o dwóch podstawowych kwestiach. 

MYCIE TO PODSTAWA

Większość nadmorskich marin znajduje się 
w sąsiedztwie dużych miast, stoczni, czy zakładów 
produkcyjnych – jest to równoznaczne ze znaczną 
ilością zanieczyszczeń i pyłów unoszących się 
w powietrzu. Jachty wypolerowane i zabezpieczone 

woskiem, dzięki znacząco mniejszej porowatości, 
będą bardziej odporne na osadzający się na pokładzie 
pył. Im dużej znajduje się on na jachcie, tym ciężej 
będzie nam go usunąć, aż w pewnym momencie 
laminat i drewno zaczną szarzeć. O ile na początku 
wystarczy spłukanie wodą, to później konieczne może 
okazać się ponowne polerowanie, a w skrajnych przy-
padkach prace trzeba będzie rozpocząć od szlifowa-
nia całej powierzchni laminatu. Warto regularnie myć 
jednostkę bez względu na to, czy na jachcie jesteśmy 
codziennie, co tydzień, czy kilka razy w sezonie. 

Należy pamiętać, aby do każdej powierzchni na 
jachcie użyć odpowiednich narzędzi i środków. 
W przypadku gładkiego laminatu warto zastosować fo
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Sezon rozpoczął się na dobre, mariny 
zapełniają się jednostkami, kończą się 
ostatnie prace konserwacyjne. Jednak, 

aby jacht wyglądał spektakularnie należy 
pamiętać o regularności. W tym wydaniu 
jachtowych porad skupimy się na dwóch 

kwestiach, które mają ogromny wpływ na 
ogólną kondycję jednostki.

TEKST: KONRAD LIPSKI I MACIEJ PATOKA



miękkie szczotki lub specjalne pady, które nie porysują 
ani nie spowodują matowienia żelkotu. Miejsca, w któ-
rych znajduje się antypoślizg można potraktować 
nieco sztywniejszymi szczotkami oraz mocniejszymi 
środkami czyszczącymi. Należy jednocześnie pamię-
tać, aby od razu po myciu porowatych powierzchni 
spłukać spływającą pianę bieżącą wodą – pozwoli to 
uniknąć pojawieniu się ciężko-zmywalnych zacieków. 

Pad przyda nam się ponownie podczas mycia 
drewna, dzięki niemu będziemy w stanie usunąć całe 
zanieczyszczenie, nie naruszając jego struktury. Warto 
zastosować również dwa osobne środki do mycia – 
szampon do mycia laminatu, opcjonalnie - szampon 
z woskiem oraz środek do mycia drewna, który usunie 
zanieczyszczenia nie wypłukując zbyt dużej ilości oleju 
bądź sealera. Szampony do laminatów najczęściej 
są jednocześnie emulgatorami tłuszczów, przez co 
wykorzystując je do mycia zabezpieczonego drewna 
przyspieszalibyśmy proces wypłukiwania olejów 
(zarówno tych naturalnych zawartych w drewnie, jak 
i warstw ochronnych nałożonych przed sezonem).

PODSTĘPNA WILGOĆ

To, że należy wybierać wodę z zenzy jest oczywiste, 
jednak warto raz na jakiś czas sprawdzić, czy nasza 
pompa wybiera ją w 100%. Do zenzy bardzo często 

trafiają drobne okruchy, śmieci, olej silnikowy, bądź 
inne płyny eksploatacyjne. Niektóre z nich mogą 
reagować z wewnętrznym poszyciem kadłuba, 
dlatego warto pamiętać, aby od czasu do czasu 
umyć zenzę preparatem, który nie tylko usunie brud, 
ale również tłuste osady. Ten zabieg z pewnością 
wydłuży żywotność laminatu. Najlepszym rozwią-
zaniem byłoby czyszczenie zenzy gąbką „do sucha” 
przy każdej wizycie na jachcie. Wymaga czasu 
i regularności, jednak bardzo dobrze zabezpiecza 
jednostkę przed wilgocią.

Inną, sprawdzoną metodą jest pochłaniacz wilgoci, 
stosowany często na jachtach sportowych. Jest to 
bardzo dobra praktyka, którą warto czasami wykorzy-
stać na żaglowych jachtach turystycznych i łodziach 
motorowych. Jeżeli nie mamy możliwości użycia 
pochłaniacza, możemy w słoneczny dzień otworzyć 
wszystkie okna i jednostkę przewietrzyć. Z pewnością 
brak nadmiaru wilgoci uprzyjemni nam przebywanie 
wewnątrz jachtu. 

Zadbana jednostka będzie służyć swoim właści-
cielom o wiele dłużej, a spędzanie wolnego czasu 
również będzie o wiele przyjemniejsze. Dlatego poza 
dobrym przygotowaniem do zimy i sezonu, warto 
regularnie dbać o jacht również w jego środowisku 
naturalnym – na wodzie.
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TEKST: ANDRZEJ KOWALCZYK 
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28 kwietnia, po 216 
dobach samotnej żeglugi, 
bez zawijania do portów 
polska żeglarka Joanna 
Pajkowska zamknęła pętlę 
wokółziemską. To doskonała 
okazja, aby ostatecznie 
obalić mit o tym, że „wilk 
morski” to tylko mężczyzna 
z fajką w zębach. 
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Alcyon 1929 na bukszprycie 
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gronie 16 polskich 
żeglarzy, którzy 
samotnie opłynęli 

kulę ziemską są aż 4 
kobiety. I pomyśleć tyl-

ko, że jeszcze w XVIII 
wieku w Anglii marynarzowi, który przemycił 
na pokład żaglowca kobietę groziła kara śmier-
ci, a we Francji obowiązywał królewski zakaz 
wstępu kobiet na pokład okrętów Jego Kró-
lewskiej Mości pod groźbą kary ciężkiego wię-
zienia dla każdego kto dopuści się złamania 
woli króla. Panowało ogólne przekonanie o nie-
szczęściach i gniewie Neptuna, które spadną 
na okręt z kobietą na pokładzie. To skutecznie 
odstraszało płeć żeńską od żeglowania, ale 
jak zawsze w przypadkach, gdy pojawiają się 
kobiety, sam diabeł nie daje rady.

PIERWSZA, KTÓRA OKRĄŻYŁA 
ŚWIAT

Wystarczy wyobrazić sobie miny dzielnych 
żeglarzy wyprawy dookoła świata Bougainvil-
le’a z końca XVIII wieku, gdy dopiero w połowie 
trasy w porcie na Tahiti, w kwietniu 1768 roku, 

rozpoznali wśród załogi... kobietę. Zasko-
czony kapitan powołał nawet komisję w celu 
naocznego sprawdzenia uroczego majtka 
Jana Barreta, do czego finalnie nie doszło, 
gdyż pobladły ze strachu przed niechybnym 
wyrzuceniem za burtę Jan oświadczył, że 
męskie atrybuty stracił w walce z piratami. 
Pod przysięgą potwierdził to biolog wypra-
wy, który jak się okazało zwerbował Jana 
do załogi żaglowca. Niewiele to pomogło 
i przy okazji uszkodzeń żaglowca w silnym 
sztormie na Oceanie Indyjskim, załoga 
zgodnie uznała ten fakt za gniew Neptuna 
domagając się już szczegółowego sprawdze-
nia nieszczęśnika Jana. Kapitan przezornie 
wysadził Jana i biologa w najbliższym porcie, 
na Isle de France. Cała prawda wyszła na jaw 
po śmierci biologa, gdy Jan już pod swoim 
prawdziwym imieniem - Jeanne Barret, po-
ślubia oficera francuskiej marynarki i razem 
z nim wraca do Francji. Tam król rozbawiony 
całą sytuacją, a także udobruchany bogatymi 
zbiorami fauny i flory odziedziczonymi przez 
Jeanne po biologu a ofiarowanymi królowi, 
wspaniałomyślnie jej przebacza. Tym samym 
Jeanne Barret jest pierwszą kobietą, która 
jako marynarz okrążyła świat.
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100 LAT PÓŹNIEJ

