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o był wyjątkowy wieczór. Czołowi regatowcy, członkowie kadry zadebiutowali
w zupełnie nowych rolach – modeli. Na
wybiegu pojawił się prawdziwy dream
team klasy RS:X - Gosia Białecka, Paweł
Tarnowski i Przemek Miarczyński. Jako
modelka wystąpiła też Irmina Gliszczyńska – Mrózek (470), Jacek Noetzel (A-klasa), Jacek Nowak (49-er) i najmłodsza z całej grupy
Anna Świtajska (Hobie Cat). Wszyscy ci debiutanci – jak
na prawdziwych zawodników przystało – z wybiegiem
poradzili sobie doskonale, a wypełniona po brzegi sala
w sopockim klubie Scena gorąco im przy tym kibicowała. To tylko jedna z atrakcji – choć niewątpliwie
najważniejsza – jakie można było podziwiać podczas
Sopot Wave, imprezy z okazji pożegnania sezonu żeglarskiego organizowanej wspólnie przez W Ślizgu!
i Prestiż Magazyn Trójmiejski oraz współudziale sopockich klubów: UKS Navigo, SKŻ Ergo Hestia i Yacht Club
Sopot. Mieliśmy więc uroczyste podsumowanie Biznes
Ligi Żeglarskiej, która z powodzeniem rozwija się wśród
trójmiejskich firm, pokazy mody, konkursy, koncert
Mateusza Krautwursta, no i przede wszystkim dobrą
zabawę i integrację środowiska regatowego. Osoby śledzące nasze profile na FB lub Instagramie z pewnością
widzieli już liczne relacje, a ci, którzy nie mieli jeszcze
okazji zapraszam do przeczytania relacji w tym wydaniu W Ślizgu!
Kolejny Sopot Wave już w maju, a póki co mariny opustoszały, co jednak nie oznacza, że w żeglarstwie nic
się nie dzieje. Wprost przeciwnie. Ruszył gorący okres
planowania i przygotowań. Zawodnicy leczą kontuzje,
reperują organizmy, by wkrótce ruszyć do przygotowań
do nowego sezonu. Producenci proponują nowości,
a organizatorzy regat, teamów, kluby i menedżerowie
planują i szukają pieniędzy na kolejne projekty i starty.
Niektóre już powszechnie znane, a niektóre dopiero ujrzą światło dzienne.
Część nich opisujemy w tym wydaniu W Ślizgu! Uwagę
zwraca projekt Polska 100, który firmuje Mateusz Kusznierewicz. Widowiskowy, narodowy rejs dookoła świata
z patriotycznymi hasłami i wielkim finałem w Warszawie. A po nim budowa kolejnych narodowo - żeglarskich
projektów. W dzisiejszych czasach taki pomysł może
znaleźć sponsorów. Póki co organizatorzy nie chcą
ujawnić na jakim są etapie, ale z zainteresowaniem będziemy się temu przyglądać.
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Znacznie więcej wiemy na temat zbliżających się wielkich, międzynarodowych imprez żeglarskich w Polsce.
Tutaj wszystko jest jasne, bo czekają nas „tłuste” lata.
Szczególnie w Gdyni: Mistrzostwa Świata 29-erów, klasy 505 i Laserów, aż wreszcie w 2019 roku Mistrzostwa
Świata Juniorów ISAF. Taki zestaw robi wrażenie. Nie
gorzej w Sopocie – najpierw Mistrzostwa Świata katamaranów w A-klasie, a rok później w olimpijskiej klasie
RS:X. Gdańsk postawił z kolei na Mistrzostwa Europy
ORC. Co znamienne wszystkie imprezy rangi mistrzowskiej odbędą się w Trójmieście i jeżeli będą udane –
a nic nie wskazuje na to, by nie miały być – możemy
spodziewać się kolejnych. Bo pieniądze na organizację
to jedno, a zdobyte doświadczenie i portfolio to drugie.
Trójmiasto systematycznie je zapisuje więc, ma wszelkie szanse stać się ważnym regatowym miejscem
w Europie, a z czego z pewnością skorzystają nie tylko
lokalni żeglarze, ale z całej Polski.

Michał Stankiewicz
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FELIETON

PRZEMYSŁAW
MIARCZYŃSKI
Przemysław Miarczyński, pseudonim Pont, polski żeglarz, brązowy medalista olimpijski z Londynu – jest najstarszym i najbardziej utytułowanym
zawodnikiem w Polskim teamie. Świeżo upieczony wicemistrz Polski seniorów w Olimpijskiej
Klasie RS:X 2016! Pierwsze tytuły Mistrza Świata
w klasie w windsurfingowej klasie Mistral zdobywał już jako junior. Przepustką do kariery seniorskiej stanowiły dla niego dwa tytuły mistrza świata juniorów (1995-96). Reprezentant klubu SKŻ
Ergo Hestia Sopot.
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ANALOGIA
DO LONDYNU
W 2005 roku RS:X stał się windsurfingową klasą olimpijską, a w 2006 roku odbyły się pierwsze mistrzostwa
świata w tej klasie. Na RSX-ach ścigaliśmy się po raz
pierwszy podczas Igrzysk w Chinach 2008. Cztery
lata później w Londynie, podobnie jak Zosi Klepackiej,
udało mi się wywalczyć brązowy medal. Teraz, w Rio,
blisko podium był Piotr Myszka. Mamy też znakomitych młodzieżowców i juniorów. W windsurfingu olimpijskim tyłów nie gonimy.
Jednak na nasze nieszczęście, po igrzyskach w Rio
zapowiedziano możliwe zmiany na kolejnych igrzyskach olimpijskich, tym razem w Tokio. Dlaczego i tym
razem? Bo podobna sytuacja miała miejsce przed
igrzyskami w Londynie. Wówczas ISAF miała podjąć
decyzję, czy sportem olimpijskim nadal pozostaje
windsurfing w wersji RS:X, czy zastąpi go kitesurfing,
bądź też wprowadzone zostaną obydwie konkurencje.
Na początku olimpijscy oficjele uznali, że zamiast klasy RS:X na olimpiadzie do Rio pojawi się kitesurfing.
Kociołek lobbingu i sporów bulgotał. Po czym pół roku
później decyzję tą odwołano - klasa RS:X pozostała
w programie igrzysk.
Teraz sytuacja wyglądała podobnie. Federacja żeglarska ISAF zastanawiała się czy nie wprowadzić zmian
w systemie żeglarskich klas olimpijskich. Kolejny raz
podczas 4-letniego okresu olimpijskiego były wątpliwości czy RS:X się pojawi. Znowu wszyscy zawodnicy stali pod znakiem zapytania. Jednak od paru dni
wszystko jest jasne. 10 listopada zapadła decyzja, że
RS:X będzie dyscypliną olimpijską w Tokio. Trzeba jednak zaznaczyć, że tym razem wszyscy dużo chłodniej
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podeszli do tych spekulacji. Nie było takiego szumu
jak kilka lat temu. Wszyscy spokojnie czekali na decyzję, choć ta, jak widać po wydarzeniach minionych lat,
jeszcze nie musi być w 100% pewna.
Czym są spowodowane te wszystkie olimpijskie roszady? Ot co – żeglarstwo jest zbyt mało widowiskowe dla przeciętnego widza, nie spełnia oczekiwań mediów. Gdy ogląda się relację z igrzysk to dla człowieka,
który nie interesuje się żeglarstwem godzinne wyścigi
mogą wydawać się nudne. A jak już w grę wchodzą
halsówki, to wszystko staje się totalnie niezrozumiałe. Przyznam, że nawet mnie czasami trochę to nudzi… Moim zdaniem – zmiana formy regat powinna
rozwiązać sprawę. Najprościej byłoby skrócić wyścigi
do 15-20 min, wyeliminować skomplikowane halsówki, wprowadzić prostą trasę. Tylko gdzie wtedy w tym
wszystkim żeglarstwo i często najciekawsze rozgrywki taktyczne?
Jest jeszcze jedna sprawa - foile zamiast RS:X – spekulacje te były już przed igrzyskami w Rio. Deska olimpijska w przyszłości znajdzie się na widowiskowym
hydroskrzydle – to pewne. Jednak chyba jeszcze nie
w Tokio.

Przemysław
Miarczyński
7

PROBLEM ISAF
domaga się zrównania liczby kobiet i mężczyzn, a pod tym
względem żeglarstwo wygląda bardzo słabo. Kolejnym
problemem jest brak różnorodności wewnątrz dyscypliny.
Dla tych, którzy interesują się naszym sportem różnica pomiędzy 49er a Finnem jest ogromna, dla pozostałych 95%
populacji, różnicy nie ma żadnej…. Wyścigi we wszystkich
klasach wyglądają podobnie, zasady są mało zrozumiałe,
a rywalizacja szybko się nudzi.
Co więc zrobić, aby żeglarstwo przetrwało, a jednocześnie
zachowało swoją specyfikę?

Piotr Kula żegna się symbolicznie z klasą Finn. Nie dlatego,
że kończy swoją żeglarską karierę, ale dlatego, iż uważa, że
jedna z najstarszych olimpijskich klas nie przejdzie kolejnej
selekcji i nie zobaczymy jej na japońskich wodach w roku
2020. Trudno się z nim nie zgodzić. Żeglarstwo olimpijskie
na pewno czekają spore zmiany.
Jeszcze do niedawna wydawało się, że niewiele się zmieni.
Międzynarodowa Federacja Żeglarska tuż po Igrzyskach
w Londynie zatwierdziła konkurencje i część klas do udziału
w regatach Tokio 2020. Niewiele miało się zmienić, podobnie jak w Rio – 10 takich samych konkurencji, może drobne rotacje w doborze klas/sprzętu. Jednak wiele zmieniło
się tuż po igrzyskach w Rio. Mimo, że wyboru konkurencji
dokonuje World Sailing (poprzednio ISAF), to został on
postawiony pod ścianą przez Międzynarodowy Komitet
Olimpijski, który idzie w kierunku bardziej spektakularnych
widowisk. IOC podjął decyzję, iż liczba sportowców w Tokio
pozostanie taka sama jak w Rio – 10,5 tysiąca osób, ale dołącza do grona rodziny olimpijskiej pięć nowych dyscyplin
na czele ze skateboardingiem czy surfingiem. Oznacza to,
że kilka dotychczasowych dyscyplin będzie musiało zweryfikować swoje plany, a wśród nich znalazło się żeglarstwo.
Decyzje mają zapadać na początku przyszłego roku, co
oznacza, że zawodnicy obecnych klas olimpijskich pozostają w zawieszeniu. Niezagrożone wydaje się być sześć konkurencji – najbardziej powszechne na świecie (angażujące
największą liczbę państw) Laser, Laser Radial oraz RS:X kobiet i mężczyzn, a także 49er i FX ze względu na widowiskowość . Ale i to nie jest pewne. Dlaczego Finn jest pierwszy
do odstrzału? Jest to jedyna klasa bez swojego kobiecego
odpowiednika, a IOC poza zwiększeniem widowiskowości
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Myślę, że nie obejdzie się bez wprowadzenia naszej dyscypliny „na stadiony”. Nie oznacza to jednak, że na igrzyskach
mamy oglądać takie zawody jakie odbyły się kilka lat temu
na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wystarczy, że
zmienimy format rozgrywek, zmniejszymy przestrzeń, na
której odbywają się regaty, wprowadzimy wyścigi eliminacyjne, rundy play off oraz finały z mniejszą liczbą zawodników. Przykładów nie trzeba szukać daleko – America’s
Cup, World Match Racing Tour, Sailing Champions League
to obecnie najpopularniejsze widowiska żeglarskie przyciągające masę widzów, nawet tych, którzy o żeglarstwie zbyt
wiele nie wiedzą. Co do sprzętu to raczej jestem tradycjonalistą. Rozumiem potrzebę widowiska, latania na foilach,
ogromnych prędkości i adrenaliny jaka się z tym wiąże,
ale uważam, że na wszystko jest miejsce. Żeglarstwo i tak
potrzebuje różnorodności, więc dlaczego nie możemy oglądać na igrzyskach jednocześnie Flying Phantoma, gdzie
sprzęt i technika odgrywają kluczową rolę oraz klasycznej
J/70, gdzie dominuje taktyka. Jednak wszystko musi być
zamknięte na małym akwenie, blisko publiczności i trwać
nie więcej niż 20 min (w takim czasie zagrań taktycznych
może być cała masa). W swojej przygodzie z żeglarstwem
najwięcej czasu spędziłem na klasie 470 oraz na trasach
meczowych. Uważam, że połączenie jednego i drugiego
może być najlepszym rozwiązaniem.
Decyzje będą jednak podejmowali panowie w smutnych
garniturach, którzy nie zawsze idą w kierunku tego co najlepsze dla dyscypliny, ale dla nich samych i grup interesów,
które reprezentują – ot polityka…. Oby nie zrobili krzywdy
nam wszystkim uznając, że żeglarstwo jest tak mocne, że
nie trzeba się zbytnio wysilać.
Pisząc te słowa oglądam jednocześnie start do regat Vendee Globe. Podobno są pomysły, aby do programu igrzysk
wprowadzić żeglarstwo morskie, najlepiej samotników.
Narażę się całemu środowisku morskiemu, ale musze to
napisać – nuda. Poza pięknymi jachtami i odważnymi żeglarzami nie było czego oglądać, nic się nie działo. Taki format tylko pogorszy sytuację żeglarstwa w kontekście olimpijskim, ale to subiektywne zdanie przybrzeżnego ścigacza
„małołódkowego”.

Rafał Sawicki
lisotpad 2016
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REKORDOWY
ALEX THOMSON
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Alex Thomson pierwszy na równiku z nowym rekordem
regat Vendée Globe – 9 dni 7 godzin i 3 minuty.

15 listopada brytyjski żeglarz jako pierwszy przeciął
równik. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ale
dopłynął tam w rekordowym czasie od startu. Tym
samym poprawiając obowiązujący od 2004 roku rekord Jeana Le Cama wynoszący 10 dni i 11 godzin
na trasie z Les Sables d’Olonne, punktu startu regat,
do równika.
Anglik na ten moment jest sensacją regat – jego
przejście przez okołorównikową strefę ciszy, burz
i zmiennych wiatrów było po prostu mistrzowskie –
wyglądało, jakby nie zatrzymał się ani na chwilę. To
naprawdę nie zdarza się często. Jego Hugo Boss to
jacht najnowszej generacji, wyposażony w hydro-

W ŚLIZGU!

/

lisotpad 2016

skrzydła. Ostatni raz brytyjski żeglarz był liderem rankingu w 2008 roku.
Niedługo przed tym, jak Thomson przeciął równik,
swoją rezygnację z dalszego udziału w wyścigu
ogłosił Tanguy de Lamotte. To pierwszy zawodnik
tej edycji, który ze względu na problemy techniczne
musiał zrezygnować z rywalizacji. Awarii uległ maszt,
a w zasadzie top masztu wraz ze wszystkimi czujnikami i częścią okuć.
Od roku 1989, pierwszej edycji regat, wyścig ukończyło 71 ze 138 startujących. Trzech nigdy nie powróciło
do domu.
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WYDARZENIA

ŻEGLARZE
ROKU 2016!

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

fot. orld Sailing

Najbardziej prestiżowe, indywidualne wyróżnienie żeglarskie na
świecie – Rolex World Sailor of the Year Award trafiło w ręce
złotych mistrzów olimpijskich z Rio de Janeiro.

Santiago Lange to sześciokrotny olimpijczyk. Ma 54
lata, podczas igrzysk w Rio wspólnie z Cecilią Carranzą
Saroli sięgnął po złoto w klasie Nacra 17. W przeszłości stawał na najniższym stopniu podium w Atenach
(2004) i Pekinie (2008).

2016 udowodniły, że Mills i Clark były znakomicie dysponowane. Tylko katastrofa w wyścigu o medal mogła pozbawić je zdobycia upragnionego złota. Na całe
szczęście nic takie się nie wydarzyło. Clark i Mills zrealizowały postawiony cel i otarły łzy goryczy po Londynie.

- To bardzo emocjonalny moment w mojej długiej karierze żeglarskiej. Jest to zwycięstwo wspólne, bo nie
osiągnąłbym tego bez Cecylii. Chciałbym pogratulować
wszystkim innym kandydatom, są sportowcami, których
naprawdę podziwiam – skomentował Santiago Lange.

- To przerasta wszelkie pojęcie, aby wygrać tę nagrodę,
aby zobaczyć nazwiska poprzednich zwycięzców – żeglarskich legend w jednym pokoju z nami – podkreśliła
Saskia Clark.

Z kolei tytuł żeglarki roku przypadł – Hannah Mills i Saskia Clark, które również zdobyły złoty medal podczas
olimpijskich regat w Zatoce Guanabara. Brytyjki w znakomitym stylu wygrały rywalizację w klasie 470. Cztery
lata wcześniej wywalczyły srebrne medale w Londynie.
Można powiedzieć, że ich przygotowania do Rio zdawały się przebiegać bez najmniejszej skazy. Złoto na 2015
Sailing World Cup Final, srebro na Mistrzostwach Świata 2015 i dwa złote medale podczas Mistrzostw Świata
10

Nagroda World Sailing przyznawana jest od 1994 roku.
Pierwszymi wyróżnionymi zostali sir Peter Blake oraz sir
Robin Knox-Johnston, którzy zdobyli Jules Verne Trophy na katamaranie „Enza New Zealand”. W kolejnych
latach tytuł Żeglarza i Żeglarki Roku pozostawał najbardziej prestiżową nagrodą indywidualną na świecie.
W historii przyznawania Rolex World Sailor of the Year
Award tylko raz zwyciężył Polak. W 1999 tytuł Żeglarza
Roku otrzymał Mateusz Kusznierewicz za mistrzostwo
świata w klasie Finn.
lisotpad 2016
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DEBIUT
DZIARNOWSKIEJ
W PWA!
Stało się! Jak powiedziała, po sukcesie na
mistrzostwach świata
w slalomie IFCA, tak zrobiła. Maja Dziarnowska
zadebiutowała
w zawodach PWA
w Hvide Sande i zajęła
tam bardzo mocne,
czwarte miejsce.
- O PWA marzyłam już od dawna. Śledziłam wyniki,
oglądałam lifestream z zawodów i wyobrażałam sobie, że kiedyś będę startować w slalomie. Ograniczał
mnie budżet. W kadrze RS:X mamy pełne wsparcie
Ministerstwa Sportu, PZŻ i programu Energa Sailing,
a na sprzęt do slalomu musiałam sama odkładać
bardzo długo. Na RS:X jestem znana z tego, że w ślizgowych warunkach wygrywam większość wyścigów
w stawce międzynarodowej, a przez ostatnie lata
podczas regat mamy jakąś paskudną serię słabych
wiatrów i kiepskich dla mnie wyników. Dlatego po zakończonym sezonie rzuciłam sobie wyzwanie, że wystartuję w moich pierwszych zawodach PWA w Hvide
Sande w Danii i finalnie jestem zadowolona – komentuje Maja Dziarnowska.
Medal był na wyciągnięcie ręki. W pierwszej rundzie
w winners final Polka dopłynęła druga pokonując Lenę
Erdil i Delphin Cousn , które sklasyfikowane są odpowiednio na drugim i trzecim miejscu rankingu PWA.
W drugiej rundzie finałów zdarzyła się niefortunna
sytuacja, w Maję wjechała Japonka, przez co spadła
z 3. miejsca na 6., co automatycznie pozbawiło ją
szansy walki o medal.
W ŚLIZGU!
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fot. © 2016 pwaworldtour.com

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

- Pierwszy raz poczułam co znaczy „no rules”. Podczas drugiej rundy finałowej jechałam na dobrej
3. pozycji i już szykowałam się do ataku i buuuuum.
Japonka z tyłu skosiła mnie z deski. Do mety dotarłam na 6. pozycji – skomentowała Maja po biegu.
Zwyciężyła Sarah-Quita Offringa, druga była Francuzka Delphine Cousin Questel, a trzecia Lena Aylin
Erdil. Polka rywalizację zakończyła ostatecznie na
4. pozycji tracąc 1 pkt do drugiego i 0,3 pkt do trzeciego miejsca podium.
Zawody w Danii były ostatnimi w rywalizacji slalomu
kobiet w tym sezonie. Nasza zawodniczka nie traci
jednak optymizmu i z „dużym apetytem” czeka na więcej. - Po osiągniętych wynikach: 2. miejsce Mistrzostw
Świata IFCa i 4. w PWA, mam duży apetyt na przyszły
sezon. Planuje wystartować w całym turze i wiem,
że mam szanse zdobyć tytuł. W tym roku to były tylko
dwie imprezy, ale na przyszły rok zaplanowanych jest
siedem potencjalnych zawodów PWA. RS:X dalej jest
dla mnie priorytetem, więc będę dopasowywać się
ze startami do planukadry – podkreśla Dziarnowska.
11
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MISTRZOWSKIE
TRÓJMIASTO
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Mistrzostwa Świata
w klasie 29er, Mistrzostwa
Świata Juniorów ISAF,
mistrzostwa w klasach
RS:X, Laser czy 505,
wreszcie europejskie ORC.
Dla regatowców nadchodzą
tłuste lata. Polska
uzyskała prawa do wielu
mistrzowskich imprez.
Co ciekawe wszystkie
odbędą się w Trójmieście.
Najświeższą, bo z początku października jest
decyzja o przyznaniu Gdyni organizacji Mistrzostwa Świata w klasie 29er. Decyzja o organizacji mistrzostw cieszy nie tylko miasto, ale
też naszych reprezentantów, na co dzień trenujących m.in. w Yacht Klubie Polski Gdynia.
- Taka wiadomość to sygnał, że doceniają nas
w żeglarskim światku - mówi Szymon Makowski, trener 29er w YKP Gdynia. - Będziemy starali się tak przygotować naszych reprezentantów, żeby pokazać się z jak najlepszej strony.
Znamy dobrze gdyński akwen i mamy możliwość trenowania tutaj cały rok, co daje nam
lekki handicap, ale rywalizować będziemy ze
świetnymi żeglarzami.
Z roku na rok Polacy coraz częściej biorą udział
w licznych regatach rangi mistrzowskiej, ale
niestety za granicą. Nadchodzą zmiany. Gdynia otrzymała prawa do organizacji również
innych imprez szczebla mistrzowskiego. Na
szczególną uwagę zasługują mistrzostwa
świata w klasie 505, które w 2018 roku po raz
pierwszy w historii odbędą się w Polsce.
12

- To dla nas dowód uznania za ponad 10 lat pracy nad
aktywacją tej wyjątkowej klasy żeglarskiej w Polsce.
Robimy wszystko, aby każdy, bez względu na umiejętności, dobrze się bawił podczas naszych regat.
Co roku pojawia się w naszym gronie kilka nowych
załóg, co zostało zauważone przez żeglarzy z innych
państw – stwierdza Przemysław Zagórski, prezes
klasy 505 w Polsce.
Inną, ważną imprezą organizowaną przez miasto
Gdynia, będą także Mistrzostwa Świata Juniorów
ISAF (Youth Sailing World Championships). To największe młodzieżowe regaty świata w 2019 roku.
Juniorzy powalczą o medale w najbardziej prestiżowych klasach, takich jak 420 kobiet, 420 mężczyzn,
29er kobiet, 29er mężczyzn, Laser Radial kobiet, Lalisotpad 2016
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ser Radial mężczyzn, RS:X mężczyzn, RS:X kobiet,
katamaran Nacra 15 (klasa przygotowawcza do
klasy olimpijskiej Nacra 17).
Ponadto miasto organizuje też zawody juniorskie
w olimpijskich klasach Laser Radial w 2017 roku (mistrzostwa Europy) oraz Laser Standard i 4.7 w 2018
roku (mistrzostwa świata).
- Co do potencjału Gdyni dzisiaj nie trzeba już nikogo
przekonywać. W ostatnich latach regularnie odbywają się tu międzynarodowe imprezy mistrzowskiej
rangi, które są dobrze oceniane. Mamy duże doświadczenie organizacyjne i akwen pozwalający na
rozgrywanie wyścigów na kilku trasach – zapewnia
Zbigniew Czubek, trener do spraw młodzieży PZŻ.
W ŚLIZGU!
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Kalendarz imprez żeglarskich jest imponujący także
u sąsiadów Gdyni. Sopot będzie miejscem zmagań
najlepszych windsurferów i żeglarzy. W przyszłym roku
odbędą się tam mistrzostwa świata katamaranów A-class 2017, którego organizatorem będzie UKS Navigo.
- Będą to pierwsze regaty katamaranów w randze
mistrzostw świata w historii Polski. Bardzo się cieszymy, że zaangażowanie członków naszego klubu
w rozwój klasy A, bardzo dobre wyniki naszych zawodników oraz fakt, iż konstruktorem i producentem jednego z najlepszych na świecie katamaranu
Exploder jest nasz klubowicz, przyczyniły się do pozytywnej decyzji IACA na rzecz Sopotu. Ta impreza
regatowa przejdzie do historii polskiego żeglarstwa
– podkreśla Jacek Noetzel, szef UKS Navigo.
13
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Z kolei drugi sopocki klub, SKŻ Ergo Hestia, został
wybrany na organizatora innych prestiżowych regat –
mistrzostw Europy juniorów i seniorów w olimpijskiej
klasie RS:X w 2018 roku.
- Cieszymy się, że Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia będzie gospodarzem tak prestiżowej imprezy.
Tym bardziej jest to dla nas ważne, że jest to okazja
do zobaczenia w akcji najlepszych polskich żeglarzy
deskowych – medalistów mistrzostw Europy, świata
i igrzysk olimpijskich. To właśnie w klasie RS:X od wielu lat Polska odnosi największe żeglarskie sukcesy –
komentuje rzecznik klubu Piotr Oleksiak.

Z raportu przeprowadzonego na zlecenie PZŻ wynika,
że mamy w Polsce 540 tys. żeglarzy uprawiających
ten sport zawodowo. Blisko 3,5 mln Polaków deklaruje,
że pływało kiedykolwiek jako członek załogi, a ponad
5 mln przyznaje, że co najmniej raz na kilka lat uczestniczy w rejsach jako rekreacyjna załoga. Oznacza to,
że blisko 10 mln Polaków miało w życiu większy lub
mniejszy kontakt z żeglarstwem, co przekłada się
w końcu na wzrastającą liczbę imprez. Niekwestionowanym liderem jest tutaj Pomorskie. Wszystkie
ogłoszone do tej pory międzynarodowe imprezy rangi
mistrzowskiej odbędą się w Trójmieście.

fot. Robert Hajduk - ShutterSail.com

Stolica województwa pomorskiego także będzie miała swoje „5 minut”. Za rok Pomorski Związek Żeglarski i Gdańsk zorganizują dziesiąte, jubileuszowe Żeglarskie Mistrzostwa Europy ORC. Dla sympatyków
żeglarstwa, European Championship ORC jest tym,
czym Euro dla kibiców piłkarskich. Na starcie spodziewanych jest 60-70 jachtów morskich o długości od 9,5
do 15 metrów.

- Bezpośrednim konkurentem dla Polski było szwedzkie miasto Marstrand, jednak ostatecznie to Gdańsk
został gospodarzem tych prestiżowych regat. Już
w lipcu (21-29 lipca 2017) Gdańsk stanie się europejską stolicą żeglarstwa goszcząc najlepszych morskich żeglarzy starego kontynentu. Międzynarodowe
zmagania będą poprzedzone Mistrzostwami Polski
ORC (21-23 lipca 2017) – mówi W Ślizgu! Agnieszka
Ziółkowska z POZŻ.
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SURFING ZIMĄ W OKU
KAMERY

TEKST: MAX RADKE

"Lost at Sea - The Baltic" to pierwszy polski film dokumentalny o surfingu
na Ba³tyku. Pokazuje on piêkno Ba³tyku, równie¿ tego zimowego, a tak¿e
ludzi, którzy dziêki swojej pasji i determinacji udowodnili, że surfing
w Polsce jest możliwy. Ta produkcja to piêkna podróż wzd³uż wybrzeża
w poszukiwaniu kolejnych, nieznanych dot¹d miejsc.

O Morzu Bałtyckim mówi się, że jest zimne, płytkie
i kapryśne. Owszem, zdarzają się sztormy w środku
lata, ale dla surferów najlepsze warunki na Bałtyku
panują zimą. To właśnie wtedy prądy i wiatry tworzą
fale, które z zachłannością łapią lokalni fani surfingu.
I nie przeszkadza im wcale temperatura wody nieakceptowalna dla zwykłych ludzi. Bez zastanowienia,
z deską w rękach wskakują w zimną, ciemną toń i łapią fale.

fot. Krzysztof Jędrzejak

Bałtyk to nie ocean. Polowanie na fale wymaga olbrzymiej cierpliwości. Surfing na Bałtyku rządzi się
swoimi prawami, ale sens pozostaje taki sam. Chodzi
o spotkanie z falą, bliskość z naturą i walkę z własnymi słabościami. Satysfakcję z najdrobniejszych powodzeń. Radość życia.
Film "Lost at Sea - The Baltic" to również zwrócenie
uwagi na aspekt ekologiczny związany z życiem
nad naszym morzem. Dlatego „Lost at Sea – The
Baltic” zbada problem zanieczyszczenia Bałtyku
i spróbuje dowiedzieć się więcej o jego powodach
i skutkach. W filmie pokazano też ludzi i organizacje
zajmujące się na co dzień walką o czystość naszego akwenu, a dodatkowo, dzięki takim postaciom jak
prof. Stanisław Massel, światowej sławy badacz fal,
można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy o mechanice ich powstawania.
Film "Lost at Sea - The Baltic" można obejrzeć na
Vimeo. Za reżyserię odpowiedzialni są Maria Lubicz
- Łapińska i Andrzej Łąka. Producentem jest Andrzej
Łąka z Surfmag. Zachęcamy do obejrzenia i do śledzenia profilu twórców na Facebooku - www.facebook.com/lostatseapl.
W ŚLIZGU!
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MŚ JUNIORÓW ISAF
Z UDZIAŁEM POLAKÓW
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

fot. © media Volvo

W połowie grudnia Aucland w Nowej Zelandii będzie gościć najlepszych zawodników w kategoriach juniorów podczas mistrzostw świata
ISAF. Medale zostaną rozdane w 9 konkurencjach żeglarskich. Polska
będzie miała swoich reprezentantów we wszystkich klasach.

16
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Największe święto żeglarstwa w młodzieżowych kategoriach wiekowych skupi blisko 700
sportowców. Zawody będą rozgrywane w takich klasach jak: RSX, 420, 29er, Laser Radial
i Nacra. Ceremonia otwarcia odbędzie się 15
grudnia, a dzień później przeprowadzone będą
pierwsze wyścigi zaliczane do klasyfikacji regat.

zentować będzie Wiktoria Gołębiowska (MOS
SSW Iława) jako druga z eliminacji. Brązowa
medalistka ubiegłorocznych Mistrzostwa Świata juniorów ISAF - Magda Kwaśna mimo wyśmienitej dyspozycji skupiła się na nauce, podjęła studia medyczne i aktualnie jej celem jest
zaliczyć pierwszy rok.

Na mistrzostwach świata juniorów ISAF wystartuje kilku utalentowanych polskich zawodników. W klasie 29er powalczą - Aleksandra
Melzacka i Maja Micińska (YKP Gdynia), które
na przełomie lipca i sierpnia tego roku wywalczyły srebrny medal mistrzostw świata podczas zawodów w holenderskim Medemblik.
Z kolei męską załogę 29er reprezentować będą
- Mikołaj Staniul, Kajetan Jabłoński (YKP Gdynia), którzy zadebiutują w championacie ISAF.