Trzeba było aż prawie stu lat, żeby świat morski poznał 
następną dzielną „marynarkę”. Tym razem to 19-letnia 
Amerykanka Mary Ann Brown Patten, żona kapitana, 
który ryzykując gniew bogów oceanu zabrał ją w podróż 
poślubną z północno-wschodniego wybrzeża USA do San 
Francisco. Był rok 1856 i wtedy jedyna droga prowadziła 
wokół Ameryki Południowej. Zaraz po wypłynięciu żaglo-
wiec trafił na silny sztorm, a kapitan zapadł na nieokreślo-
ną chorobę. Załoga uznała to za zły znak, jednak żaden 
z oficerów nie chciał prowadzić dalej klipra w zastępstwie 
unieruchomionego chorobą kapitana. Wtedy do akcji 
wkroczyła dzielna dziewczyna. Zagroziła, że każdego 
który nie posłucha jej rozkazów wyrzuci za burtę oraz, 
że jako żona kapitana jest „pierwszą po Bogu”. Po 136 
dniach żeglugi, trasą wokół przylądka Horn dotarła do 
San Francisco, właściciel towaru, który szczęśliwie dowio-
zła, wypłacił jej wówczas całkiem niezłą sumę pieniędzy.

PIONIERKI IGRAJĄCE Z NEPTUNEM

Czym głębiej wchodzimy w temat „żeglujących kobiet”, 
tym więcej jest takich przykładów. Ogromną flotyllą chiń-
skich piratów dowodziła Ching Shih. Postrachem Morza 

Śródziemnego była marokańska piratka Sayyida al Hurra, 
a wodami wokół Skandynawii niepodzielnie rządziła w V 
wieku legendarna Alvilda. Nic zatem dziwnego, że gdy że-
glarstwo wprowadzono po raz pierwszy w 1900 roku do 
programu Igrzysk Olimpijskich, złoty medal dla Szwajcarii 
zdobyła Helene de Pourtales pływająca wcześniej wraz 
z mężem i bratem teścia. Od tamtej pory kobiety startują 
w regatach, a także z powodzeniem organizują teamy 
regatowe. Dobrym przykładem jest Francuzka Virginie 
Heriot, która startowała wraz z załogą swoim jachtem 
na igrzyskach w Amsterdamie w 1928 roku zdobywa-
jąc złoty medal. Nic więc dziwnego, że w 1929 roku we 
Francji powstała pierwsza na świecie szkoła morska 
dla dziewcząt dysponująca trzymasztowym szkunerem 
szkolnym „Alcyon” wyłącznie z kobiecą załogą.

Myli się ten, kto myśli, że Polki tylko przyglądały się 
wyczynom swoich zachodnich koleżanek. Prawie na-
tychmiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na 
Bałtyku pojawiły się polskie żeglarki. Wtedy też uznany 
autorytet i twórca polskiego żeglarstwa generał Mariusz 
Zaruski napisał: „Sterniczki morskie nie mogą po sadzaw-
kach pływać”. Tak też się stało. Jadwiga Wolff Neugebau-
er, żona polskiego olimpijczyka w żeglarstwie z 1928 roku 
Adama Wolffa, żeglowała razem z nim i zdobywała kolej-

fot. Wojciech-Samolinski 
Krystyna-Chojnowska-Liskiewicz-Mazurek
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ne stopnie żeglarskie, by w 1934 roku zostać pierwszym 
polskim kapitanem kobietą i objąć dowództwo flagowego 
jachtu ZHP s/y „Grażyna”. Już nastepnego roku dzielna pani 
kapitan zorganizowała rejs po Bałtyku wyłącznie z kobiecą 
załogą, a bosman Maria Bukarówna napisała na pokładzie 
jachtu piosenkę „Pod żaglami Grażyny” znaną dzisiaj jako 
„Pod żaglami Zawiszy”.
 
Niestety zawierucha wojenna oddaliła na kilka lat naszą 
uwagę od żeglarstwa, ale już w 1952 roku angielskie mał-
żeństwo Susan i Eric Oakes Hiscock postanowiło opłynąć 
świat dookoła. Podróż 30-stopowym slupem trwała 3 lata 
i do dziś, Susan jest pierwszą kobietą, która sportowo opły-
nęła świat pod żaglami. Od tej chwili świat czekał na kolejny 
etap kobiecego żeglowania, czyli to, czego w latach 1895-98 
dokonał Joshua Slocum - samotny rejs dookoła świata.

KOBIETY SAMOTNICZKI

Jest rok 1976. Już kilkunastu żeglarzy opłynęło samot-
nie świat dookoła, w tym dwóch Polakow, Leonid Teliga 
i Krzysztof Baranowski, ale nie dokonała tego jeszcze żad-
na kobieta. I tu, pomimo, że jest już kilka znanych żeglarek, 
które samotnie żegluja po Atlantyku i Oceanie Spokojnym, 
aż dwie żeglarki i to obie z Polski ogłaszają chęć startu 
w samotnym rejsie dookoła świata. To Teresa Remi-
szewska i Krystyna Chojnowska Liskiewicz. W tamtych 
czasach nie wystarczała jednak sama chęć żeglowania. 
Każde wypłynięcie, nawet poza wody terytorialne Bałtyku, 
wymagało akceptacji władz politycznych. Wiekszą sym-
patię i przychylność władz zyskała Krystyna Chojnowska 
Liskiewicz i to ona 28 marca 1976 roku wyruszyła z Las 
Palmas na Wyspach Kanaryjskich, trasą przez Kanał 

Panamski samotnie w rejs dookoła świata. Wzbudziło 
to ogromne zainteresowanie całego żeglarskiego świata 
i w jej ślady w niedługim czasie poszły Francuzka Brigitte 
Oudry i Nowozelandka Naomi James. Obydwie postanowi-
ły płynąć krótszą trasą wokół Przylądka Horn. Chojnowska 
miała jednak przewagę czasową. Dramaturgii wydarzeń 
dodała nagła choroba Polki, co zmusiło ją do postoju 
w Australii. Obie konkurentki też miały problemy, zarówno 
z powodu awarii, jak i niesprzyjającej pogody. 21 kwietnia 
1978 Polka dotarła do Las Palmas i tym samym stała 
się pierwszą kobietą na świecie, która samotnie okrążyła 
kulę ziemską. Naomi James zamknęła Wielką Pętlę dwa 
miesiące później, a Brigitte Oudry cztery miesiące po 
Polce. Obydwie okrążyły Ziemię mijając Przylądek Horn, 
podczas gdy Polka płynęła przez Kanał Panamski, co do 
dziś wzbudza kontrowersje i wiele źródeł jako pierwszą 
kobietę podaje Nowozelandkę. 

Od czasu, gdy pierwsze kobiety samotnie opłynęły świat, 
widok samotnej żeglarki, nawet na dalekich zakątkach 
oceanu, nikogo nie dziwi. Co ciekawe kobiet, które samotnie 
okrążyły pod żaglami Ziemię jest mniej niż tych, które we-
szły na Mont Everest, co dobitnie świadczy o skali trudności 
tego wyczynu. Tym bardziej cieszy fakt, że dokonały tego aż 
cztery Polki: Krystyna Chojnowska Liskiewicz, Marta Sziłaj-
tis Obiegło, Natasza Caban i dwukrotnie Joanna Pajkowska. 
Ta ostatnia jako jedyny polski żeglarz zrobiła to w czasie 
poniżej dwustu dni. Jej pierwszy samotny rejs z Panamy do 
Panamy trwał 198 dni.

Ktoś kiedyś powiedział, że są trzy najpiękniejsze zjawiska 
na Ziemi - koń w galopie, fregata pod pełnymi żaglami i ko-
bieta w tańcu. Kim zatem jest kobieta na fregacie?