- Mimo tej zmiany nasza reprezentacja ma duże
szanse na walkę o medale. Oprócz Julki i Hani
w klasie 420 liczymy na załogę klasy 29er - Olę
Melzacką i Maję Micińską. Szanse na dobry wynik ma również Kuba Rodziewicz. Pozostali zawodnicy wprawdzie prezentują wysoki poziom,
ale zawody dla nas po sezonie, w innej strefie
czasowej zawsze utrudniają prognozę. Mamy
doświadczenie z ubiegłorocznych przygotowań
i w pewnych elementach staramy się je powtórzyć. Chodzi o wstępną aklimatyzację i przygotowania w Hong Kongu. Miejmy nadzieję, że
również tym razem przyniosą dobry skutek –
dodaje Zbigniew Czubek.

- Mistrzostwa Polski w Gdańsku były ostatnią
fazą eliminacji do mistrzostw świata ISAF, ale
my już wcześniej zapewniliśmy sobie start
w Auckland. Zwyciężyliśmy bowiem zarówno
w zawodach Pucharu PZŻ w Krynicy Morskiej
oraz triumfowaliśmy w Pucharze Prezydenta
Gdyni. Nie zmieniło to jednak naszego nastawienia przed imprezą w Górkach Zachodnich,
którą zamierzaliśmy wygrać – skomentował
Jabłoński.
W windsurfingowej klasie RS:X wystartują tegoroczni mistrzowie Polski juniorów, reprezentanci SKŻ Ergo Hestia - Michał Zych oraz Lidia
Sulikowska.
W klasie 420 udział w mistrzostwach wezmą
Julia Szmit i Hanna Dzik (MBSW/UKŻR Giżycko/YKP Gdynia) oraz Maciek Krusiec i Rafał
Radecki (YKP Gdynia) pod opieką trenera Pawła
Nowakowskiego. W tym roku dziewczyny potwierdziły swoją dominację w tej klasie i to nie
tylko w kraju. Do tytułu Mistrzyń Świata ISAF
z 2015 roku, dołożyły Mistrzostwo Świata Juniorów, Vice-mistrzostwo Europy Juniorów oraz
tytuł Mistrzyń Polski. Z kolei Maciek Krusiec
i Rafał Radecki kwalifikację zapewnili sobie dopiero na wrześniowych Mistrzostwach Polski
juniorów.
Tegoroczne regaty Mistrzów Polski w klasie
Laser Radial stanowiły jedyną eliminację do Mistrzostw Świata juniorów. Prawo startu i reprezentowania Polski w grudniu w Nowej Zelandii
wywalczyli zwycięzcy kat. juniorskiej Magdalena Kwaśna (ChKŻ Chojnice) i Jakub Rodziewicz
(SEJK Pogoń Szczecin). Jednak, jak informuje
trener PZŻ ds. juniorów, Zbigniew Czubek, nastąpiły pewne zmiany kadrowe. - Polskę repreW ŚLIZGU!
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Na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata ISAF zakwalifikowali się także przedstawiciele katamaranów, brązowi medaliści Mistrzostw Europy
Hobie 16 – Tymoteusz Cierzan i Oskar Niemira
(UKS Navigo). Co ciekawe, mistrzostwa w Nowej Zelandii będą rozgrywane na zupełnie nowej klasie - Nacra 15. Jest to zminiaturyzowana
olimpijska Nacra 17, łódka mieczowa, w odróżnieniu od Hobie 16, co zupełnie zmienia charakterystykę żeglowania.
- Niestety w Polsce nie dysponujemy takim katamaranem. Z tego też powodu Tymek i Oskar
odstawiają na razie swojego Hobie 16 i przesiadają się na bardzo zbliżoną F18, na której będą
się przygotowywać do głównego startu sezonu.
Nasi zawodnicy będą najmłodsi w stawce, będą
też mieli najprawdopodobniej najkrótszy kontakt z łódką, bo zaledwie dwa dni przed regatami. Patrząc na to, jak trenuje konkurencja i na
obecne możliwości chłopaków, wynik w pierwszej dziesiątce będzie bardzo dobry i na to liczę
– komentuje Paweł Solecki, trener UKS Navigo.
Miejmy nadzieje, że 49. edycja mistrzostw również będzie udana dla naszych reprezentantów,
którzy z ubiegłorocznych zawodów przywieźli
złoty i brązowy medal. W Malezji na najwyższym stopniu stanęły Julia Szmit i Hanna Dzik
(MBSW/UKŻR Giżycko/YKP Gdynia), które
rywalizowały w klasie 420, a trzecie miejsce
w klasie Laser Radial zajęła Magdalena Kwaśna
(ChKŻ Chojnice).
Zawody potrwają do 20 grudnia.
17

fot. Krzysztof Nowosielski, Karol Kacperski
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SOPOT WAVE

HUCZNE ZAMKNIĘCIE SEZONU
Czy można połączyć żeglarstwo, modę i muzykę, do tego w karnawałowym stylu? Dowodem na to jest Sopot Wave - impreza, która już po raz
kolejny zamykała letni sezon żeglarski. W sopockim klubie Scena, położonym tuż nad samym morzem prawie 700 osób oglądało pokazy mody
znanych marek m.in. Marella, Patrizia Pepe, Escada Sport, Versace, Just
Cavalli, Luisa Spagnoli, Ermanno Scervino, Ramatuelle, Patrycja Zaremba i Patagonia.
Punktem kulminacyjnym był pokaz specjalny, w którym najlepsi polscy żeglarze, olimpijczycy i członkowie kadry narodowej wcielili się w role modeli. Zgromadzona wokół wybiegu publiczność żywiołowo
reagowała na wyjście każdego ze sportowców, witając każdego gromkimi brawami i okrzykami.

pijka, aktualna mistrzyni świata w klasie RS:X, czy
Irmina Mrózek - Gliszczyńska reprezentująca Polskę
na Igrzyskach Olimpijskich w Rio w klasie 470. Prawdziwy show na wybiegu urządził Jacek Noetzel, ubiegłoroczny mistrz świata katamaranów w kategorii
masters i jednocześnie szef UKS Navigo.

Świetnie w tej roli zadebiutował m.in. Przemek Miarczyński, brązowy medalista z Londynu w windsurfingowej klasie RS:X, Gosia Białecka, tegoroczna olim-

Ponadto na wybiegu pojawili się młodzi, utalentowani
zawodnicy - Paweł Tarnowski, aktualny brązowy medalista Mistrzostw Europy w klasie RS:X, Jacek No-
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wak, zwycięzca Pucharu Świata w klasie 49-er w 2014
roku, w tym roku czwarty na Mistrzostwach Świata,
oraz nadzieja katamaranów Anna Świtajska, brązowa
medalistka mistrzostw Polski juniorów Hobie Cat.
Impreza zgromadziła nie tylko elitę żeglarzy klas
olimpijskich, ale uznanych regatowców morskich
i oceanicznych, którzy kibicowali swoim młodszym
kolegom, wśród nich Zbigniew Gutkowski, zdobywca
drugiego miejsca w okołoziemskich regatach Velux
5 Oceans Race i uczestnik regat Vendee Globe, Jarosław Kaczorowski, uczestnik regat Mini Transat czy
Sydney-Hobart, Maciej Marczewski „Świstak”, 77racing Team, czy też Piotr Cichocki, nasz paraolimpijczyk z Rio w klasie Skud 18, który zakończył igrzyska
na czwartym miejscu.
Spotkać można było również Karolinę Wolińską,
mistrzynię Polski w rozwijającym się w Polsce
surfingu, Łukasza Przybytka, tegorocznego olimpijczyka z Rio startującego w klasie 49er, czy też
Tomasza Janiaka, mistrza świata w kiterace i jednocześnie trenera kadry narodowej. Nie zabrakło
też żeglarzy hobbystów.
Zawodowym żeglarzom towarzyszył świat biznesu, który świętował zakończenie tegorocznej Biznes Ligii Żeglarskiej. To właśnie w ramach Sopot
Wave odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Mistrzem czwartej edycji Biznes Ligi Żeglarskiej, po
niesamowicie emocjonującej rywalizacji została
załoga Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na scenie po srebro stawiła się ekipa Walkin.
pl Startup Venture GPNT, a brąz odebrała załoga
Sono Idoni Sailing Syndicate.
W ŚLIZGU!
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Ale nie samym żeglarstwem człowiek żyje. O dobry nastrój zadbali barmani z agencji Bar4You, którzy raczyli
gości m.in. wyśmienitym Prosecco Mionetto, idealnym
trunkiem na relaksacyjny rejs jachtem. Nie zabrakło
także kreatywnych drinków na bazie Prosecco Mionetto i wódki Lubuski i ginu Lubuski. Mocnym punktem
programu była muzyka, zarówna ta służąca jako tło pokazom mody, jak i ta ściągająca gości na parkiet.
Mateusz Krautwurst, finalista The Voice of Poland
oraz producent muzyczny i wokalista współpracujący
z Kayah, Urszulą Dudziak, czy Natalią Kukulską przygotował szczególny projekt, oparty na zaskakujących
inspiracjach. HIP-HOP Story to świetnie zaaranżowana
podróż przez największe przeboje muzyki hip-hop, a prowadzącym był pochodzący z Kongo wokalista Frenchy.
Elekronika, hip-hopowe sample i energia żywego grania
zawładnęła gośćmi, którzy długo bawili się na parkiecie.
Emocji dostarczył też konkurs wizytówkowy, w którym do wygrania były m.in. ekskluzywne zabiegi medyczne i kosmetyczne ufundowane przez Centrum
Medyczne Dr Kubik, pakiet sesji treningowych neurofeedback zwiększających potencjał mózgu ufundowanych przez Brain Plus, członkostwo w wyjątkowym
fitness clubie Elite Gym, kolację bez limitu w restauracji Morska i wiele innych.
Sopot Wave należy do największych w kraju imprez
integrujących środowisko żeglarskie i promujących
nie tylko żeglarstwo tradycyjne, ale i te najmłodsze
dyscypliny, jak windsurfing i kitesurfing. Partnerami
tegorocznej edycji były kluby: Yacht Club Sopot, Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia i UKS Navigo. Kolejna edycja imprezy już wiosną 2017 roku.
19
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Przy barze zawsze tłok
Przed klubem Scena zaparkowały najnowsze Lexusy, m.in. RX 450h i GS 450h

Frenchy wraz z Mateuszem Krautwurstem i zespołem porwali ludzi do tańca

Goście bawili się w rytm przearanżowanych hitów hip-hopu

Prosecco Mionetto, alkoholowy hit Sopot Wave
20
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Sopocki klub Scena wypełnił się po brzegi

Wirtualna rzeczywistość Samsunga

Mały pop-up store DaSea People,
sklepu z odzieżą żeglarską
W ŚLIZGU!

/

lisotpad 2016

Dobrze zaopatrzony bar to podstawa
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To był najbardziej emocjonujący punkt
Sopot Wave. W pokazie legendarnej, amerykańskiej marki Patagonia wyszli znakomici polscy żeglarze i trzeba przyznać,
że w roli modeli spisali się znakomicie.
Zimowa kolekcja Patagonii to ponadczasowy design oraz technologia. W ofercie
dostępne produkty zarówno z komponentów naturalnych, jaki i syntetycznych,
a wszystko to wykonane w szwalniach
całego świata z certyfikatem fair trade.
W tym sezonie nowością jest linia pianek
wykonanych bez użycia neoprenu. Nowy
materiał o nazwie Yulex® to zdrowa dla
środowiska alternatywa, dzięki której
emisja dwutlenku węgla jest obniżona
o 80% w stosunku do produkcji neoprenu. Patagonia dodatkowo pokrywa swoje
pianki poliestrem uzyskanym w całości
z recyklingu, wyprzedzając w ten sposób
konkurencje o kolejnych parę lat.
Przyjdź i poznaj Patagonię w Dasea People, Abrahama 29, Gdynia!
22
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Z okolic Saint – Tropez do Sopotu! Francuska marka Ramatuelle słynąca z produktów kąpielowych najwyższej jakości po raz pierwszy
zaprezentowała się w Polsce. Pokaz przeniósł wyobraźnię gości na
Lazurowe Wybrzeże. Marka Ramattuelle inspirowana jest luksusem,
francuskim szykiem oraz głębią koloru Morza Śródziemnego.
Ubrania Ramatuelle wyróżniają się niesamowitą dbałością o szczegóły. Emblematy oraz elementy dekoracyjne są widoczne i doskonale
wykończone, niektóre fasony posiadają niepowtarzalne hafty i nadruki. Celem założycieli jest tworzenie spodenek dla współczesnego
mężczyzny, ceniącego aktywny wypoczynek, a jednocześnie dbającego o nienaganny wygląd. Firma łączy modny design z praktycznym
zastosowaniem ubrań kąpielowych. Produkty Ramatuelle dostępne
są w sprzedaży prawie w całej Europie, także w Miami, a niebawem
również na terenie Trójmiasta.
Zapraszamy na Ramatuelle.pl
W ŚLIZGU!
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POLACY W FINALE
LIGI MISTRZÓW
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Faworyci zawiedli. Zeszłoroczny obrońca tytułu - Royal Norwegian Yacht Club oraz klub gospodarzy -Yacht
Club Costa Smeralda, tym razem poza podium. Stałe
słabe warunki wiatrowe okazały się być korzystne dla
załogi z południowych Niemiec oraz dwóch teamów ze
Szwajcarii – Regattaclub Bodensee i Regattaclub Oberhofen, które zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Te kluby zazwyczaj żeglują na jeziorach w otoczeniu Alp, gdzie siłą rzeczy nie ma porywistych wiatrów,
więc warunki pogodowe, które panowały w Porto Cervo
przypasowały im doskonale.
Z Polski do Porto Cervo zakwalifikowały się dwie załogi:
Yacht Club Sopot – zwycięzca polskiej ligi z roku 2015
w składzie: Jarosław Ziółek, Jakub Gotowicki, Maciej
Stompór, Rafał Sawicki oraz TŻR PMT Szczecin – kwalifikant z St. Petersburga, drugi zespół polskiej ligi z roku
2015 (Łukasz Czaja, Oskar Śleziona, Adam Kominek,
Szymon Szymik). Na akwenie były wzloty i upadki. Kilka
razy udało się zakończyć flighty w czołówce, jednak pojawiły się też wyścigi słabsze i falstarty.
- Niestety nie udało nam się pobić zeszłorocznego wyniku, ostatecznie zajęliśmy 20 miejsce. Czujemy lekki
niedosyt, nie jest to dla nas wynik satysfakcjonujący.
W porównaniu do zeszłego roku - świat poszedł trochę do przodu, a my niestety zostaliśmy w miejscu.
Mamy nadzieję, że będzie więcej okazji żeby popływać
26

fot. Francesco Nonnoi

W wielkim finale żeglarskiej
Ligi Mistrzów Yacht Club Sopot
zajął 20., a TŻR PMT Szczecin
30. miejsce. Najlepszy okazał
się niemiecki Deutscher
Touring Yacht-Club i to on
został okrzyknięty najlepszym
klubem żeglarskim w Europie.
W Porto Cervo o zwycięski
tytuł rywalizowały 32 kluby
żeglarskie z 13 krajów.

na regatowych J 70, nie tylko w Porto Cervo. Dołożymy
wszelkich starań żeby w następnych latach wynik się
poprawił – podsumowuje Rafał Sawicki, sternik Yacht
Club Sopot.
Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) organizował SAILING Champions League Final już po raz drugi.
- Ta druga edycja Sailing Champions League w Porto Cervo potwierdziła jak popularny jest to format: szybkość,
zabawa i techniczne zawody. Wykwalifikowane zespoły
są najlepszymi z ich lig krajowych, więc poziom konkurencji naturalnie jest bardzo wysoki, a nawet wyższy niż
w pierwszej edycji. Chciałbym podziękować wszystkim
zespołom, którzy przyjechali tu ze Skandynawii, z Rosji
i z całej Europy, aby ścigać się na naszych wodach – powiedział Riccardo Bonadeo, komandor YCCS.
lisotpad 2016
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fot. SVK1 Sports Production

LIS WICEMISTRZYNIĄ
ŚWIATA!