Krystyna Chojnowska Liskiewicz i SY Mazurek
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Rozegrana w 2018 pierwsza edycja Regat o Puchar Dzielnicy Wi-
sła przypomniała jak wielki potencjał drzemie w królowej polskich 
rzek. Zebrane doświadczenia organizatorzy przekuli w działanie. 
W tym sezonie regaty to już nie tylko zmagania mistrzów, ale rów-
nież  pięć różnych klas: Omega Sport, Standard, Retro, DZ’ta i Open.

- Ogromnie cieszy nas zainteresowanie żeglarzy regatami i zapew-
niamy, że każdy znajdzie coś dla siebie - zapowiada Kasper Orkisz, 
Premium Yachting – pomysłodawca regat. - Zapisy trwają! Zawod-
nicy będą rywalizować w 5 klasach. Imprezie będą towarzyszyć 
też Regaty Mistrzów, to niezwykła okazja do zobaczenia w bezpo-
średniej rywalizacji najlepszych polskich  żeglarzy, Mistrzów Polski, 
Europy i świata, pływających na co dzień na różnych łódkach 
i akwenach. Na starcie zobaczymy m.in. Zbigniewa „Gutka” Gut-
kowskiego, Szymona Kuczyńskiego, Piotra Kulę oraz załogi Sailing 
Poland i Yacht Club Sopot i oczywiście Kubę Pawluka – Legia 
Warszawa – obrońcę tytułu 
z pierwszej edycji.

Szczególnie ciekawie zapowiada się rywalizacja w klasie Retro. 
Jest to uhonorowanie konstruktora, wielkiego projektanta i że-
glarza Juliusza Sieradzkiego, który w trakcie okupacji Warszawy 
w 1942 roku w szkutni nad Wisłą w okolicy mostu Poniatowskiego 

skonstruował pierwszą Omegę. Ponadczasowy kształt kadłuba 
i zastosowanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych spo-
wodowało, że jachty klasy Omega stały się najpopularniejszymi 
łódkami żeglugi śródlądowej w Polsce. Regaty o Puchar Dzielnicy 
Wisła będą stanowiły okazję do pokazania oldtimerów w akcji 
w tej specjalnej klasie regatowej.

- Cały ubiegły rok szukaliśmy Omegi o typowej drewnianej, słom-
kowej konstrukcji z rogatnicą. Jednostki, która będzie swoistym 
ambasadorem warszawskich Omeg. Obecnie przy współpracy 
ze specjalistami z firmą TEKNOS - producentem farb jachtowych 
Oliva trwają prace nad odrestaurowaniem tego wyjątkowego jach-
tu. W maju planujemy zwodować naszą „RetroOmegę" Remont 
naszej łódki będzie opisany na stronie www.farbyjachtoweoliva.pl 

– zapowiada Kasper Orkisz.

Regaty o Puchar Dzielnicy Wisła przerodziły się w całoroczną 
inicjatywę popularyzującą żeglarstwo na Wiśle - 22 i 23 czerwca 
na warszawskim bulwarze im Jana Karskiego, na wysokości parku 
fontann będzie gościć miasteczko żeglarskie z atrakcjami i anima-
cjami. Warszawiacy będą mogli wypłynąć 
w  rejs po Wiśle, a całość okraszona będzie komentarzem na żywo. 
Więcej informacji: www.zaglewarszawskie.pl.

PUCHAR 
DZIELNICY 

WISŁA 
Z AKCENTEM 

RETRO

Żagle jachtów różnych klas zagoszczą na 
Wiśle 22 i 23 czerwca. Regaty Mistrzów,  
piknik żeglarski na bulwarze Wiślanym, 
a także zupełna nowość, czyli rywalizacja 
w klasie retro - tak szykuje się druga edycja 
Regat o Puchar Dzielnicy Wisła. Zapisy 
ruszyły, wszyscy, którzy chcą sprawdzić 
swoje umiejętności żeglarskie na Wiśle, 
mogą to zrobić w Warszawie w pierwszy 
weekend wakacji.

P A T R O N U J E  W  Ś L I Z G U
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W sezonie 2018 w Pucku odbyły się mistrzostwa Europy w For-
mule Windsurfing Foil. Była to tym samym pierwsza w historii 
światowego żeglarstwa impreza o randze mistrzowskiej w klasie 
Formuła Windsurfing Foil. Bardzo dobry występ zaliczyli Polacy, 
wracając z mistrzostw z trzema medalami. Czy Zatoka Pucka 
ponownie okaże się dla nich łaskawa? Odpowiedź poznamy już 
na początku lipca, bowiem od 30.06-6.07 odbędą się w Pucku 
Mistrzostwa Świata Windsurfing Formula Foil. 

Tegoroczne regaty będą niezwykłe, ponieważ na starcie ma się 
pojawić światowa czołówka klasy Formuła Windsurfing, w tym 
wielokrotni mistrzowie świata, medaliści igrzysk olimpijskich, a tak-
że profesjonalni zawodnicy na co dzień ścigający się w zawodo-
wej lidze PWA. Będzie to również okazja do konfrontacji najlep-
szych polskich żeglarzy deskowych kadry narodowej ze światową 
czołówką. Polskę reprezentować będą m.in. medaliści mistrzostw 
świata w olimpijskiej klasie RSX: Piotr Myszka, Paweł Tarnowski 
oraz Przemysław Miarczyński, utytułowani zawodnicy w klasie 
Formula Windsurfing: Wojciech Brzozowski i Hubert Mokrzycki, 
a także najlepszy polski zawodnik PWA – Maciej Rutkowski.

Zapowiada się wielkie święto windsurfingu. Regaty odbędą się 
w terminie rozpoczynającym wakacje. W tym okresie Puck i miej-
scowości położone przy Zatoce Puckiej przeżywają prawdziwe 
oblężenie turystów. Będą oni mogli nie tylko oglądać regaty 
rozgrywane niedaleko molo, zobaczyć mistrzów świata na brzegu 
i w akcji na wodzie, a do tego skorzystać z licznych atrakcji, jakie 
przygotowało miasto Puck. 30 czerwca przewidziane jest uroczy-
ste rozpoczęcie mistrzostw z huczną paradą pomiędzy rynkiem 
a portem oraz koncerty muzyczne. Punktem kulminacyjnym ma 
być uroczyste rozdanie nagród 6 lipca z wręczeniem medali przez 
ważne osobistości Pomorza z muzycznym finałem. 

FOILE PONOWNIE 
W PUCKU!

REHASPORT CLINIC 
MISTRZOSTWA ŚWIATA 

WINDSURFING FOIL

W tym roku do Polski ponownie zawitają 

gwiazdy światowego windsurfingu, by 

zmierzyć się w regatach rangi mistrzowskiej.

W dniach 30.06-06.07 2019 roku w Pucku 

odbędą się prestiżowe regaty – Rehasport 

Clinic Mistrzostwa Świata Windsurfing Foil. 

Czy Przemek Miarczyński, Paweł Tarnowski 

i Wojtek Brzozowski ponownie zakończą 

regaty na foilu z medalami? Szanse są duże.

fot. materiały prasowe
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fot. materiały prasowe

fot. Spigarski Cezary

Regaty Gdynia 400 Double są najdłuższym wyścigiem w całym cyklu regat 
przeznaczonych dla dwuosobowych załóg. Wyścig na dystansie ok. 430 Mm 
non-stop startuje 15 czerwca, a uroczyste zakończenie regat zaplanowano na 
19 czerwca w Gdyni. Bałtycka trasa wyścigu wiedzie z Gdyni na otwarte morze 
do portu Liepaja na Łotwie i z powrotem.

- Wszechstronna i długa trasa regat wymaga od startujących nie tylko dobrego 
opanowania sprzętu, ale i znajomości meteorologii oraz odporności fizycznej. 
Dodatkowym utrudnieniem są najwyższe na Bałtyku fale przy wybrzeżu Litwy 
i Łotwy – mówi Paweł Wilkowski, organizator regat. – Co więcej, regaty te 
mogą stanowić kwalifikację do znanych regat oceanicznych, np. AZAB czy 
Rolex Fastnet Race – dodaje. 

Regaty będą szczególnie ważne dla walczących o Puchar Polski załóg dwu-
osobowych oraz o tytuł najlepszego żeglarza sezonu w formule doublehanded. 
Z racji  swojej długości, będą one szczególnie wysoko punktowane w klasyfika-
cjach pucharowych. Rywalizować będą załogi dwuosobowe w grupach: ORC, 
MINI 650, KWR, OPEN.  Zapisy trwają do 3 czerwca.

Regaty będzie można na żywo obserwować w internecie na udostępnionym 
przez organizatora systemie śledzenia jachtów S-track, pokazującym również 
warunki pogodowe aktualnie panujące na trasie. Start do wszystkich imprez 
będzie ustawiony bardzo blisko brzegu, a tuż przed startem wszystkie jachty 
będzie można zobaczyć w akcji na akwenie startowym podczas charaktery-
stycznej dla tych regat prezentacji jachtów na wodzie.

KALENDARZ OFF-SHORT RACING 2019:

15-19.06 Gdynia 400 Double     

29-30.06 Nord Cup B8 Race (regaty stowarzyszone)  

27-30.07 SummerHeat Double    

07-11.08 MŻMP ORC Double    

07-08.09 Gdynia-Władysławowo-Gdynia (regaty stowarzyszone) 

28-29.09 CoolDown Double    

Najdłuższe i najbardziej wymagające w cyklu Off-Short 
Racing regaty morskie wracają do Gdyni. W poprzedniej 

edycji najlepszy z całej stawki okazał się Zbigniew 
Gutkowski na jachcie Globe. Czy powtórzy swój sukces? 

GDYNIA 400 DOUBLE

430 Mm

130 Mm

310 Mm

260 Mm

60 Mm

120 Mm

Żeglarze z klasy Optimist z całej Polski będą w tym roku 
rywalizować podczas regat Livolo Super Puchar Gdyni. Ta 
nowa i wyjątkowa impreza organizowana jest przez cztery 

gdyńskie kluby.

LIVOLO SUPER 
PUCHAR GDYNI

Optimist to najmniejsza klasa regatowa. A zarazem najpopularniejsza na 
świecie. Przeznaczona jest dla dzieci od lat 7 do 15 i podzielona na dwie 
grupy A (dla starszych) i B (młodszych). W świecie żeglarzy olimpijskich 
właśnie rywalizacja na popularnych Optimistach uchodzi za najlepszą szkołę 
podstawową regatowców. 

=Dlatego też cztery największe gdyńskie kluby żeglarskie oraz Gdyńskie 
Centrum Sportu połączyły swoje siły, by wspólnie stworzyć wyjątkowe rega-
ty w tej klasie dla żeglarzy z całej Polski ścigających się w grupie B (do lat 13).

Wszystkie wyścigi rozegrane zostaną na wodach Zatoki Gdańskiej, w pobliżu 
Gdyni. Rywalizacja odbywać będzie się etapowo i potrwa od czerwca do 
końca września, kiedy zaplanowano wielki finał.

Wyjątkowa będzie nagroda. To certyfikowany jacht regatowy klasy Optimist 
firmy Carter, z masztem Optimast, żaglem JSail, mieczem i sterem firmy 
Czygar i licznymi akcesoriami firmy Optiparts. Jest o co walczyć!

Organizacja tak dużej imprezy możliwe jest dzięki firmie Livolo, która została 
jej sponsorem tytularnym. Livolo już na trwałe związane jest ze sportem. 
Firma w ub. roku była już partnerem regat Błękitna Gwiazda Optimista 
i Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej.

LIVOLO SUPER PUCHAR GDYNI

RUNDA 1
23-23 czerwca: PUCHAR ARKI 
Organizator: Miejski Klub Żeglarski ARKA

RUNDA 2
25-27 lipca: PUCHAR TRENERÓW
Organizator: Yacht Klub Polski Gdynia

RUNDA 3
7-8 września: PUCHAR OPTI
Organizator: Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM

RUNDA 4
21-22 września: BŁĘKITNA GWIAZDA OPTIMISTA gr. B
Organizator: Yacht Klub STAL GDYNIA

Zakończenie cyklu i wręczenie nagród
22 września: Scena na terenie YK Stal Gdynia

fot. Karol Kacperski
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W tym roku organizowana przez AZS Galion Gdańsk i Yacht 
Club Gdańsk impreza odbędzie się w dniach
28 czerwca-7 lipca. Baza regat tradycyjnie usytuowana 
będzie w marinie Galion w Górkach Zachodnich. Podczas 
tegorocznego Pantaenius Nord Cup Gdańsk zawodnicy po-
walczą o prawa do startu w mistrzostwach świata w klasie 
Laser, a wyścigi w klasie Optimist zyskały na randze i są 
jedną z ośmiu najważniejszych imprez pucharowych w kraju. 
Regaty otworzy pełnomorski wyścig jachtów morskich B8 
Race, którego trasa tradycyjnie będzie prowadzić z Górek 
Zachodnich w kierunku boi umieszczonej w pobliżu platfor-
my Lotos Petrobaltic na złożu B8 i z powrotem. W zeszłym 
roku podczas tego wyścigu B8 wiatr dochodził w szkwałach 
nawet do 40 węzłów, a fale osiągały wysokość 5 metrów. 

- W tym roku znowu chcemy pobić rekord frekwencji! – mówi 
dyrektor sportowy Pantaenius Nord Cup Gdańsk, Michał Kor-
neszczuk. – W poprzedniej edycji w naszych regatach udział 
wzięło 445 jachtów i ponad 700 żeglarzy. Główna baza przy 
hotelu „Galion” jest w stanie przyjąć jeszcze większą liczbę 
żeglarzy i dzięki udostępnieniu dużej hali doskonale spraw-
dza się jako miasteczko regatowe.  W tym roku ponownie 
będziemy korzystać z gościnności Mariny Gdańsk na Starym 

Mieście, dzięki czemu regaty jachtów morskich będą bardziej 
widowiskowe i dostępne dla szerszej publiczności. Cieszymy 
się, bo grono naszych fanów rośnie – zawsze staramy się, 
aby poziom regat był jak najwyższy, a atmosfera wyjątkowa – 
podkreśla Michał Korneszczuk.

Rejestracja na 14. edycję Pantaenius Nord Cup Gdańsk zo-
stanie otwarta w maju. Więcej informacji na: www.nordcup.pl.

Program Pantaenius Nord Cup Gdańsk 2019:

28-30.06 | Wyścig B8 - ORC, KWR, OPEN
29-30.06 | Ok`Dinghy, Open BIG, Micro, Delphia 24 OD, 505
29.06-01.07 | MP Hobie Cat 16 i 14, Europa, L`Equipe
2-4.07 | OPP A i OPP B (PP 1,6)
3-5.07 | LAS (II eliminacja do MŚ i ME U21), LAR K i M, L 4,7
5-7.07 | MP Nautica 450, MP Słonka, Finn, 420, FD
6.07 | Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna ORC,  
KWR, OPEN 
6-7.07 | Nord Cup Classic ORC, KWR, OPEN

PŁYNĄ NA REKORD
#PANTAENIUS 

NORD CUP 2019

Pantaenius Nord Cup Gdańsk to jedno 
z najważniejszych wydarzeń żeglarskich 
w Polsce. Regaty od lat integrują zarówno 
początkujących sportowców, jak i najlepszych 
żeglarzy. W tym roku odbędzie się już 
czternasta edycja. Organizatorzy liczą na 
rekordową frekwencję!
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Już 23 czerwca Stowarzyszenie Soulriders organizuje 
w Kadynach wielki finał kampanii Kilometrów Dobra. 
Będzie już III edycja „Dnia Dawcy Szpiku – Memoriał 

Mata”. W tym roku oprócz akcji rejestracji na 
potencjalnego dawcę szpiku, organizatorzy będą zbierać 

środki dla 3-letniego Sebastiana, który choruje na 
padaczkę.