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata
windsurfingowej klasy Techno 293 nad włoską Gardą zajęła
Patrycja Lis (Baza Mrągowo). Warte odnotowania jest także
szóste miejsce Lidii Sulikowskiej.
Najlepiej wśród Polaków zaprezentowała się Patrycja
Lis w klasie Techno 293 Plus, która zajęła drugie miejsce ustępując nieznacznie reprezentantce Francji Clementine Le Joliff. Trzecie miejsce przypadło Włoszce
Mariana Aguilar.
- W Torbole warunki zaskakiwały – podkreśla Patrycja
Lis. - Wyścigi rozgrywały się zarówno w bardzo silnym,
słabym oraz granicznym wietrze. Kiedy wiatru było mniej
walczyłam o przypływanie w pierwszej czwórce, a w „moich”, silnych warunkach wygrywałam z kilkuminutową
przewagą. Na co dzień nie ścigam się w klasie bic techno
plus, dlatego było to dla mnie nowe wyzwanie. Do złota
zabrakło mi dwóch punktów, ale mimo wszystko cieszę
się z nowych doświadczeń. Już nie mogę doczekać się
kolejnego sezonu w klasie RS:X. Będzie to mój pierwszy
rok w kategorii seniorskiej. Dam z siebie wszystko – zapowiada świeżo upieczona wicemistrzyni.
W ŚLIZGU!
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W rywalizacji mężczyzn Techno 293 Plus zwyciężył
Włoch Antonino Cangemi. Drugi był Jakob Ruud z Norwegii, trzeci Francuz Hugo Mollard-Tanguy. Polak, Mikołaj Terman (SKŻ Ergo Hestia Sopot) zajął dopiero 24
miejsce. W klasyfikacji młodzieżowej najwyżej sklasyfikowana została Lidia Sulikowska (SKŻ Ergo Hestia
Sopot). Brązowa medalistka tegorocznych mistrzostw
Europy tym razem ukończyła rywalizację na miejscu
szóstym.
Mistrzostwa Świata odbyły się we włoskim Torbole.
W zawodach wzięło udział 474 żeglarzy z 33 państw
z czego ponad 40 zawodników stanowili reprezentanci
naszego kraju. Rywalizacja odbywała się w klasie Techno 293 (grupy poniżej lat 15 i poniżej lat 17) oraz w klasie Techno 293 Plus (powyżej 17 lat).
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TAJEMNICZA
POLSKA 100
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

W Trójmieście powstaje kolejne żeglarskie przedsięwzięcie. Na ten moment owiane tajemnicą, choć wstępne
założenia ogłosił jakiś czas temu w Internecie Mateusz
Kusznierewicz, który został jednym z głównych ambasadorów projektu.
Patriotyzm, duma narodowa, wspieranie pamięci
narodowej i promocja Polski to główne założenia
projektu. Na tym jednak nie koniec. Rejs to tylko
część inicjatywy. W kolejnych latach ma powstać
Narodowy Program Edukacji Morskiej oraz Narodowe Centrum Żeglarstwa Morskiego, a także Dar
Pomorza XXI wieku - nowa „wizytówka możliwości
Polski”. Na razie autorzy tego gigantycznego, patriotycznego projektu nie chcą zdradzać na jakim
są etapie, można się tylko domyślić, że zapewne
trwa pozyskiwanie sponsorów.

fot.polska100.info

Polska100, bo tak się nazywa – to patriotyczno-niepodległościowy rejs dookoła świata, nowym
25-metrowym oceanicznym jachtem regatowym
w barwach narodowych. Jacht celebrujący 100 lat
niepodległości Polski ma wypłynąć z kraju w 2017
roku. Z kolei finał planowany jest na rok 2018 pod Kolumną Zygmunta w Warszawie. Biało-czerwony jacht
ma opłynąć glob odwiedzając po drodze skupiska Polonii. Ma to być „wydarzenie emocjonujące i łączące
Polaków w kraju i Polonię zagraniczną” – czytamy na
stronie wydarzenia.
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fot. Materiały prasowe

GALEON DOCENIONY
W CANNES

TEKST: MATYLDA PROMIEŃ

Sukces stoczni Galeon podczas
targów
jachtowych
w Cannes. Produkowany przez
stocznię jacht motorowy Galeon 510 Skydeck został nagrodzony prestiżowym tytułem
"Most Innovative" w segmencie 50 - 80 stóp. To kolejne wyróżnienie dla trójmiejskiego
producenta. Niedawno model
500 FLY zdobył tytuł Powerboat
of the Year 2016.

W ŚLIZGU!
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Oba jachty zbudowane są na tym samym kadłubie.
Klienci mają do wyboru trzy różne konfiguracje części
rufowej - z pełnowymiarowym garażem i przestronnym
sundeckiem, klasyczny układ z kanapą w kształcie litery
L i kabiną dla załogi oraz system z obrotowym siedziskiem, stołem oraz mniejszym garażem.
Innowacyjny system opuszczanych burt zwiększa
szerokość kokpitu do niespotykanej w tym segmencie
wartości 5,8 metra. W części dziobowej obu jachtów
unikalny system samopoziomujących się, przesuwanych siedzisk szybko zmieni przestronny sundeck w wygodne miejsce do siedzenia. Niewątpliwą zaletą łodzi
Galeon 510 jest możliwość zamknięcia całego górnego
pokładu za pomocą miękkiego dachu oraz pełnowymiarowy szyberdach nad konsolą sternika.
W luksusowym wnętrzu zaprojektowano trzy kabiny
i dwie łazienki. Wygodnie może w nim przebywać 6
osób. W kabinie armatorskiej odnajdziemy podwójne
łóżko, dużą garderobę oraz prywatną łazienkę w celu
zapewnienia dodatkowego komfortu. Na dziobie zaprojektowano kabinę VIP, która dodatkowo zyskuje, dzięki
pomysłowym świetlikom zamontowanym w suficie.
Trzecia kabina gościnna może zostać dowolnie zaaranżowana na gabinet, garderobę lub dodatkowy salonik.
29
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WYMAGAJĄCY FINAŁ
PUCHARU POLSKI
TEKST: KLAUDIA KRAUSE / ADAM ŁOŻYŃSKI

fot. bythesea.pl Przemysław Dolny

W połowie października Puck stał się areną zmagań zawodników
wszystkich najważniejszych polskich klas windsurfingowych. Wszystkich, ponieważ były to pierwsze wspólne regaty RS:X, Raceboard, Formula, Slalom i Techno293! Było to jedno z największych deskowych
widowisk tego roku, nie tylko ze względu na szeroki udział klas, ale też
ze względu na esktremalne warunki pogodowe.
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- Od kilku lat w naszych głowach rysowały się plany
wspólnych regat. RS:X, Raceboard, Formula, Slalom
i jeszcze do tego młodzież na Bicach razem na starcie.
Marzenia nie miały jednak przełożenia na rzeczywistość. Choć początkowo nawet sam prezes – Witold
Dudziński nie myślał, że finałowe zawody spotkają się
z tak dużym zainteresowaniem to jednak się udało! –
pisze Adam Łożyński, żeglarz, bojerowiec, reprezentant
Polski w windsurfingu (POL-2), członek Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu.

mocnej obstawy i się nie zawiodłem. Pięć stopni na
termometrze i ponad dwadzieścia węzłów na wiatromierzu pozwoliły oddzielić ziarno od plew. Tu szacun
dla wszystkich tych, którzy mimo to sklarowali się, ubrali
w pianki i wypłynęli, by po chwili odmrozić sobie palce.
Szczególnie gratuluję Marlenie i rudej Grażynie. Ja do
Australii lecę z przeświadczeniem, że po chrzcie puckim,
nie ma… we wsi. Jestem gotowy na wszystko!

Wszystkie klasy zostały mocno obstawione pomimo zaledwie kilku kresek na termometrze. Tym samym linia startu
rozgrzana była do czerwoności. W sobotę sygnały szły jeden za drugim przez kilka godzin. Nie wszyscy wytrzymali
ekstremalne warunki bo trzeba przyznać, że łatwo nie było.
Wiatr dowiewał do trzydziestu węzłów, co sprawiło problem nawet najlepszym windsurferom w kraju.

W klasie RS:X choć uczestników było mniej to poziom
jak na olimpijską klasę przystało był wysoki. Wystartowali młodsi kadrowicze. Najlepiej w tym gronie poradził
sobie Piotr Szmit, który tak opisał puckie regaty:

Maciek Rutkowski tak to skomentował po zawodach:
- To były jedne z najcięższych zawodów w jakich startowałem. Na termometrze sześć stopni, temperatura
odczuwalna w okolicach zera i kupa trawy w wodzie
sprawiły, że była to bardziej walka ze sobą niż z przeciwnikami!
Maćkowi udało się wygrać Slalom. Co z resztą nie dziwi,
bo w tym roku zwyciężał tam, gdzie się tylko pojawił.
Nie inaczej było w klasie Raceboard. Najlepszym okazał
się najlepszy. Max Wójcik potwierdził swą znakomitą
formę na pięć tygodni przed wyjazdem na Mistrzostwa
Świata. W swoim komentarzu wyraził zadowolenie
z faktu, że tak duża liczba deskarzy nie przestraszyła
się październikowej pogody i podjęła walkę z resztą. Oto
jego relacja:
- Puck to mój ostatni przystanek i sprawdzian przed
Mistrzostwami Świata w Australii. Spodziewałem się
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Cóż dołączamy się do gratulacji i życzymy powodzenia!

- Mimo bardzo niskiej temperatury i dużej ilości trawy
na trasie, pływało mi się bardzo przyjemnie. Głównie za
sprawą silnego wiatru. W sumie udało mi się zwyciężyć
w mojej kategorii, a oprócz tego wystartowałem w kilku
wyścigach z bardziej doświadczonymi zawodnikami
z klasy raceboard. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony meldując się w owych wyścigach na czołowych miejscach. Regaty uważam za bardzo fajne pomimo zimna,
które dawało się we znaki. W tym sezonie mam przed
sobą jeszcze trochę pływania i startów. Najważniejszy
z nich to Mistrzostwa Świata RSX na Cyprze, które odbędą się już za miesiąc.
W niedzielę do walki o ostatnie trofeum tego roku stanęli
zawodnicy Formuły. Niespodziewanie remis punktowy
z Jakubem Janikiem wygrał Tomasz Miękus, który został zwycięzcą regat i zaliczył spory awans w krajowym
rankingu na koniec sezonu. Wśród najmłodszych, ale
nie mniej dzielnych triumfowała Julia Dawidowicz. Na
kolejnym miejscu ex aequo Iga Stępczyńska, Wiktoria
Giec oraz Maciek Pietrzak.
Szczegółowe wyniki na: www.psw.org.pl
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ŁOWCY
SZTORMÓW
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

fot. Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Red Bull Storm Chase
powraca! 8 zawodników weźmie udział
w najbardziej ekstremalnych na świecie
regatach windsurfingowych. Do pokonania będą mieć wielkie fale i wiatr o sile
minimum 10 stopni
w skali Beauforta.
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O tytuł windsurfingowego pogromcy największych sztormów świata walczyć będzie 8 zawodników - czterech finalistów
z ostatniego Red Bull Storm Chase (Leon
Jamaer, Dany Bruch, Marcilio Browne
i Thomas Traversa) i czterech jeźdźców
wybranych w tegorocznym plebiscycie,
w którym udział może wziąć każdy chętny.
Czego będzie szukać ekipa organizująca
zawody? Wiatru wiejącego z prędkością
100 km/h i fal wyższych niż windsurfin-

gowe maszty. Nagradzane będą punkty
za wysokość, styl, kreatywność, wielkość
fal, i nie tylko. Konkurs odbędzie się w ciągu dwóch dni, jeśli pozwolą na to warunki.
Do 10 listopada można rejestrować
się na stronie www.redbullstormchase.
com i zgłaszać swoją kandydaturę jako
uczestnika tego niecodziennego projektu. Jury w składzie Klaas Voget, John
Carter (fotograf PWA) oraz Duncan
Coombs (główny sędzie PWA) spośród
nadesłanych zgłoszeń wybiorą 4 śmiałków, którzy wraz z 4 finalistami poprzedniej edycji, będą rywalizować o tytuł najlepszego pogromcy sztormu na naszej
planecie.
Ostatnia edycja Red Bull Storm Chase
odbyła się 2014 roku w miejscowości
Cornwall w Anglii. Niekwestionowanym
zwycięzcą został Francuz Thomas Traversa, który pokonał Marcilio Browne
z Brazylii i Niemca Leona Jamaera. Już
za kilka miesięcy panowie spotkają się
ponownie. Czy Traversa obroni swój tytuł? Okaże się już niedługo.

fot. Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

fot. Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Red Bull Storm Chase to najbardziej
hardkorowe zawody windsurfingowe na
świecie. Nie są ograniczone do czasu ani
miejsca i odbywają się tylko wtedy, gdy
nadejdą odpowiednie warunki. Tutaj słowo „odpowiednie” nabiera innego znaczenia: sztorm o sile minimum 10 Beauforta
i ogromne fale. Kiedy dokładnie i gdzie?
Nie wiadomo! Miejsce wydarzenia nie jest
ściśle określone, ale najprawdopodobniej
będą to europejskie wybrzeża Atlantyku.
Okno czasowe na rozegranie zawodów
rozpocznie się 9 stycznia 2017 i potrwa do
12 marca 2017.
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ZWYCIĘSKI DEBIUT PSSE
BIZNES LIGA ŻEGLARSKA
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna rzutem na taśmę wygrała
IV edycję Biznes Ligi Żeglarskiej,
pokonała nie tylko grupę Walkin.
pl, ale również dotychczasowych
triumfatorów wszystkich poprzednich edycji – Sono Idoni Sailing
Syndicate.
8 października odbyła się finałowa runda jesiennej
edycji Biznes Ligi. Na czwartą, ostatnią rundę składały się dwa finały (mały – grupa srebrna oraz duży –
grupa złota). Mimo kapryśnej pogody, udało się przeprowadzić wyścigi bez deszczu. Nie brakowało walki
burta w burtę, silny wiatr oraz spora fala sprawiły, że
dla większości był to ekstremalny wysiłek. W grupie
srebrnej dwie pierwsze drużyny uzyskały taką samą
liczbę punktów - Polpharma oraz D.A.D InformerMed,
jednak ostatecznie wygrała załoga Polpharmy z powodu większej liczby wygranych wyścigów. Za nimi
kolejno uplasowały się załogi: Solvay, Eurocast oraz
Eengineer.
- To był bardzo wyjątkowy finał i bardzo wyjątkowe
warunki. Przez tydzień mieliśmy gigantyczny sztorm
w Sopocie, fala się utrzymała i wiatr pokazał swoje
silne oblicze. Jednak mimo to udało nam się rozegrać wszystkie z planowanych wyścigów. Rzadko się
to zdarza, ale do ostatniej chwili nie wiadomo było,
kto zostanie zwycięzcą. Ostatecznie zadecydowała
o tym długość jednego elementu jachtu, a tak naprawdę niecałe pół metra – podkreśla Paweł Górski
z GSC Yachting, współorganizator regat.
Z kolei do wielkiego finału zakwalifikowali się: Startup Venture GPNT - Walkin.pl, Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna, Energa, Sanhaus Apartments,
Atena, Sono Idoni Sailing Syndicate. O zwycięstwie
w jesiennej edycji decydowały niuanse - 30 centymetrów – taka była różnica między pierwszym, a drugim
miejscem! Zwycięzcą IV edycji Biznes Ligi Żeglarskiej
została debiutująca załoga Pomorskiej Specjalnej
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Strefy Ekonomicznej z Jarosławem Kaczorowskim
za sterem. Fantastyczną końcówkę regat zaliczyła
załoga Walkin.pl Startup Venture GPNT pod dowództwem Wojciecha Kąkola w składzie: Zbigniew Gutkowski, Krzysztof Drywa, Bartosz Puchowski i Marta
Puchowska, co dało im ostatecznie drugie miejsce na
podium. Na miejscu trzecim uplasowali się obrońcy
tytułu, załoga Sono Idoni Sailing Syndicate.
- Jesienna Biznes Liga to cztery weekendy regatowe,
z dużą dawką zdrowej rywalizacji i przede wszystkim
sporą ilością żeglarskiej zabawy. Łącznie rozegrano
ponad 40 wyścigów, a tegoroczny finał potwierdził
fakt, że poziom oraz liczba uczestników Biznes Ligi
wzrasta z edycji na edycję. Polecamy każdemu start
w kolejnych regatowych rozgrywkach. Już teraz swój
udział zadeklarowało ponad 20 załóg – zapowiada
Rafał Sawicki, GSC Yachting.
Rozdanie nagród odbyło się na uroczystej gali Sopot
Wave organizowanej przez magazyn W Ślizgu! oraz
Prestiż Magazyn Trójmiejski. W klubie Scena, zwycięska drużyna odebrała zasłużony, złoty medal oraz
najcenniejsze trofeum, przechodni puchar Biznes Ligi
Żeglarskiej. Kronika z rozdania nagród na s. 72.
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WYDARZENIA