FINAŁ KAMPANII 
KILOMETRY DOBRA

III MEMORIAŁ MATA

W tym roku Stowarzyszenie Soulriders wraz z Fundacją DKMS na plaży w Kady-
nach już po raz trzeci zorganizuje Dzień Dawcy Szpiku. Wszystko w ramach III 
Memoriału Mata – instruktora kitesurfingu i windsurfingu, któremu tej walki nie 
udało się wygrać. Jednocześnie event będzie finałem kampanii Kilometry Dobra, 
gdzie zorganizowana zostanie zbiórka dla 3-letniego Sebastiana.

- W tym roku mamy nowy cel, na który zbieramy pieniądze. Sebastian ma 3 lata, 
jest chory na padaczkę, a każdy atak powoduje cofnięcie się zdolności psycho-
ruchowych. Ratunkiem są kosztowne rehabilitacje. Pragniemy wysłać Sebka na 
turnus rehabilitacyjny, który poprawi jego zdrowie i zrobi krok ku lepszemu życiu 

– podkreśla organizatorka.

Impreza oprócz charakteru charytatywnego będzie obfitowała w wiele atrakcji, 
m.in. bieg na 5 kilometrów, otwarte regaty windsurfingowo-kitesurfingowe, testy 
latawców i desek, regaty klasy optimist i laser 4.7. Dla najmłodszych przewidzia-
ne są: darmowe zajęcia z windsurfingu, przejażdżki konne, warsztaty z budowy 
latawców, poczęstunek oraz wiele innych atrakcji. Na zakończenie wydarzenia 
odbędzie się loteria cennych nagród, które spływają od sponsorów. Całość 
imprezy ogniskiem zakończy się na plaży przy dobrej muzyce.

fot. materiały prasowe

W połowie czerwca w Sopocie zostaną rozegrane 
tradycyjne regaty katamaranów Trzy Mola. 

Będzie to druga impreza z cyklu Regat Pucharu 
Polski. Zawodnicy będą rywalizować w sześciu 

klasach od A-Class po olimpijską Nacrę 17.

REGATY KATAMARANÓW
TRZY MOLA

Katamarany klasy A, Nacra 15, Nacra 17, Hobie Cat 16, F18 i Open będzie 
można podziwiać na Zatoce Gdańskiej już 15-16 czerwca. Niezwykle cieka-
wie zapowiada się rywalizacja klasy Nacra 17. Zeszła edycja pokazała, że te 
olimpijskie katamarany mają ogromny potencjał, bowiem po przelicznikach 
juniorzy wyprzedzili doświadczonych seniorów. W sezonie 2018 zwyciężył 
team Tymoteusz Cierzan i Katarzyna Piernicka. Czy obronią tytuł? Zapowia-
da się bardzo zacięta walka.

Planowane jest rozegranie sześciu wyścigów up and down dla każdej z klas. 
Trasa ustawiona będzie w pobliżu sopockiego molo, więc rywalizacja będzie 
doskonale widoczna. Regaty tradycyjnie poprzedzi parada katamaranów.

Regaty organizowane są przez Uczniowski Klub Sportowy Navigo pod patro-
natem Miasta Sopotu oraz pod auspicjami Polskiego Związku Żeglarskiego.

fot. materiały prasowe
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Na VIII edycję BLŻ składać się będzie sześć imprez - trzy odbędą 
się w czerwcu, a pozostałe we wrześniu. Tradycyjnie miesiące 
urlopowe lipiec i sierpień będą wolne od wyścigów. Rywalizacja 
rozpocznie się 2 czerwca, a kolejne regaty rozgrywane będą co 
dwa tygodnie.

Od początku istnienia ligi jej organizator GSC Yachting ściśle współ-
pracuje z trójmiejskim magazynem Prestiż, dlatego też inauguracja 
wraz z prezentacją zespołów odbędzie się podczas wiosennej 
edycji imprezy Sopot Wave 31 maja, a ogłoszenie zwycięzców 
i wręczenie nagród na jej jesiennej edycji 4 października.

Rozgrywki będą prowadzone w dwóch grupach, pięć pierwszych 
imprezy będzie kwalifikacjami, po których zespoły zostaną 
podzielone na grupę złotą i srebrną. Wielki finał w ostatni weekend 
września wyłoni zwycięzcę rywalizacji, który otrzyma tytuł Mistrza 
Biznes Ligi Żeglarskiej i odbierze okazałe trofeum przechodnie. 

- Co roku do rywalizacji przystępują nowe zespoły. Jednym z zało-
żeń BLŻ jest umożliwienie uczestniczącym firmom nawiązywania 
kontaktów, wzmacniania relacji biznesowych czy budowania 
pracy zespołowej. Oczywiście najważniejsza jest sama rywalizacja 
i sport, dlatego bardzo cieszę się, gdy w załogach można spotkać 
tak znakomitych żeglarzy jak Zbigniew Gutowski czy Jarosław 
Kaczorowski, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach, czy 
Mateusz Kusznierewicz w ostatnich i obecnych rozgrywkach. Oczy-
wiście wyczynowi żeglarze występują jedynie gościnnie i nie mogą 
sterować, gdyż cała liga ma charakter amatorski i tej zasady bardzo 
pilnujemy – podkreśla Rafał Sawicki z GSC Yachting.

Biznes Liga Żeglarska daje możliwość uczestnictwa w profe-
sjonalnych wyścigach regatowych pomiędzy reprezentantami 
rozmaitych biznesów, prowadzonych pod okiem polskich żeglarzy 
sportowych. Każdy uczestnik może nauczyć się taktyki walki 
z przeciwnikiem, trymowania żagli oraz technik prowadzenia jachtu. 
Cykliczne regaty prowadzone są na jednakowych jachtach sporto-
wych Delphia 24 OneDesign. 

Partnerami głównymi projektu po raz kolejny zostały firma EPAM 
oraz Olivia Business Centre, które do rywalizacji wystawią również 
swoje załogi. Partnerami są: D.A.D Sportswear, STBU Brokerzy 
Ubezpieczeniowi, Sanhaus Apartments Promarina Sopot, Ką-
pielisko Morskie Sopot, Henkel oraz  Magazyn W Ślizgu! i Prestiż 
Magazyn Trójmiejski.

Szczegóły projektu na www.biznesligazeglarska.pl.

Kalendarz:

31.05 – Sopot Wave – inauguracja Ligi
01-02.06 – I runda
15-16.06 – II runda
29-30.06 – III runda
07-08.09 – IV runda
14-15.09 – V runda
28-29.09 – Wielki Finał
     (wszystkie regaty wzdłuż molo w Sopocie)
04.10 – Sopot Wave – ceremonia zakończenia Ligi

RUSZA PIĄTY SEZON 
BIZNES LIGI ŻEGLARSKIEJ 

W SOPOCIE

W czerwcu na wody wokół sopockiego 
molo powraca Biznes Liga Żeglarska. 

Będzie to już VIII edycja Ligi w jej piątym 
sezonie. Na liście startowej znajduje 
się dwanaście załóg, przedstawicieli 
rozmaitych biznesów z różnych części 

Polski, a wśród nich m.in. mistrz 
olimpijski Mateusz Kusznierewicz.

fot. BAMBOT
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Już 4 czerwca w 12 kinach sieci Multikino odbędzie 
się europejska premiera filmu surfingowego Heavy 
Water. Dokument przedstawia życie i sportowy 
dorobek Nathana Fletchera, członka tzw. królewskiej 
rodziny surfingowej i jednej z ważniejszych postaci 
w historii tej dyscypliny.

HEAVY WATER
SURFING W MULTIKINIE

Heavy Water to film Michaela Oblowitza wyprodukowany przez  
Red Bull Media House i All Edge Entertainment, który jest biografią 
Nathana Fletchera, jednego z najbardziej utalentowanych 
surferów w historii. Narratorami tej opowieści są członkowie jego 
rodziny na czele z dziadkiem - jednym z pionierów pływania na 
falach oraz jego koledzy:  żywe legendy skateboardingu i surfingu. 
Heavy Water prezentuje przełomowe momenty w historii, które 
przekształciły surfing w sport jaki znamy dzisiaj. Heavy Water to 
wyprawa w głąb surfingowej kultury, jej korzeni i głębokiej więzi 
pomiędzy surfingiem i skateboardingiem. To dzięki niej Nathan 
wykonał jako pierwszy na świecie „ACID BOMB DROP” na dużą 
falę z helikoptera, ewolucję zapożyczoną ze skateboardingu. 

Premierowe pokazy filmu „Heavy Water” odbędą się 4 czerwca 
o 20:00 w 12 kinach sieci Multikino: Gdańsk, Katowice, Kraków, 
Łódź, Poznań Stary Browar, Rumia, Słupsk, Szczecin, War-
szawa Ursynów, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Pasaż 
Grunwaldzki, Zabrze. Bilety są dostępne w sprzedaży na www.
multikino.pl oraz w kasach kin.

WATER HEAVY 

              AN  ALL EDGE ENTERTAINMENT 

4 CZERWCA / START 20:004 CZERWCA / START 20:00
AND MINUS ZERO FILMS PRODUCTION                   RED BULL MEDIA HOUSE  A MICHAEL OBLOWITZ FILM 
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Ekstremalne sporty wracają na Motławę. W ostatni weekend 
czerwca między Ołowianką a wyspą Spichrzów, po raz drugi 
w Gdańsku  zmierzą się najlepsi zawodnicy z Polski i ze świata 
w elitarnych, wodnych dyscyplinach. Nowościami tegorocznej 
edycji są High Diving i Death Diving, a także skoki z Żurawia! 

WATER SHOW 
GDAŃSK VOL. 2

Już po raz kolejny w Gdańsku odbędzie się niezwykłe, wodne widowisko Water 
Show Gdańsk. W ramach imprezy odbędą się m.in. turnieje pokazowe we flyboar-
dingu, wakeboardingu, jet ski, czy splash diving, czyli tzw. „skoki na bombę” z wyso-
kości 6 metrów. W pokazowych turniejach wystąpią najlepsi riderzy z Europy.

- Wspaniały odbiór publiczności i zadowolenie mieszkańców Gdańska w 2018 roku 
pozwala nam rozwijać Water Show Gdansk również w tym roku-  mówi Kajetan Si-
korski, organizator imprezy. - Rozszerzyliśmy wydarzenie do dwóch dni, aby pierw-
szego zaprosić do wspólnej zabawy publiczność. Drugiego odbędą się natomiast 
rundy zawodów w dyscyplinach takich jak: flyboarding, wakeboarding, blob jumping, 
splash diving, jet ski freestyle, dragon boats, high diving i death diving.

Zwieńczeniem Water Show Gdańsk będzie wieczorne New Water Toys Show 
i Night Show, czyli nocne parady zwycięskich zawodników z efektami specjalnymi. 
Stroje ledowe, akcesoria pirotechniczne, to tylko niektóre z niespodzianek. Tego 
widowiska nie można przegapić!

Szczegółowe informacje oraz program na: watershowgdansk.pl

fot. cynalewski.pl

HEAVY WATER

4 czerwca 2019, 20:00
Kraj: USA (2019) 
Wersja: angielski, Polskie napisy
Czas trwania: 79 min. 
Dystrybutor: 9th Plan, Woodpecker Motion Pictures
Producent: RED BULL MEDIA HOUSE i ALL EDGE ENTERTAINMENT
Reżyseria: Michael Oblowitz
Zdjęcia: Brian Bielmann, Brendon O'Neal, Michael Oblowitz, Daniel 
Russo, Carter Slade
Muzyka: Peter DiStefano, Paul Fuller  
Montaż: Carter Slade
Występują: Nathan Fletcher, Makua Rothman, Herbie Fletcher, 
LeRoy Dennis, Peter Cole, Darrick Doerner, Christian Fletcher, Hank 
Foto, Tenne Froiseth, Danny Fuller, Fred Hemmings, Daniel Russo, 
Grant Washburn
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Cztery dni rywalizacji, podwójne regaty, 
dwa akweny, trzynaście zespołów z ośmiu 
krajów i jeden zwycięzca! Patryk Zbroja 
wygrał zarówno WarmUp (grade 3), jak 
i Szczecin Match Race (grade 2), pozostając 
niepokonanym w Szczecinie przez cztery 
ostatnie imprezy!

SZCZECIN NALEŻY 
DO ZBROI!

#POLISH MATCH TOUR
5 maja zakończyły się podwójne regaty Polish Match Tour w Szcze-
cinie. Przez 4 dni rywalizacja odbyła się na jeziorze Dąbie, piąty 
finałowy dzień rozgrano na Odrze w centrum miasta. Udział wzięło 
13 zespołów z Danii, Estonii, Brazylii, Szwecji, Francji, Finlandii, Wiel-
kiej Brytanii i Polski. Rozegrano 2 regaty, WarmUp (grade 3) oraz 
Szczecin Match Race (grade 2). W obu triumfował Patryk Zbroja.
Pierwsze regaty, to tradycyjna rozgrzewka, czyli WarmUp. Od 
samego początku świetnie radził sobie Zbroja, wygrywając 10 z 11 
wyścigów. Za nim walkę o drugie miejsce stoczyli Rafał Sawicki 
oraz Matt Whitfield z Wielkiej Brytanii. Obaj zakończyli eliminacje z 9 
wygranymi. Do zajęcia 4. miejsca chętnych było już bardzo dużo, 
bo zaciętą walkę do ostatniego wyścigu stoczyli Jabłkowski, Hara-
simowicz, Kling (SWE), Pierroz (FRA) i Eriksson (FIN). Ostatecznie 
w półfinale pojawił się Jabłkowski. Półfinały to pewna wygrana 2-0 
Zbroi z Jabłkowskim i emocjonujący mecz Sawickiego z Brytyjczy-
kami, z którego zwycięsko, po błędzie Sawickiego wyszedł Whitfield 
wygrywając 2-1. W meczu o 3. miejsce podrażniony Sawicki nie 
dał szans Jabłkowskiemu, a w finale, Zbroja pokonał Whitfielda 2-1 
wygrywając regaty WarmUp.

To co działo się w czasie pierwszych regat, przy silnym porywistym 
wietrze, było tylko przedsmakiem emocji w drugich regatach, czyli 
Szczecin Match Race. Do stawki zawodników dołączył szósty ster-
nik świata, Mati Sepp i pierwszego dnia zszedł z wody niepokonany. 
W ciągu 2 dni udało się rozegrać Round Robin, czyli eliminacje 
każdy z każdym, łącznie 66 wyścigów. Walka o pierwsze miejsca 
premiowane bezpośrednim awansem do półfinałów stoczyła się 
między francuzem Pierroz, Zbroją, Seppem i młodym Duńczykiem 

Jeppe Borchem. Do finału przeszli Zbroja i Pierroz. Pozostali dostali 
szansę awansu poprzez ćwierćfinały, w których pojawił się jeszcze 
Harasimowicz pokonując w decydującym wyścigu Jabłkowskiego.
W niedzielę, akwen regat zmieniono z jeziora Dąbie na Odrę, więc 
wyścigi rozgrywano w samym centrum Szczecina. W trudnych 
warunkach, przy zmiennym wietrze nie udało się dokończyć 
ćwierćfinałów, rozegrano natomiast półfinały. Zbroja wybrał jako 
przeciwnika młodego francuza i był to dobry wybór, ponieważ 
finalnie Polacy wygrali 2-0. W drugim Borch z Seppem stoczyli 
zacięty mecz decydujący o awansie do finału. Wygrali Duńczycy 
i oni zmierzyli się ze Zbroją w finale. Ostatecznie Polacy w składzie 
Patryk Zbroja, Maciek Gonerko, Krzysztof Żełudziewicz i Marcin 
Zubrzycki reprezentujący KS Dobra Marina ze Szczecina zwyciężyli 
w również w tych regatach.