WYNIKI GRUPY ZŁOTEJ
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
2. Startup Venture GPNT - Walkin.pl
3. Sono Idoni Sailing Syndicate
4. Sanhaus Apartments Sopot
5. Atena
6. Energa

WYNIKI GRUPY SREBRNEJ:
1. Polpharma
2. D.A.D Informer Med
3. Solvay
4. Eurocast Sailing Team
5. E-engineer & Friends

Biznes Liga Żeglarska to
projekt skierowany do
świata biznesu - jako narzędzie do aktywizowania
własnych
pracowników,
tworzenia atmosfery pracy zespołowej, czy też
wzmacniania relacji biznesowych i budowania networkingu. Przede wszystkim jednak jest świetnym
projektem do podnoszenia
swoich umiejętności żeglarskich oraz sprawdzenia
na czym polega prawdziwe
żeglarstwo regatowe.
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Tak występ w Biznes Lidze komentuje Marek Stanke, członek
zwycięskiej załogi PSSE:
Przed startem do pierwszego wyścigu zdawaliśmy sobie sprawę
jak niewiele umiemy i jak ciężka praca nas czeka. Dlatego spośród pracowników naszej firmy wybraliśmy tylko tych, którzy
zdeklarowali się, że będą na wszystkich treningach i wszystkich
regatach. W naszej załodze znalazł się jeden żeglarz regatowy,
jeden z niewielkim doświadczeniem na jachtach morskich, jeden
który pływał na s/y F. Chopin oraz dwie osoby, które nigdy nie
były związane z żeglarstwem. Musieliśmy z tego składu stworzyć
w krótkim czasie załogę regatową. Początki były bolesnym doświadczeniem. Nie wychodziły nam manewry, traciliśmy miejsca
na kursach z wiatrem i okrążaniu znaków. Rzadko udawało nam
się nawiązać walkę z najlepszą załogą naszej grupy eliminacyjnej.
Jednocześnie korzystaliśmy z każdej okazji ze strony GSC Yachting do treningu, jak też z ich wskazówek. Spędziliśmy sporo czasu po treningach na przyspieszonym kursie techniki, taktyki i teorii żeglowania. Na strategię jednak go nie starczyło. W finałowym
dniu nie wszystko wychodziło nam doskonale, ale ambicją nadrabialiśmy niedostatki wyszkolenia. Walczyliśmy zawzięcie o każde miejsce. Zdarzało się, że o przedostatnie, tak jak w czwartym
wyścigu finałów. Przed ostatnim wyścigiem byliśmy na trzecim
miejscu z minimalną stratą do świetnie żeglujących załóg Startup
Venture GPNT - Walkin.pl i Sono Idoni Sailing Syndicate. Jednak
już wcześniej, w połowie rundy finałowej czuliśmy się jak zgrana załoga regatowa, więc do decydującego wyścigu podeszliśmy
z przeświadczeniem, że wygramy. Jakoś tak. Po prostu. Zacięcie
walczyliśmy od startu do ostatnich sekund wyścigu. Wygraliśmy
o pół długości bukszprytu. Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa,
ale jeszcze bardziej z tego, że udało nam się stworzyć w krótkim czasie porządną załogę regatową - jeszcze niedoskonałą, ale
waleczną. A wynik poszedł w świat. Jesteśmy zadowoleni także z tego powodu, że nasza firma – Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna w Sopocie, która bardzo aktywnie wspiera wszelkie
inicjatywy związane z morzem, patronowała tej edycji Biznes Ligi
Żeglarskiej, zaś sama impreza może uchodzić za wzór zarówno
od strony organizacyjnej, jak i biznesowej.
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OKIEM PSYCHOLOGA

CIEMNIEJSZA
STRONA SPORTU
Kiedy pytam rodziców zapisujących dzieci do sekcji sportowych o to, co nimi kieruje, poza oczywistą motywacją, bardzo
często mówią, że chcieliby, aby dziecko rozwijało się społecznie
- poznawało rówieśników i nawiązywało relacje. Uważam, że to
dobry argument, a sport dzieci i młodzieży to świetny sposób
na osiągnięcie tego celu.
Z czasem młody człowiek robi postępy, przechodzi przez kolejne etapy kariery sportowej, aż w końcu dociera do poziomu
zawodowego. W dalszym ciągu buduje relacje, ale zmieniają
się priorytety i cele w sporcie. Na szczycie często okazuje się,
że sport ma już zupełnie inne oblicze. Jednym z nich jest samotność.

DARIA
ABRAMOWICZ
Psycholog, redaktor naczelna portalu Park Psychologii. Związana
z Warszawską Grupą Psychologiczną, gdzie pracuje ze sportowcami, trenerami i rodzicami.
Od dziecka uprawiała żeglarstwo
- w klasach Optimist, Europa i Laser Radial. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w pracy
z zawodnikami na różnym poziomie zaawansowania.
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Skąd się bierze? Z poczucia niezrozumienia przez bliskich, trenerów czy kolegów z zespołu, z nawarstwiających się wyzwań
i kryzysów, z ogromu poświęceń koniecznych do osiągnięcia
sukcesu - także związanych odsuwaniem na boczny tor innych
ważnych obszarów życia. Pojawianiu się samotności i poczucia
odizolowania u sportowców sprzyja dynamicznie rozwijająca
się kariera sportowa, rosnąca presja ze strony mediów i kibiców
i coraz lepsze wyniki sportowe (zwłaszcza niespodziewane medale wielkich imprez). Zawodnicy uprawiający dyscypliny indywidualne, wymagające bycia z samym sobą przez większość
czasu, doświadczają osamotnienia jeszcze wyraźniej. Taki charakter ma także żeglarstwo. W trakcie regat zawodnicy przez
długie godziny są sami ze swoimi myślami, z dyskomfortem
i bólem, z celami, z decyzjami.
Sport na najwyższym poziomie to nie zawsze splendor, chwała,
sukces i radość. To gigantyczny wysiłek, okupiony tysiącami
godzin wyrzeczeń, a czasami ciemna, nieprzyjemna przestrzeń,
w której trudno radzić sobie z emocjami i doświadczeniami samotności i pustki. Warto być na to przygotowanym. I tu właśnie
przydaje się specjalistyczne wsparcie psychologiczne. Brak
poczucia przynależności, brak wsparcia i wspomniane emocje
mogą, w połączeniu z bardzo wysokim poziomem stresu i często obecnym napięciem prowadzić do trudności, które nie tylko
wpływają na wyniki sportowe, ale i na inne obszary życia. Warto
pamiętać o tym nie tylko jako sportowiec, rodzic lub trener planujący sportową karierę. Taka świadomość przydaje się także
fanom sportu i kibicom, którzy obserwują zmagania zawodników z zewnątrz. Zwłaszcza, kiedy oceniają, często anonimowo,
formę i wyniki sportowców i trenerów.
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D.A.D SPORTSWEAR OD 2014 ROKU
WSPIERA ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA

POLO PARKES

WWW.DAD-SPORTSWEAR.COM.PL
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PIOTR KULA
FINNISTA NA FINISZU?
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

- Gdy nie wiesz, czy zobaczysz jeszcze kogoś kogo bardzo kochasz, żegnasz
się z nim na wszelki wypadek... Po wygraniu Mistrzostw Polski, ubrany
w garnitur popłynąłem moją ukochaną łódką po ulubionym akwenie pod
Gdańskiem, na wszelki wypadek elegancko żegnając się z ogromnym
kawałkiem mojego życia – mówi Piotr Kula. Zawodnik szlachetnej klasy
Finn, tegoroczny mistrz kraju, młody człowiek w 100% zaangażowany
w sport, prywatnie mistrz lenistwa! W wywiadzie dla W Ślizgu! opowiada
o przyszłości żeglarstwa olimpijskiego, o klasie Finn, ekskluzywnym
pływaniu w garniturze, foilach i swoich planach nie tylko sportowych (!).
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W Górkach Zachodnich udało ci się wywalczyć szóste w karierze mistrzostwo Polski w klasie Finn,
odebrałeś utracony w zeszłym roku tytuł Mikołajowi Lahnowi. Jak smakuje takie zwycięstwo?
Zależało mi na wygraniu tegorocznych mistrzostw
Polski, jakby to były mistrzostwa świata. Miałem
sporo do udowodnienia sobie i innym. W ubiegłym
sezonie byłem w poważnym dołku formy, duże regaty kończyłem na odległych miejscach. Mimo, że
mogłem zdobyć kolejny tytuł mistrza kraju, przegrałem przez własne błędy. To bardzo bolesne, bo przegrałem sam ze sobą. Nie dawałem po sobie poznać,
bo trzeba przyjąć porażkę po męsku, ale siedziało to
w mojej głowie przez cały rok. Zawsze traktuję regaty poważnie, a w tegorocznych mistrzostwach Polski
dołożyłem jeszcze więcej skupienia, walcząc o każdy
wyścig. Nawet, gdy po starcie nie byłem w zbyt kom-
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fortowej pozycji, bo mieliśmy dość niestabilny wiatr, to
spokojnie i konsekwentnie realizowałem dobrą taktykę i to dało mi zwycięstwo. A odzyskanie utraconego
tytułu smakuje niesamowicie.
Co dalej?
Mamy jesień i żeglowanie na małych łódkach w Polsce kończy się na kilka miesięcy. Twardziele jeszcze
żeglują, ale to nie jest bardzo efektywne. Kiedyś trenowałem o tej porze roku na Bałtyku, a zimą wyjeżdżaliśmy w cieplejsze miejsca, ale ten rok jest inny. Przez
szereg ostatnich lat żeglowałem bez przerw, a koniec
końców nie zakwalifikowałem się do Rio. Mimo że,
kocham ten sport, jestem zmęczony. Poważnie zaniedbałem całą resztę życia, przyjaciół, rodzinę, miłość,
nawet czytanie książek. Dlatego tej zimy nie planuję
żeglować tak jak w poprzednich latach. Chcę trochę
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zgłodnieć, zatęsknić za falą i wiatrem, wyleczyć drobne
kontuzje. Poza tym prowadzenie kampanii olimpijskiej
na własną rękę bardzo mnie obciążyło nie tylko sportowo, ale i finansowo.
Co to znaczy na własną rękę?
Praca naszej kadry w pewnym momencie nie przynosiła efektów, ale to, że z niej wypadłem było efektem moich słabszych wyników. W takiej sytuacji
Związek nie może w pełni wspierać zawodnika.
Zachowałem sprzęt kadrowy, ale wynajęcie trenera, organizacja wyjazdów i finansowanie było po
mojej stronie. Kwalifikacje do Igrzysk były w Nowej
Zelandii. Wysłanie na drugi koniec świata kontenera ze sprzętem, przelot dla dwóch osób, treningi,
starty i sam pobyt na miejscu przez niemal miesiąc
kosztowały dużo pieniędzy i wysiłku. Choć stara-

łem się o kontynuację współpracy, to przyjęto
wcześniej jakieś zasady, zawodnicy spoza kadry nie mogli znaleźć się w programie i to jest
zrozumiałe. Na szczęście moi sponsorzy indywidualni pozostali ze mną i to dzięki nim mogłem podjąć próbę kwalifikacji do Rio samemu,
za co jestem im bardzo wdzięczny.
Do Rio zakwalifikować się nie udało. Jest prawdopodobieństwo, że mimo ogromnych chęci,
nie będziesz miał możliwości kontynuowania
olimpijskiego wyczynu… ponieważ Finn może
wypaść. Dlaczego?
Z obecnych dziewięciu kompletów medali o jakie
dotąd rywalizowano w żeglarstwie na igrzyskach,
MKOl zapowiedział redukcję do ośmiu. Dziś nie
wiadomo jak to zostanie rozwiązane i ISAF ma
chyba spory problem. Bez dokładnych wyliczeń
ogólnie mówiąc jest sporo klas dla zawodników
o standardowej, dość lekkiej masie ciała, a Finn
to łódka dla ciężkich facetów. Zresztą nazwa naszej konkurencji olimpijskiej to Heavyweight Dinghy i trzeba tu ważyć przynajmniej 93 kg. Fakt, że
jest tylko jedna konkurencja dla ciężkich żeglarzy
pozwala myśleć, że raczej nie będzie pomysłu na
zamknięcie drogi do igrzysk tej grupie zawodników. Pojawił się natomiast zarzut ze strony MKOl,
będący znakiem dzisiejszych czasów ogarniętych
walką o bezwzględne równouprawnienie. Mianowicie słyszymy dziś, że Finn jest konkurencją
szowinistyczną, bo nie ma tu odpowiednika dla
kobiet. Jest to dość naturalne, gdyż w żeglarstwie
i generalnie na świecie nie ma zbyt wielu szczupłych pań o masie niemal stu kilogramów. MKOl
dąży jednak do równowagi płci w sporcie. Ogólnie
jest to bardzo dobra tendencja. Natomiast nawet,
gdybym nie był Finnistą, któremu ta klasa jest tak
bliska, ten konkretny zarzut wydawałby mi się
lekko mówiąc niesłuszny. Po prostu taka konkurencja, nawet poza igrzyskami nie funkcjonuje najzwyczajniej z powodu braku żeglarek o tak dużej
masie. Pomimo tych argumentów, wiemy że będzie o jedną konkurencję mniej w Tokio w 2020
roku i coś na pewno się zmieni.
Załóżmy najgorszy scenariusz - Finn odpada. Co
wtedy robisz?
Może któreś klasy zostaną połączone, może powstanie konkurencja łódek o szerszej tolerancji
wagi zawodnika. Jest już taka łódka, w której
w zależności od masy żeglarza, ustawia się skrzydła szerzej lub wężej, by wyrównać możliwości
balastowania. Pojawiają się pomysły żeglarstwa
oceanicznego, czyli wyścigu na kilka dni non stop,
zarówno dla kobiet, mężczyzn jak i mieszanych
załóg. Dziś jest to duża niewiadoma, a mi pozostanie się dostosować do rzeczywistości jaką zastanę po konferencji ISAF w lutym.
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Może foile?
O tak, jest taka możliwość i jest to bardzo prawdopodobne, że w Tokio będzie przynajmniej jedna klasa na
foilach. Żeglarski świat chce latać nad wodą. To nie
jest nowy wynalazek, ale dzięki rozwojowi technologii
widzimy boom na foile. Jest już dużo łódek nieolimpijskich, które pięknie ślizgają się na hydroskrzydłach.
Głównie katamarany, czy Moth, nie wspominając o łódkach Pucharu Ameryki. Nacra17 już zmodernizowała
sprzęt do foili, a stowarzyszenie klasy zarekomendowało ISAF-owi akceptację tego na igrzyska w Tokio.
Spodziewam się, że tak się właśnie stanie. Niewykluczone też, że wejdzie jeszcze coś wśród jednokadłubowców z foilami. A to pewnie będzie oznaczało,
że trzeba by ważyć mało. Wtedy niewykluczone, że
schudnę kilkanaście kilogramów i spróbuję. To trochę
wbrew mojej budowie ciała, bo w najlżejszej swojej
wersji na Finnie ważyłem 93 kg. Fizjologicznie jest to
wykonalne i może potraktuję to jako nowe wyzwanie.
Zobaczymy jak się sprawy potoczą.
Na wszelki wypadek pożegnałeś się z Finnem, nie ma
co – w spektakularny sposób! Garnitur, łódka, coś mi
to przypomina… inspirowałeś się Alexem Thomsonem?
Powtórzę to, co napisałem publikując kilka zdjęć z tej
sesji na moim fanpage, bo chyba nie mam lepszego
komentarza: Gdy nie wiesz, czy zobaczysz jeszcze ko42