Szczecin Match Race był pierwszą tegoroczną rundą prestiżowego 
światowego cyklu Match Race Super League, skupiającego 12 
dedykowanych regat z 5 kontynentów.

Polish Match Tour to pierwszy i jedyny w historii polskie-
go żeglarstwa cykl regat meczowych. Rozgrywany jest 
od 2007 roku na różnych akwenach. W sezonie 2019 
cykl składa się z 7 imprez, rozgrywanych na akwenach 
w Szczecinie, Świnoujściu i Rybniku. Cykl organizowany 
jest przy współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim.



8 6 m a j  -  c z e r w i e c   2 0 1 9   \   W  Ś L I Z G U !

I M P R E Z Y  /  W Y D A R Z Y Ł O  S I Ę

Już po raz czwarty z rzędu bazą regat była Krynica Mor-
ska. W tym roku, ze względu na napięty terminarz imprez 
międzynarodowych, regaty odbywały się tylko w jednym 
terminie dla wszystkich klas, a nie w dwóch jak to miało 
miejsce w ostatnich latach. W związku z tym Zalew Wiśla-
ny zaroił się od zawodników wielu klas. 
W windsurfingowej klasie RS:X w kategorii kobiet zwy-
ciężyła Małgorzata Białecka (SKŻ ERGO Hestia Sopot), 
która rozpoczęła regaty od trzeciej pozycji. Jednak dzień 
po dniu przebijała się w górę stawki i łącznie wygrała 
pięć z jedenastu wyścigów, pływając razem z juniorami 
i zapewniła sobie końcowy triumf. Najlepszym juniorem 
został Kamil Manowiecki (SKŻ ERGO Hestia Sopot), który 
wygrał także klasyfikację generalną z seniorkami.

- Regaty o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego są 
pierwszymi zawodami w tym sezonie rozgrywanymi 
w Polsce. Pogoda w maju bywa różna, a podczas tych 
zawodów była wymagająca, ponieważ było wyjątkowo 
zimo, a dzisiaj temperatura nie przekroczyła chyba nawet 

10 stopni więc ręce i nogi bardzo marzły. Ponadto wiatr 
był bardzo szkwalisty więc trzeba było mieć oczy dookoła 
głowy i być bardzo czujnym. W związku z tym cieszę się 
z tego, że zaprezentowałam tutaj dobrą formę - powiedzia-
ła Małgorzata Białecka.

Wśród seniorów niezmiennie od pierwszego do ostatnie-
go dnia na prowadzeniu znajdował się Radosław Furmań-
ski (DKŻ Dobrzyń). Dobrze regaty rozpoczął Piotr Myszka 
(AZS AWFiS Gdańsk), ale prowadząc w pierwszym wyści-
gu zahaczył statecznikiem o niewidoczną podwodne sieci 
i poważnie go uszkodził, co wykluczyło go z rywalizacji. 
W klasie Techno 293 najlepszy okazał się Michał Lis (KS 
Baza Mrągowo), a wśród dziewcząt zwyciężyła Aleksan-
dra Wasiewicz  (SKŻ ERGO Hestia Sopot).

W klasie Laser Radial kobiety również pływały w jednej flo-
cie z mężczyznami. Żeńską klasyfikację wygrała Magdale-
na Kwaśna (ChKŻ Chojnice), która zajęła czwarte miejsce 
w łącznej klasyfikacji z panami, natomiast u mężczyzn 

9-12 maja na wodach Zalewu Wiślanego 
w Krynicy Morskiej odbyła się kolejna edycja 
Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego. Na 

starcie stanęło 484 zawodników z całej Polski, 
którzy rywalizowali w 17 konkurencjach.



fot.Jacek Kwiatkowski
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najlepszy okazał się Tytus Butowski (AZS AWFiS Gdańsk). W kla-
sie Laser Standard ze zwycięstwa cieszył się Aleksander Arian 
(UKS Sailing Team Rzeszów). W Laserze 4.7 lepsza od chłopców 
okazała się Lilly May Niezabitowska (SJK Kotwica Tarnobrzeg).

W Kite Foilu bezkonkurencyjny był Maks Żakowski (MKR Tramp 
Mielno), który aż w trzynastu z piętnastu wyścigów był najlepszy. 
Drugą lokatę zajął Błażej Ożóg, a trzecią Jakub Jurkowski (obaj 
SKŻ ERGO Hestia Sopot). Całe podium u pań zajęły sopocianki - 
Julia Damasiewicz, Magdalena Woyciechowska i Nina Arcisz.
W klasie 420 rzutem na taśmę łączną klasyfikację wygrali Patryk 
Kosmalski i Tomasz Lewandowski (ChKŻ Chojnice), dzięki temu, 
że wygrali dwa niedzielne wyścigi. Zepchnęli oni na drugą pozycję 
najlepsze dziewczęta, Zofię Korsak i Karolinę Cendrowską (MKS 
Dwójka Warszawa). W rywalizacji klasy 29er w ogólnej klasyfikacji 
zwyciężyli Sławomir Kapałka i Jakub Gołębiowski (Stowarzyszenie 
Sportów Wodnych), a pierwszym duetem żeńskim były Karolina 
Żurek i Agata Wilczewska (YKP Gdynia). W kolejnej dwuosobo-
wej klasie, czyli Cadet pierwszą pozycję w ogólnym zestawieniu 
utrzymały Magdalena Leymańczyk i Zuzanna Grusznis, natomiast 
drugą pozycję w łącznej klasyfikacji zajęli Paweł Kajeta i Tymote-
usz Roszkowski (UKŻ Lamelka Kartuzy). 

Rywali w klasie Europa zdeklasował Damian Sieczkowski (ŻLKS 
Kiekrz), który drugiego w klasyfikacji mężczyzn Bartosza Miziewi-
cza (Wolsztyński Klub Żeglarski) wyprzedził aż o trzydzieści trzy 

punkty. Najlepszą kobietą okazała się Agnieszka Kiełczewska 
(Jacht Klub Wielkopolski). W klasie L’Equipe zwyciężyli nato-
miast Aleksander Hlebowicz i Amelia Kwiatkowska (Nauticus 
Yacht Club Olsztyn).

Przez całą imprezę nie nastąpiły zmiany w pierwszej trójce 
klasy 49er. Wygrali Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch (YKP 
Gdynia), drugie miejsce zajęli Jan Marciniak i Paweł Nowicki 
(KS Aqua Włocławek), a na trzecim swój występ ukończyli 
Paweł Jakubowski i Adam Głogowski (KS Baza Mrągowo/
YKP Gdynia).

W klasie Finn, która rozpoczęła ściganie w piątek, postawą 
podczas ostatniego dnia końcowe zwycięstwo zapewnił sobie 
Łukasz Lesiński (YK Stal Gdynia). Tylko raz w klasie OK Ding-
hy dał się pokonać natomiast Tomasz Gaj (Stowarzyszenie 
Zawodników Klasy OK Dinghy).

W katamaranach A-Class siedem wyścigów wygrał, a w jed-
nym nie wystartował Maciej Żarnowski (UKS Navigo Sopot), 
pewnie triumfując w całych regatach. Natomiast na katamara-
nach Hobie Cat 16 zdecydowanie najlepiej żeglowali Zuzanna 
Szadziul i Szymon Cierzan (UKS Navigo Sopot).

Organizatorem regat był Polski Związek Żeglarski przy współ-
pracy z Miastem Krynica Morska.



Pogoda w Sopocie nie dopisała – zero wiatru, deszcz, 
burze i mgła. Podczas dwudniowych regat niestety nie 
udało się przeprowadzić ani jednego z zaplanowanych 
sześciu wyścigów.

SOPOT CATAMARAN CUP
 BEZ WIATRU I WE MGLE

Cykliczne regaty Sopot Catamaran Cup otwierają sezon regatowy UKS 
Navigo.  Frekwencja dopisała – na liście startowej prawie 40 kata-
maranów reprezentujących Port Mechelinki, Prosport Bobęcino, AZS 
Politechnikę Gdańską, Yacht Club Gdańsk, Rzemieślniczy Jacht Klub 
Poznański i oczywiście UKS Navigo.

W sobotę 18 maja, po kilkugodzinnym czekaniu na brzegu we mgle, 
a później w deszczu, komisja zdecydowała, że czas na wodę. Wy-
startować udało się tylko A klasie. W trakcie pierwszego okrążenia 
nagle pojawiła się mgła, która gęstniała w szybkim tempie. Wyścig 
został przerwany. Widoczność była prawie zerowa. Komisja szybko 
postanowiła, że wszystkie katamarany razem, pilotowane przez statek 
komisji, płyną do brzegu. Akcja powrotu zakończyła się sukcesem, 
wszyscy szczęśliwie wrócili na brzeg. Drugi dzień regat, to całodniowe 
oczekiwanie na wiatr.

Następne regaty katamaranów organizowane przez UKS Navigo 
Sopot – Trzy Mola – odbędą się w dniach 15-16 czerwca. 

Pierwsze wiosenne targi żeglarskie 
i motorowodne na lądzie i wodzie przeszły do 

historii. Cała marina nad Zegrzem wypełniona 
była nowymi jednostkami m.in. od Emzi, White 

Eagle, czy Power Boats Poland. Boats Spring 
Show to projekt Filipa Kołodzieja.

I EDYCJA TARGÓW 
BOATS SPRING SHOW

Ciekawy miks atmosfery luksusowego pikniku i targów – tak można 
opisać pierwszą edycję targów sportów wodnych Boats Spring Show. 
Wystawcy mieli do dyspozycji zarówno część lądową, jak i sam 
akwen, czyli Zalew Zegrzyński. Wybór miejsca nie był przypadkowy. 
Targi odbyły się nieopodal hotelu Jachranka, dysponującym doskona-
łą infrastrukturą. Dzięki bliskości mariny klienci mogli testować łodzie, 
z później z rodzinami zjeść kulturalnie w restauracji.

- Ryzyko I edycji podzielili wszyscy, ale to świadczy, że takich targów 
brakowało w okolicach Warszawy - imprezy dla miłośników łodzi moto-
rowych, na Zegrzu z odpowiednią infrastrukturą, zapleczem hotelarskimi 
gastronomicznym. To miejsce pod tym względem jest doskonałe – pod-
kreśla Filip Kołodziej, organizator targów. 

Na targach swoją ofertę przedstawiły m.in. Master Craft Polska, Power 
Boats Poland, Boat Services, Emzi, Consado, Sun Sailer czy White Eagle. 
Ten ostatni wystawił klasyczny, drewniany jacht motorowy One Eagle, 
który szczególnie zwracał uwagę. Oprócz łodzi można było podziwiać 
show na foilach motorowych oraz deskach. 

Gospodarzem tegorocznej edycji był hotel Windsor w Jachrance. Boats 
Spring Show to drugi projekt Filipa Kołodzieja, a zarazem kontynuacja 
udanego projektu targów organizowanych na Półwyspie Helskim – Cara-
vaning Summer Show

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe
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Niespodziankami zakończyły się eliminacje 
Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w Sopocie. 

Z 12 startujących ekip tylko cztery najlepsze 
teamy – Sztorm Grupa, KS Iskra AMW 

Gdynia, Giżycka Grupa Regatowa i Odyssey 
Sailing Club - dołączą do elitarnej ósemki 

w Ekstraklasie, pozostałe załogi będą 
uczestniczyć w regatach 1 Ligi. Zaskoczeniem 

jest brak awansu faworytów z Yacht Club Sopot 
2 i Yacht Club Gdańsk. 

EKSTRAKLASA 
W KOMPLECIE

fot. Gwidon Libera
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Weekend w Sopocie stał pod znakiem kapryśnej pogody. Tak 
trudnych i dziwnych warunków chyba próżno by szukać w historii 
sopockich regat. Z zapowiadanych silnych wiatrów, uczestników 
zastała gęsta mgła, słabowiatrowe warunki, burze, deszcze 
i bardzo wysoka wilgotność. Mimo tego, w sobotę udało się 
wystartować pierwszy wyścig, jednak widoczność z minuty na 
minutę pogarszała się, do tego stopnia, że już na drugim okrą-
żeniu trasy z dolnych boi nie było widać górnego znaku. Kolejny 
wyścig został odroczony. Również z uwagi na bezpieczeństwo 
komisja musiała poczekać na poprawę widoczności. Po godzinie 
mgła się podniosła i można było rozegrać kolejne wyścigi.

Zły początek zanotowały załogi z Sopotu (Rafał Sawicki) 
i Gdańska (Krzysztof Małecki) zaliczając falstart i punkty karne, 
za to sensacyjnymi liderami po 1 serii zostały debiutujące 
załogi SKŻ Powidz (Tomasz Feret) i kobiecy team Jacht Klubu 
Stoczni Gdańskiej (Maja Remizowicz), które wygrały swoje 
wyścigi. W kolejnej serii Powidz utrzymał dobrą passe, ale do 
głosu doszli już faworyci z Giżycka (Marek Stańczyk), z KS Iskra 
z Gdyni (Wojtek Myśliwiec) czy ze Sztorm Grupy (Piotr Małecki). 
Zaskakująco dobrze radziła sobie nowa załoga Odyssey Sailing 

Club z wracającym do regatowego pływania po ponad 15 
latach przerwy Bartkiem Wójciakiem z Gliwic. Decydującą dla 
losów awansów, była trzecia i ostatnia seria wyścigów. Dzięki 
wygranym wyścigom do czwórki wskoczył Sztorm i Odyssey, 
a Giżycko i Iskra notując drugie i trzecie miejsce, zepchnęły Po-
widz na piątą pozycję. Nadrabiający straty Sopot mimo dwóch 
bardzo dobrych wyścigów awansował tylko na miejsce szóste.

Niedzielne prognozy zapowiadały słabe, ale umożliwiające 
żeglugę wiatry z południowego wschodu. Niestety po raz ko-
lejny nie sprawdziły się zapowiedzi meteorologów. Dopiero po 
14:00 komisja zanotowała około 4-5 węzłów wiatru z północy, 
udało się rozegrać jeden wyścig, który wygrał Sopot. Niestety 
drugiego wyścigu 4 serii, mimo dwóch prób, nie udało się 
dokończyć i regaty zakończono po rozegraniu 3 serii.

Ekstraklasa startuje w 13-14 lipca w Sopocie, a kończy się 
w 25 sierpnia w Szczecinie. 1 Liga startuje 3-4 sierpnia ponow-
nie w Sopocie, a kończy się 1 września również w Szczecinie. 
Wszystkie wyniki i klasyfikacja generalna jest dostępna na 
stronie www.ligazeglarska.pl.



ZNAJDZIECIE NAS:
 GDYNIA 

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

SOPOT

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

GDAŃSK 

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

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

PÓŁWYSEP HELSKI I OKOLICE

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

SZCZECIN

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

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

OLSZTYN

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

OSTRÓDA

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

ELBLĄG

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

MAZURY I OKOLICE

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

POZNAŃ

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

WARSZAWA

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

ŁÓDŹ

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

WROCŁAW

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

Apar tament y w Ś ródmieściu Gdyni

Plac Unii to nowe apartamenty powstające w sercu Gdyni, które łączą w sobie nowoczesność, przestrzeń, styl 
życia i energię miasta. To prestiż podkreślony przez szlachetną, modernistyczną formę kamienic oraz najwyższą 
jakość rozwiązań, detali i materiałów.

Plaża, morze, przystań jachtowa, obiekty kultury, restauracje - wszystko w zasięgu ręki! 
Zamieszkaj tu i ciesz się bliskością morza w tętniącym życiem Śródmieściu!

58 785 11 11
hossa.gda.pl