goś kogo bardzo kochasz, żegnasz się z nim na wszelki wypadek... Po wygraniu Mistrzostw Polski, ubrany
w garnitur popłynąłem moją ukochaną łódką po ulubionym akwenie pod Gdańskiem, na wszelki wypadek
elegancko żegnając się z ogromnym kawałkiem mojego życia... Popłakałem się po napisaniu tych słów - nie
bardzo, ale jednak łza w oku się zakręciła. Kocham tę
łódkę, przeżyłem z nią niesamowite chwile. Te emocje
trafiły też do innych i spotkałem się z miłym odzewem.
Zaczerpnąłem nieco inspiracji od Alexa Thomsona,
w końcu pokazał, że żeglowanie w garniturze dobrze
się razem komponuje. Znajomy żeglarz napisał, że na
wiosnę będę się witał w garniturze z Finnem, gdy pozostanie na igrzyskach. Mam nadzieję, że tak będzie!
Dlaczego klasa Finn?
W moim przypadku to dość naturalne. Jako dziecko byłem bardzo gruby, a w takiej sytuacji rośnie się
bardziej niż inni i po prostu jestem raczej duży. Mam
wzrost i wagę predysponującą mnie albo do Finna,
jeśli chciałem żeglować w klasie olimpijskiej, albo do
dużej, załogowej łódki, gdybym decydował się na takie
żeglowanie. Raczej wolałem sterować, a młodziakowi
bez umiejętności nikt nie dałby steru dużej łódki, więc
najpierw Laser, później Finn były naturalną drogą. Na
Laserze byłem wciąż gruby i nie mogłem rozwinąć
skrzydeł. Dopiero jako siedemnastolatek schudłem
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czternaście kilogramów i dostosowałem wagę do Lasera Standard, ale jednocześnie nabierałem tężyzny
i wiadomo było, że nie utrzymam tej wagi. Popływałem jeszcze sezon na Laserze i idąc do maturalnej
klasy siadłem na Finna. Fascynowała mnie przy tym
mitologiczna idea, że zwycięzca igrzysk zyskuje wieczną chwałę i nieśmiertelność w pamięci późniejszych
pokoleń, więc klasa olimpijska była jedyną opcją. Na
Finnie dużo się nauczyłem. W zasadzie dopiero tutaj
moja masa nie była problemem. Była adekwatna do
łódki, więc mogłem skupić się na taktyce i poprawnej
technice. Finn to była łódka dla mnie.
Jest wymagająca?
Każda łódka sportowa jest na swój sposób wymagająca. Powyżej 10 węzłów prędkości wiatru możemy
pompować na kursach pełnych. Wstajemy, ciągniemy w odpowiednim momencie żagiel bez przełożeń
przez bloczki, rzucając się na butę lekko w tył i wypychając jednocześnie nogami łódkę do przodu. I tak na
każdej fali, wprowadzając łódkę w ślizg. Wyścig trwa
ponad godzinę, dwa czasem trzy wyścigi dziennie...
męczące. Myślę, że większość ludzi nie utożsamia
żeglarstwa w ogóle, nie mówię tylko o klasie Finn,
z ekstremalnym wysiłkiem fizycznym. Często słyszałem takie stwierdzenie, że u nas tylko się siedzi i wiatr
nas pcha. Może powinien być zakaz transmisji słabowiatrowych wyścigów, bo to faktycznie wygląda bardzo statycznie :-) Dodatkowo na Finna przesiadają się
bardzo często świetni zawodnicy z innych klas, którzy
już nie mogą bądź nie chcą utrzymywać niskiej masy
ciała. A że są dobrymi żeglarzami, bardzo szybko
zaczynają pływać z przodu stawki. W efekcie mamy
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flotę doświadczonych, bardzo dobrych zawodników.
Stara dobra klasa, która da w kość każdemu, kto nie
przyłoży się na treningach.
Pierwszy poważny sukces?
Wygrałem zawody latawcowe w Biskupcu, gdy miałem może z 14 lat. Byłem bardzo szczęśliwy! Też
z wiatrem, też płat nośny... (śmiech). Wiem, że pytasz
o żeglarstwo... w 2004 roku zdobyłem brązowy medal
mistrzostw Polski juniorów w klasie Laser Radial. To
były początki nieco porządniejszego, świadomego
żeglowania. Miałem 16 lat i dopiero wtedy zacząłem
w miarę przyzwoicie pływać. Późno zacząłem w ogóle. Mając 13 lat poszedłem do Bazy Mrągowo. Gruby
chłopak, nikt nie wróżył mi tam większej przyszłości
w żeglarstwie. Ale chciałem udowodnić wszystkim, że
dam radę. I całe szczęście, bo żeglarstwo uratowało
mi życie. Gdybym sobie tak dalej radośnie jadł słodycze jak wtedy, teraz pewnie miałbym spore problemy
ze zdrowiem. Wtedy tak naprawdę wziąłem się za siebie, żeby być dobrym żeglarzem.
Napisałeś na swojej stronie: „Gdy trenuję to daję z siebie
wszystko, ale na lądzie potrafię być mistrzem lenistwa”. To
niezwykle ciekawy sposób kompensacji wysiłku (śmiech).
Jednak nie uwierzę, że życie na lądzie to wyłącznie lenistwo! Co robisz, gdy nie pływasz? Jakieś hobby?
Ale naprawdę lubię się lenić! Gdy wracam z trzytygodniowego zgrupowania, muszę trochę odespać, zregenerować siły. Nie widzę nic złego w leżeniu bykiem do
południa, nie gotowaniu sobie obiadu..., i tak następnego dnia idzie się na trening! Choćby aktywny wypoczynek, trzeba dać mięśniom trochę tlenu, rozciągnąć je,
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wyleczyć kontuzje. Dopóki studiowałem, każdą wolną chwilę poświęcałem na naukę. Lubię zagrać na
pianinie, czasem jak wkręci mi się jakiś serial to oglądam odcinki jeden za drugim. Poza tym nic szczególnego. Chyba nie mam konkretnego hobby poza
żeglarstwem. Ono mnie definiuje. Hmm... może to
trochę niezdrowe. Kiedyś śpiewałem i grałem, może
powinienem do tego wrócić.
Napisałeś, że jesteś hydrofilny i higroskopijny –
wyjaśnij!
Ha ha... napisałem to dość dawno temu... Tak, kiedyś jak tylko trochę nie popływałem, skóra na moich
dłoniach robiła się twarda, sucha i przez to pękała.
Potrzebne było ciągłe namaczanie i wycieranie
linami :-) Teraz trochę zmądrzałem i bardziej o siebie
dbam. Pływam w rękawiczkach i częściej używam
kremów do rąk, więc jest lepiej!
Recepta na sukces?
Chciałbym żeby taka istniała! Pewnie jest tyle dróg do sukcesu, ile ludzi, którzy go osiągnęli. Jest natomiast jedna cecha wspólna. To wytrwałość połączona z pracowitością.
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Na pewno byli tacy geniusze i szczęściarze za razem, którzy odnosili sukcesy w swojej dziedzinie za pierwszą próbą. Wątpliwe żeby udało im się to bez pracy. Może jakimś
wyjątkom. Większość ludzi chcących dojść do efektów
musi ciężko pracować, po każdej porażce powtarzając
sobie, że to nic złego, trzeba wyciągnąć wnioski i spróbować jeszcze raz. Mi powiedziano kiedyś, że nie mam talentu do żeglowania, więc postanowiłem pracować dwa
razy ciężej niż moi koledzy. Weszło mi to już w krew i po
prostu się nie poddaję. Jeśli czujemy, że sprawa nie jest
przegrana warto dążyć do celu. O właśnie, to chyba moje
małe hobby. Szukam inspiracji w książkach ludzi sukcesu.
Wyszukuję w księgarniach pozycje napisane przez świetnych biznesmenów czy sportowców, albo ich biografie.
Za kilkadziesiąt złotych można mieć prywatną audiencję
np. u najlepszego baletmistrza na świecie. Popatrzeć na
świat i pracę jego oczami. To często bardzo pouczające.
Jest jeszcze dużo rzeczy, które chciałbym zrobić i osiągnąć. Mam nadzieję, że dam radę.
Muszę zahaczyć o Rio… Na igrzyska nie udało się
pojechać, pewnie analizowałeś temat już wiele razy,
udało ci się znaleźć przyczynę?
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Jak zwykle w takich sytuacjach przyczyn jest
kilka. W 2013 roku, rozpoczęliśmy pracę nad
własnym kadłubem wraz z polskim producentem. Byliśmy z trenerem zdania, że można zrobić lepsze, dokładniejsze łódki niż robi
to lider na rynku. I faktycznie w następnym
sezonie wystartowałem na rodzimej konstrukcji, która świetnie pływała szczególnie
w słabych wiatrach. A o to przecież chodziło,
bo akwen igrzysk w Rio miał być słabowiatrowy. W Preolimpiku 2014 zająłem na tej
łódce piąte miejsce. Była naprawdę dobra
i pewnie między innymi dlatego wspomniany
lider produkcji - Devoti, aby utrzymać pozycję,
zaprojektował nowy model Finna – Fantastica. Ma bardziej płaskie dno, a to powoduje,
że szybciej wchodzi w ślizg i dłużej w nim pozostaje. W słabych wiatrach nie ma większej
różnicy, ale w silnych na starszych łódkach
nie ma z nimi szans. Większość zawodników
przesiadła się na te łódki. Niestety w naszej
kadrze się one nie pojawiły, a mnie samego
nie było na nią stać. Zrobiliśmy dobry ruch
z naszą łódką, ale nasi przeciwnicy zrobili
lepszy. Kombinowanie ze sprzętem spowodowało też, że moja głowa nie była tak bardzo w wyścigu co w łódce. Szyliśmy też własne żagle... za dużo zmian, za mało zwykłej
rzemieślniczej pracy. Gdy głowa nie jest tam
gdzie trzeba, nie wygrywasz.

Polski. Pogodzenie sportu z biznesem jest
trudniejsze niż np. jednoczesne studiowanie.
Kiedyś jednak przyjdzie czas na definitywny
koniec z żeglowaniem olimpijskim. To pewnie będzie czas na coś, co od dawna siedzi
w mojej głowie, czyli budownictwo. To na
pewno bardzo ciężki biznes, ale mnie to kręci.

Jak długo chcesz pływać?
Nie zakładam sobie limitu. Z tego sportu
ciężko tak po prostu odejść i zapomnieć
definitywnie. Mówią, że gdy raz sprzedasz
duszę morzu, już jej nie odzyskasz... chyba
coś w tym jest. Zaczynam się uśmiechać do
większych łódek. Niedawno powstał pomysł
startu w Mistrzostwach Europy ORC, które
będą w przyszłym roku w Gdańsku. To może
być nowe wyzwanie. Mam nadzieję, że uda
się zrealizować ten projekt. Do tego jest perspektywa kampanii olimpijskiej Tokio 2020,
ale tu jak już mówiłem muszę poczekać na
decyzję ISAF co do klas olimpijskich. Na razie nie myślę o zejściu na ląd.

Jak myślisz, dokąd zmierza żeglarstwo? Foile
zdominują cały żeglarski świat?
Jeszcze niedawno, gdy ktoś mówił, że jednostki w regatach Vendee Globe będą pływały z foilami, niektórzy pukali się w czoło –
a jednak wystartowały. Jeśli dopłyną do mety,
to pewnie na czołowych miejscach. Mam
znajomych, którzy jeszcze wiosną pływali
na Finnach, a teraz ścigają się na foilujących
dużych katamaranach GC32 czy szykują się
do Pucharu Ameryki. Żeglarstwo nie zmienia
się tak szybko i powszechnie jak technologia
komputerowa, ale jest to bardzo dynamiczny ruch, po części wymuszony przez media,
które wymagają ekstremalnego show. To
świadczy dobrze o nas, żeglarzach w ogóle.
Nie jesteśmy sztywno zamknięci w tradycji,
tylko cały czas się rozwijamy. Oczywiście
są w to zaangażowane wielkie pieniądze
i tylko nielicznych stać na takie żeglowanie,
jednak wszystko ma swoje początki. Kiedyś
samochody też były niedostępne dla ogółu,
a dziś jeździmy nimi na co dzień. Przy tym
tradycyjne żeglarstwo wypornościowe wcale
nie jest przez to zagrożone lub spychane na
margines. Jest zbyt piękne i zbyt popularne,
aby miało zniknąć.

Z wykształcenia jesteś ekonomistą, myślałeś
żeby w przyszłości porzucić żeglarstwo na
koszt realizacji celów biznesowych?
Już nawet zacząłem próby biznesowe, ale
bez porzucania żeglarstwa. Chcę się przekonać czy dam radę robić kilka dużych rzeczy
na raz. Uruchamiam firmę usługową w sektorze usług komunalnych. Korzystam z tego,
że sezon skończył się dość szybko, bo w zasadzie po mistrzostwach świata w maju musiałem przygotować się tylko do mistrzostw
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A trener? Nie myślałeś żeby w przyszłości zostać trenerem?
Niespecjalnie, choć to sprawia dużo satysfakcji. Miałem mały epizod z trenowaniem grupy dżentelmenów na mistrzostwach Świata
Masters. Nie umiem się nie angażować, albo
robić rzeczy na pół gwizdka, więc przekazywałem im bardzo dużo informacji. Starałem
się ich też motywować, aby przekraczali
swoje granice. Byli przeszczęśliwi, a mi dało
to bardzo dużo radości. Jeden z nich, po wyścigu, który świetnie mu wyszedł wyściskał
mnie jak najlepszego przyjaciela. Dwóch zaproponowało mi swoje córki za żony! :-) Nie
wykluczam trenowania kogoś, kto chciałby
skorzystać z mojej wiedzy, ale nie planuję
robić z tego swojego źródła utrzymania. Ciągnie mnie do biznesu, do budowania czegoś
dużego, co sprawnie funkcjonuje i daje coś nie
tylko mnie, ale i innym. A w tym celu to ja będę
potrzebował nauczycieli i trenerów, tym razem
od biznesu.
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PIĘKNA
I OLIMPIJCZYK
TEKST: MARTA JASZCZERSKA

Ona - Miss Polski Widzów Polsatu 2015, Miss Ziemi
Pomorskiej 2015, tancerka i cheerleaderka grupy
Flex Sopot. On - żeglarz startujący w widowiskowej klasie 49er oraz reprezentant Polski podczas
Igrzysk Olimpijskich w Rio. Z widzenia znali się od
dzieciństwa, nie przypuczali jednak, że ich drogi
kiedyś się przetną. Prestiżowi opowiadają o tym,
jak odnaleźli siebie w Trójmieście.

Przede wszystkim zacznę od gratulacji z powodu zaręczyn. Pochwalcie
się w jakich okolicznościach się to
odbyło?
Kamila Wenderlich: Zaręczyny miały
miejsce 24 września i były dla mnie totalnym zaskoczeniem. Łukaszowi udało
się utrzymać to w tajemnicy. W sobotę
odebrał mnie z pracy i zabrał na plażę.
Tam mi się oświadczył. Sam wybrał
pierścionek, który jest po prostu piękny!
Czy macie ustaloną już jakąś konkretną datę ślubu?
Kamila: Jeszcze nie, ale nie mamy zamiaru z tym zwlekać.
A jak długo jesteście razem?
Kamila: Ponad 4 lata.
Ale poznaliście się dużo wcześniej,
prawda?
Łukasz Przybytek: To długa historia
(śmiech).
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Kamila: Znamy się z naszych rodzinnych stron, czyli z Dobrzynia nad Wisłą.
Łukasz jest ode mnie 3 lata straszy,
więc gdy razem chodziliśmy do podstawówki czy gimnazjum, nie za bardzo
zwracał na mnie uwagę. Natomiast ja
byłam w nim skrycie zakochana, co
szczegółowo opisywałam w swoim
pamiętniku (śmiech). Nasze rodziny
również się znały. Łukasza mama była
moją wychowawczynią, uczyła mnie
także biologii i chemii. Natomiast sam
Łukasz zwrócił na mnie uwagę dopiero,
gdy trochę podrosłam (śmiech).
Łukasz: Tak naprawdę poznaliśmy się
dopiero w Trójmieście.
Kamila: Łukasz zaprosił mnie do Sopotu na kawę. Rozmawialiśmy przez parę
godzin nie czując upływającego czasu… i tak się zaczęło.
Jak znaleźliście się w Trójmieście?
Łukasz: Ja mieszkam w Gdańsku od
10 lat. Przyjechałem tu, bo oczywistym
lisotpad 2016
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było, że nad morzem będę miał większe możliwości,
aby uprawiać żeglarstwo. Najpierw rozpocząłem naukę w liceum sportowym na Żabiance, a później studiowałem na AWFie. Poza tym zawsze podobało mi
się to miasto. Jeszcze bardziej, gdy sprowadziła się
tu Kamila.
Kamila: Do Gdańska na studia przyjechałam zupełnie przypadkowo. Składałam papiery na uczelnie
w różnych miastach, ale akurat dostałam się na kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim. Zdecydowałam się spróbować. Znalazłam mieszkanie,
dołączyłam do zespołu cheeleaderek Flex Sopot,
W ŚLIZGU!
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o czym marzyłam, no a przede wszystkim poznałam
Łukasza. Gdybym nie zdecydowała się na Gdańsk, to
najprawdopodobniej minęłabym się z moją pierwszą
miłością z lat dziecięcych.
A teraz będziecie brali ślub. To z pewnością przeznaczenie, nie przypadek. Jesteście bardzo zajętymi ludźmi. W ciągłych rozjazdach. Ty Łukaszu
niedawno wróciłeś z olimpiady w Rio, Kamila zaraz wylatuje do Szanghaju na wybory miss. Jak
w tak napiętym grafiku znajdujecie czas dla swojego związku?
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Łukasz: To jest bardzo trudne. Przez 200-250 dni w roku
jestem poza domem, daleko od Kamili. Kontaktujemy
się przez Skype’a czy rozmawiamy przez telefon, a to
jednak nie to samo. Jestem pełen uznania dla Kamili, że wciąż to wytrzymuje i zawsze na mnie czeka.
Kamila: Ciągle jestem sama w domu i bardzo mi
brakuje pomocy Łukasza przy takich codziennych
czynnościach. Nie zawsze też mogę się z nim skontaktować, wtedy kiedy tego chcę, np. ze względu na
różnicę czasu. Kilka razy Łukasz zabrał mnie ze sobą
na zgrupowanie za granicę. Tam też czekałam, aż
skończy trening, ale wieczory spędzaliśmy razem.
Ale teraz po powrocie Łukasza z Rio macie trochę
więcej czasu dla siebie?
Łukasz:
Zgadza
się.
Mój
załogant
z którym startowałem podczas igrzysk, będzie
miał niedługo operację, więc czeka nas półroczna przerwa. Potem powrócimy do treningów.
Kamila: Ja tak mówię, że nie wyobrażam sobie, żeby
Łukasz pływał, ale tak naprawdę to nie wiem jakim
byłby człowiekiem, gdyby nie pływał. Chcę żeby się
realizował, bo dzięki pływaniu jest taki, jaki jest. Ma
swoją pasję, robi to co kocha, a to przecież jest bardzo ważne. Teraz mamy kilka miesięcy tylko dla siebie,
więc możemy się sobą nacieszyć.
W październiku wyjeżdżasz do Szanghaju na wybory Miss Tourism Queen of the Year International
2016. Zadam ci pytanie niemalże jak z wyborów –
czym dla ciebie jest udział w wyborach miss?
Kamila: Sprawdzeniem siebie i swoich możliwości.
Gdy w 2011 roku startowałam po raz pierwszy, byłam po prostu ciekawa, jak to wszystko wygląda od
kuchni. Natomiast za drugim razem chciałam otworzyć sobie szerzej drzwi na rynek pracy w modelingu.
Przede wszystkim jednak wzięcie udziału w wybo-
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rach Miss Polski w 2015 roku umożliwiło mi spełnienie największego marzenia - reprezentowanie swojego kraju podczas międzynarodowego konkursu.
Zawody żeglarskie, występy z cheerleaderkami
Flex Sopot czy wybory miss odbywają się w różnych destynacjach. Jak udaje się wam znaleźć
czas na wspólne podróże?
Kamila: W ciągu 4 lat, trzy razy towarzyszyłam Łukaszowi podczas zgrupowań. W większości jednak sami
planujemy i organizujemy wyjazdy po to, aby odpocząć.
Łukasz: Kamila jest specjalistką w znajdowaniu tanich lotów w różne zakątki świata (śmiech).
Kamila: Tak, to zazwyczaj ja sugeruję kierunek. Zwiedziliśmy dużą część Europy, wspólnie już dwukrotnie odwiedziliśmy USA. Teraz podczas tej kilkumiesięcznej przerwy planujemy kolejną podróż, tym razem może do Azji.
Łukasz: Podczas tych naszych wycieczek najfajniejsze
jest to, że spędzamy ze sobą każdą chwilę. Gdy wracamy
do Trójmiasta, nie ma już tego komfortu, bo jak nie spotkania, to treningi itd. Zawsze jakieś obowiązki.
Kamila: Dlatego tak bardzo lubimy ze sobą wyjeżdżać.
Nie ma telefonów, internetu i innych przyziemnych
spraw. Jesteśmy tylko my i to co jest między nami.
Macie jakieś ulubione miejsce, do którego najchętniej wracacie?
Kamila: Nie, zawsze wybieramy nowe miejsca, żeby
zobaczyć coś innego, poznać nowych ludzi i ich kulturę. Do tej pory najbardziej podobały nam się Stany,
szczególnie zachodnie wybrzeże, gdzie spędziliśmy
3 tygodnie. Łukasz akurat po zgrupowaniu w Miami
miał 3 tygodnie przerwy do Mistrzostw Świata, które
również odbywały się w Miami, więc postanowiliśmy
wykorzystać ten czas na intensywne zwiedzanie. Przejechaliśmy 4000 km samochodem, Łukasz jako kierowca, a ja jako pilot. Mieliśmy plan wycieczki, przemyślany
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dzień po dniu i dzięki temu zobaczyliśmy tyle pięknych
miejsc, że aż czasami nie możemy w to uwierzyć.
Czy macie jeszcze jakieś inne pasje?
Kamila: Lubimy aktywnie spędzać czas. Jeździmy
na rolkach lub chodzimy na squasha.
A kto gotuje?
Kamila: Łukasz.
Łukasz: Nieprawda (śmiech). Kamila ma ogromny dar
do gotowania, który odziedziczyła po swojej babci.
Kamila: Nie mnie to oceniać. Łukaszowi smakuje, więc
to jest najważniejsze. Prawda jest jednak taka, że najczęściej gotujemy razem. Postanowiliśmy sobie, że raz
w tygodniu będziemy wychodzili do restauracji, a w pozostałe dni sami będziemy coś przygotowywać.
Wspieracie się nawzajem? Dopingujecie? Przeżywacie starty tej drugiej osoby?
Kamila: Nie ma ani jednego dnia bez telefonu czy
kontaktu na Skype, a podczas startów są słowa otuchy i telefony z gratulacjami. Gdy brałam udział w wyborach Miss w Kozienicach oraz w Krynicy Zdrój, to
Łukasz pokonał całą Polskę, aby zobaczyć mnie na
żywo. To było dla mnie bardzo ważne.
Łukasz: Bardzo dużo wsparcia otrzymuję od Kamili. Wiem, że mi kibicuje i trzyma za mnie kciuki.
Gdy mam trudne momenty, to zawsze mogę do
niej zadzwonić i wiem, że ona na spokojnie wiele
rzeczy mi przetłumaczy i pomoże zebrać myśli.
Kamila: Po prostu jesteśmy przyjaciółmi. Łukasz
doradza mi, rozwiewa moje różne obawy związane
z wyjazdami na wybory.
Macie receptę na tak udany związek?
Kamila: Rozmowa. My nie we wszystkim się zgadzaW ŚLIZGU!

/

lisotpad 2016

my. Ja mam bardziej wybuchowy charakter od Łukasza i czasami mogłoby dojść do jakiejś kłótni, ale
wtedy on łagodzi sytuację mówiąc, że na spokojnie
rozwiążemy każdy problem.
Co w sobie cenicie nawzajem?
Kamila: Ja w Łukaszu najbardziej cenię to, że jest
moim przyjacielem, który potrafi ze mną rozmawiać,
któremu mogę wszystko powiedzieć, który mnie
wspiera mimo dzielących nas czasami 2000 kilometrów. Łukasz jest po prostu dobrym człowiekiem i za
to cenię go najbardziej. W dzisiejszych czasach trudno spotkać dobrych ludzi. Mi się udało.
Łukasz: Ja cenię Kamilę za to jaka jest, za to że pokazała mi co to znaczy prawdziwa miłość oraz to,
jak ważną wartością jest rodzina. Każda chwila z nią
spędzona jest dla mnie bardzo ważna.
Macie jakiś wspólny cel?
Łukasz: Chcielibyśmy być po prostu szczęśliwi.
Kamila: Myślimy też o kolejnych podróżach. Być
może pod koniec roku odwiedzimy Indie lub Tajlandię. Teraz celem stało się również założenie rodziny.
A zawodowe plany?
Kamila: Chciałabym otworzyć własną firmę, najprawdopodobniej związaną z handlem. U mnie to rodzinne,
bo i babcia i mama mają sklepy z ubraniami. Ja również zastanawiam się nad otwarciem butiku.
Łukasz: Żeglarstwo jest o tyle dobrym sportem, że
można długo je uprawiać. Zdaję sobie jednak sprawę,
że gdy założymy rodzinę, to powinienem więcej czasu
spędzać w domu. Co wtedy będę robić? Poza żeglarstwem lubię fotografować, mam też idealną modelkę.
Być może kiedyś ta pasja stanie się moim zawodem.
Czas pokaże. Póki co cieszę się tym, co mam.
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KOBIECY
SPOSÓB NA
ŻEGLARSTWO
CAROLIJN BROUWER
TEKST: KLAUDIA KRAUSE TŁUMACZENIE: MARCIN BADZIO

Odpowiednie trymowanie sprzętu, idealny timing, dobra technika czy
czytanie wiatru są w stanie w jakimś stopniu zastępować mięśnie. To
jak bardzo skomplikowane jest żeglarstwo tworzy szanse dla kobiet na
rywalizowanie na tym samym poziomie, co mężczyźni – podkreśla Carolijn
Brouwer. Uczestniczka jedynego w historii kobiecego teamu Volvo Ocean
Race, trzykrotna olimpijka, dwukrotna uczestniczka regat dookoła świata,
doświadczona żeglarka katamaranowa uczestnicząca m.in. w regatach
Extreme 40, F18 w ekskluzywnym wywiadzie dla W Ślizgu!
Przyjechałaś do Sopotu po nowego A-Cata Explodera?
Zgadza się. Sam przyjazd tutaj, zobaczenie fabryki, współpraca bardzo mi się podoba, wszystko
świetnie się układa. Ponieważ jest to klasa rozwojowa, w której sprzęt podlega ciągłej ewolucji,
taka relacja z konstruktorem ma dla mnie dużą
wartość, ułatwia ona zbliżenie się do światowej
czołówki. Dla mnie nie jest to aż tak istotne, ale
dla mojego partnera, Darrena (przyp. red. Bundock), jest to kluczowe.
Kiedy zaczęłaś przygodę z tą klasą?
Stosunkowo niedawno i tak naprawdę cały czas się
uczę, nadrabiam zaległości. Ta klasa jest ekscytująca i przyjemna, ale również bardzo techniczna.
Trenowanie z innymi, wymienianie spostrzeżeń i robienie postępu jest świetnym procesem.
Kilka lat temu startowałaś w mistrzostwach Australii A-Class na modelu Nacra A2 i mówiłaś potem, że
W ŚLIZGU!
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miałaś problem z wbijającymi się w wodę na kursach pełnych dziobami. Teraz dużo się zmieniło,
łódki latają, miecze tworzą siłę nośną, co sądzisz
o rozwoju jaki miał miejsce w ostatnich latach?
No tak, wbijanie się dziobów nie tylko przestało być
problemem, ale wręcz zniknęło ze względu na pojawienie się mieczy i sterów umożliwiających latanie.
Do tego dochodzi dużo możliwości dotyczących
trymu tych jednoosobowych katamaranów. Jeżeli
ustawimy łódkę odpowiednio możemy żeglować
bardzo szybko i jednocześnie mieć sprzęt pod kontrolą. Dziś na wodzie moje dzioby podnosiły się za
wysoko i łódka byłą zbyt przechylona do tyłu, muszę więc zająć się tym problemem i pokombinować
z ustawieniami i techniką pływania.
A kobiety nie są zbyt lekkie na A-Cata?
Trochę tak, ale nie ma rzeczy nie do przeskoczenia. Jako kobieta jestem trochę zbyt lekka na tą
łódkę, dlatego testuję krótszy maszt, dzięki czemu
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cały zestaw maszt/żagiel będzie wytwarzał trochę
mniejszą siłę przechylającą łódkę w bok, co uczyni
ją łatwiejszą do zbalastowania. Mam nadzieję, że
ten pomysł zadziała i może przekona więcej kobiet,
i w ogóle lżejszych osób, obawiających się braku
kilku kilogramów do A-Cata. Maszt, który używam
w tej chwili jest o 30cm krótszy od standardowego,
żagiel również jest krótszy, ale większy o skróconą
powierzchnie masztu, rezultatem jest obniżenie
środka ożaglowania. Jest to korzystne nie tylko
w żegludze na wiatr, ale i pomocne w lataniu. To czy
ta modyfikacja będzie znacząco odczuwalna pozostaje na razie niepewne.
W jakich regatach startowałaś w tym roku?
Mieszkam w Australii, tam startowałam w kilku regatach tym roku. Oprócz lokalnych regat A-Class
wystartowałam w kilku wyścigach na dużych łódkach klasy 440 w okolicach Sydney, to spora dziesięcioosobowa jednostka.

powiem, ale czasem mam wrażenie, że kobiety są
bardzo finezyjne i pomysłowe właśnie dlatego, że
wymyślają sposoby na ominięcie faktu, że są słabsze fizycznie od panów.
Kobiet w żeglarstwie jest znacznie mniej niż mężczyzn, choć w ostatnich latach proporcje zmierzają w stronę równowagi. Jak myślisz dokąd zmierza przyszłość kobiet w tej dyscyplinie?
Mam nadzieję, że będzie to sport jednakowo popularny wśród pań i panów. Taka jest też intencja
komitetu olimpijskiego, proporcje klas damskich na
igrzyskach to prawie 50%, a te regaty to świetny wyznacznik dla całego żeglarstwa. Oczywiście zajęło
to sporo czasu, zanim znaleźliśmy się w tym momencie, ale w tej chwili wygląda to optymistycznie.

Na tym etapie kariery żeglarskiej jesteś bardziej zaangażowana w małe łódki typu A-Class, czy w długodystansowe wyścigi na większych jednostkach?
W trakcie mojej trzyletniej kampanii Volvo Ocean
Race tęskniłam za mniejszymi łódkami, dlatego,
gdy teraz na nich pływam, jestem szczęśliwa. Jednak, to co cenie sobie w żeglarstwie oceanicznym to
praca w drużynie, wspólne przygotowania. Pod koniec grudnia planuję wystartować w regatach Sydney-Hobart, ale przygotowania do nich zaczniemy
dużo wcześniej. Wystartujemy w kilku mniejszych
imprezach i wspólnie przeżyjemy podróż, która doprowadzi nas do tych sławnych regat.
Przygotowania to klucz do sukcesu?
Dla mnie najważniejszy jest długotrwały proces
przygotowywania się do regat. Ciężko jest wejść
na łódkę i od razu dobrze na niej żeglować, szczególnie jeżeli obsługuje ją duża załoga. Zgranie wymaga czasu, raz ma się go więcej, raz mniej, to już
zależy od skali projektu. Kocham żeglarstwo, ale
tym co najbardziej mnie w nim pociąga jest samo
ściganie się, uwielbiam rywalizację, dlatego ważne
jest dla mnie by rozwijać się każdego dnia, stawać
lepszą żeglarką.
Jaką przewagę w żeglarstwie długodystansowym
może mieć załoga damska?
Na przykładzie VOR mogę powiedzieć, że kobiety miały takie same problemy jak mężczyźni, ale
rozwiązywałyśmy je w inny sposób. To co działa
u mężczyzn, nie zawsze zadziała u kobiet, i odwrotnie. Dlatego umiejętność komunikacji i wypracowywania alternatywnych ścieżek jest istotna, i w trakcie regat wychodziło nam to naprawdę dobrze. Nie
wiem czy w pełni zgadzam się z tym co sama teraz
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A współpraca kobiet z mężczyznami?
W większości sportów kobiety startują oddzielnie
od mężczyzn ze względów fizycznych, ale w żeglarstwie możliwe jest nadrabianie braków fizycznych
innymi aspektami sportowymi i dlatego na igrzyskach pojawiła się klasa mieszana – katamaran
nacra 17. Odpowiednie trymowanie sprzętu, idealny
timing, dobra technika czy czytanie wiatru są w stanie w jakimś stopniu zastępować mięśnie. To jak
bardzo skomplikowane jest żeglarstwo tworzy więc
szanse dla kobiet na rywalizowanie na tym samym
poziomie, co mężczyźni. Jest jeszcze trochę do
zrobienia, ale wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej
drodze, jeżeli chodzi o wyrównanie szans dla sportowców obydwu płci. Jest to oczywiście powolny
proces i zmiany nie zachodzą w nim z dnia na dzień.
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Jesteś doświadczoną sterniczką - startowałaś na
Tornado na igrzyskach, ale twoja przygoda z nacrą trwała stosunkowo krótko?
Kiedy zaproponowano mi członkostwo w damskiej załodze startującej w VOR, wiedziałam,
że będę musiała wybrać pomiędzy tym projektem, a kolejną kampanią olimpijską, tym razem
na katamaranie nacra 17. Sterowanie katamaranem było dla mnie naturalną kontynuacją
tego, co robiłam w ciągu kilku poprzednich lat,
ale projekt damskiej załogi był tak profesjonalny, świetnie zaplanowany i finansowany, że nie
mogłam przepuścić takiej okazji. Start w VOR
był moim wielkim marzeniem, a taka szansa
zazwyczaj trafia się raz w życiu, trzeba było
z niej skorzystać.
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Ale mimo wszystko po zakończeniu VOR zdecydowałaś się na start w kwalifikacji do igrzysk.
Tydzień po zakończeniu VOR odbywały się mistrzostwa świata nacry i zdecydowałam się, że w nich
wystartuję. Nie mogłam już starać się o kwalifikację
olimpijską dla Holandii, ponieważ była ona rozstrzygnięta, ale jako, że posiadam również belgijski paszport pojawiła się możliwość zawalczenia o kwalifikację dla tego kraju. Bardziej doświadczona koleżanka
z załogi powiedziała mi, że nie zdaję sobie sprawy
jak bardzo wyczerpane jest moje ciało, że po takich
regatach potrzebuję długiego odpoczynku i normalnego życia, spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi.
Myślałam, że mnie to nie dotyczy i dam radę poświęcić się intensywnym przygotowaniom na ostatnią
chwilę. Myliłam się, po tych mistrzostwach zrozumiałam, że miała racje. Moje ciało było wykończone
i uświadomiłam sobie, że muszę się zregenerować
zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wróciłam więc
do Australii, spędzałam czas z dziećmi i Darrenem,
zaczęłam pływać na A-Cacie.

Z oceanicznego jachtu na A-Cata?
Tak! Jednoosobowa łódka ma tą zaletę, że łatwo się
zorganizować. Nie muszę z nikim współpracować,
mogę pływać kiedy chcę, zawieźć syna do szkoły,
zejść na wodę i zdążyć go odebrać, to niesamowita
wygoda. Nie żałuję swojej decyzji sprzed trzech lat,
ale to dla mnie trudne.
A następne igrzyska, Tokio?
Mam 42 lata, chyba powinnam dać szansę
młodszym. Na wszystko przypada w życiu odpowiedni czas. Z Volvo sytuacja wygląda podobnie, wiem, że gdybyśmy miały kolejną szansę na
start w wyścigu poszłoby nam dużo lepiej, wiele
nauczyłyśmy się w ciągu ostatniej edycji. Jednak wtedy mój syn miał dwa latka, mógł jeździć
po świecie, widywaliśmy się w każdym porcie
w czasie wyścigu, bez tego nie dałabym rady
przepłynąć całej trasy. Teraz ma pięć lat i taki
tryb nie jest już możliwy, bo będzie chodził do
szkoły. Zawsze starałam się robić to, co jest właściwe na danym etapie życia, trzeba łapać okazje
jakie się nadarzają, ale też uwzględniać innych
ludzi wokół siebie. Zdecydowałam się założyć
rodzinę, więc teraz muszę być odpowiedzialna.
Jest tyle wspaniałych wydarzeń i doświadczeń,
które się z tym wiążą, że nie warto wzbraniać się
przed takimi zmianami.
Czy łączenie dwóch obszarów żeglarstwa, przybrzeżnego i oceanicznego ma jakiś szczególny
wymiar, jak wpływają one na ciebie jako żeglarkę?
Z pewnością czuję się bardziej kompletna jako
osoba. Jestem szczęśliwa, że miałam możliwość
pracować w dużym zespole, być częścią załogi i nauczyłam się w tym okresie bardzo wiele. Jednak to
raczej przenoszenie umiejętności z małych łódek
na większe, a nie odwrotnie, odgrywa kluczową rolę.
Uważam, że osoba, która jest skupiona na żeglowaniu na dużej łódce powinna też czasem popływać
na mniejszej, nie musi się na niej ścigać, ale wyczucie wody i wiatru zdobywa się raczej na małych,
wrażliwych jednostkach.
Jakie plany na najbliższe sezony?
Obecnie A-Class, a po powrocie do Australii przygotowania do Sydney-Hobart. W międzyczasie
poprzez projekt Magneta szukamy sponsorów
na ponowny start damskiej załogi w VOR. Nie
jest dla mnie najważniejsze jaka będzie moja rola
w tym projekcie, czy będę żeglowała na łódce,
czy pełniła inną. Najważniejsze jest to, by udało
się taki zespół stworzyć, by dziewczyny dostały szansę startu w tych regatach. Sporo czasu
i energii poświęcam na poszukiwanie chętnych
do współpracy. Liczę, że uda się kontynuować
to, co zaczęłyśmy w poprzedniej edycji i w VOR
ponownie wystartuje damska załoga.
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APLIKACJA DLA
NIEWIDOMYCH ŻEGLARZY
Osoba niewidoma za sterem jachtu? Brzmi
absurdalnie, a jednak możliwe. Wszystko dzięki
aplikacji Seeing Assistant: Zobaczyć Morze,
która na głos podaje kurs.
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

1 października z chorwackiego portu w Sukosan wyruszyła pełnomorska wyprawa osób niewidomych
organizowana przez fundację Gniazdo Piratów. W dotarciu do celu uczestników po raz pierwszy wspierała
dedykowana mobilna aplikacja Seeing Assistant: Zobaczyć Morze, opracowana przez polską firmę informatyczną, Transition Technologies.
Do tej pory kompas, komputer pokładowy i ploter wyposażone w urządzenie mówiące były tylko na jednym
polskim żaglowcu – „Zawiszy Czarnym”. Ograniczało
to liczbę uczestników rejsów dla niewidomych tylko
do jednego statku. W tym roku uczestnicy już z nową
aplikacją popłynęli w rejs nie na jednej „Zawiszy”, ale
na kilku mniejszych jednostkach.
Aplikacja jest niezwykle prosta w obsłudze. Tak naprawdę potrzebny jest tylko smartfon. Obsługa aplikacji jest intuicyjna - parametry kursu, można uzyskać
poprzez prosty gest, jakim jest potrząśnięcie. „Mobilny
ster na morzu” korzysta z systemów nawigacyjnych
(GPS lub Glonass) i jest kompatybilny z popularnymi
programami odczytu ekranu. Ponadto rozwiązanie
jest dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych panujących na wodzie.
- Transition Technologies już od kilku lat angażuje
się w działania na rzecz osób niewidomych. Decyzja
o wsparciu uczestników wyprawy „Zobaczyć morze”
była dla nas kolejnym krokiem w realizacji tej misji –
powiedział Sławomir Strugarek, ekspert ds. dostępności w Transition Technologies. Podczas tworzenia
aplikacji dla uczestników rejsu główny nacisk położyliśmy na jej intuicyjność, prostotę oraz skuteczność.
Zależało nam, aby ustawienie i zmiana kursu odby-

56

wała się przy pomocy systemu do rozpoznawania
mowy, informacje o aktualnym kursie pojawiały się
na bieżąco, a zużycie baterii zostało ograniczone do
minimum. Dlatego, aplikacja działa również w trybie
samolotowym, bez połączenia z siecią GSM oraz WI-FI oraz na zablokowanym ekranie.
Aplikacja Seeing Assistant: Zobaczyć Morze jest darmowa i można ją pobrać na system iOS oraz Android.
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DOUBLE DECK
POWRACA
Nad zupełnie nową
konstrukcją – inną niż
poprzednie
pracuje
trójmiejska stocznia
Sunreef Yachts specjalizująca się w budowie
luksusowych katamaranów. Po dwóch latach przerwy powstaje
nowy katamaran z serii: Double Deck.

fot. © 2016 SUNREEF YACHTS

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Sunreef 88 Double Deck to już szósty superjacht z rodziny Sunreef Yachts. Stworzony specjalnie na życzenie klienta koncept Sunreef 88 Double Deck będzie
przykładem wysmakowanego połączenia eleganckiej
linii z osiągami oraz przestrzenią życiową sięgającą
ponad 300 m2. Łódź ma mieć 27 metrów długości.
- Oficjalny komunikat o rozpoczęciu budowy super
katamaranu żaglowego pojawił się na targach Cannes Yachting Festival 2016, które zakończyły się 11
września. Natomiast sam kontrakt na nową w pełni
spersonalizowaną jednostkę Sunreef 88 Double Deck
podpisaliśmy kilka tygodni przed targami – podkreśla
Karolina Paszkiewicz, PR & Marketing Director.
Jedną z jej charakterystycznych cech będzie olbrzymi pokład słoneczny: flybridge oraz mini-salon, czyli
- mezzanine - mieszczący się w salonie na głównym
pokładzie zaledwie kilka kroków od jadalni, naprzeciwko stacji nawigacyjnej. Sunreef 88 Double Deck będzie
charakteryzował się również inną konstrukcją pokładu słonecznego. Serię Double Deck wprowadzono
w 2010 roku wraz ze zwodowaniem jednostki Sunreef
102 Ipharra, będącej pierwszym na świecie żaglowym
katamaranem Double Deck.
- Dotychczas zwodowaliśmy 3 jachty typu Doble Deck:
Sunreef 102 Ipharra w 2010r., Sunreef 82 Houbarra
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w 2012 roku i jeszcze jeden Sunreef 82 (nazwa jest
tajna) w 2014r. Sunreef 102, Sunreef 82 i Sunreef 88
to jednak różne modele ze względu na długość - każda
z nich jest inna – podkreśla Karolina Paszkiewicz.
Sunreef 88 Double Deck ma być w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta zarówno pod
względem technicznym i wykończeniowym. Na ten
moment nie ma żadnych szczegółów na temat liczby kabin, ani wystroju. Koszt budowy i pochodzenie
klienta są tajne. Dostawa Sunreef 88 Double Deck planowana jest na połowę 2017 roku.
- Jeżeli chodzi o inne obecne projekty, to w tej chwili
na wodzie mamy dwie wspaniałe jednostki. Pierwszy,
to katamaran motorowy Sunreef Supreme 68, który
oferuje ponad 300m2 przestrzeni i doskonałe osiągi
w postaci 23 węzłów nawet w bardzo złych warunkach pogodowych. Drugi natomiast, to katamaran żaglowy Sunreef 74. Jednostka właśnie przeszła szereg
prób morskich na Morzu Bałtyckim i wkrótce zostanie
przekazana właścicielom w USA – podsumowuje Karolina Paszkiewicz.
Stocznia Sunreef Yachts rocznie woduje około czternaście w pełni spersonalizowanych jachtów powyżej
60 stóp.
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GoPro HERO 5 + KARMA!
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Mocne uderzenie na najwyższej
półce kamer. Mimo, że GoPro
Hero 5 zadebiutowało z dużym
opóźnieniem, było na co czekać.
Flagowy model najbardziej
popularnej kamerki do sportów
ekstremalnych na świecie zyskał
sporo nowych rozwiązań. Wraz
z premierą Hero 5 na rynku
pojawił się zupełnie nowy produkt
produkcji GoPro – dron Karma
z osobną stabilizacją!

Od kilku lat nowe wersje kamer GoPro Hero pojawiały
się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału roku.
Tak było z najnowszą serią Hero 4 (wrzesień 2014),
Hero 3+ (październik 2013), Hero 3 (październik 2012)
i HD Hero 2 (październik 2011). Podobnie miało być
z kamerą GoPro Hero 5, którą według nieoficjalnych
zapowiedzi mieliśmy zobaczyć w okolicach września
2015 roku. Doczekaliśmy się, ale rok później. Po specyfikacji i pierwszych opiniach, odpowiedź jest jedna
– warto było czekać.
Po pierwsze model Hero 5 zyskał wodoodporną budowę, co oznacza, że nie potrzebuje już dodatkowego
plastikowego pokrowca. Po drugie, uproszono obsługę - został tylko jeden przycisk. Ponadto kamerka produkowana jest w jednej wersji wyposażonej w ekran
dotykowy. Dodatkowym plusem jest także opcja
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głosowa, od teraz kamerkę można obsługiwać również komendami głosowymi. Hero 5 zyskał również
porządną stabilizację, zdjęcia w formacie RAW oraz
geolokalizację zdjęć. Cena to 430 EUR.
Warto dodać, że wraz z kamerą zadebiutował wielce
oczekiwany dron produkcji GoPro. Dron GoPro Karma
wraz z osobną stabilizacją, to największa nowość na
rynku. Teraz każdy będzie mógł stworzyć film z pięknymi czystymi ujęciami. Jak na GoPro przystało,
wszystko jest kompaktowe, lekkie i łatwe w użyciu.
Ciekawą opcją jest możliwość odłączenia stabilizacji
od drona, przez co możemy ją używać „z ręki” lub, po
zamocowaniu, jako zwykłej kamerki. Zestaw w całości kosztuje 870 EUR, a sama stabilizacja 330 EUR.
Ciekawe jak cały zestaw sprawuje się w warunkach
mocniejszego wiatru. Czekamy na pierwsze opinie!
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MIARCZYŃSKI
W DRODZE DO TOKIO
Jeden z najlepszych polskich żeglarzy, reprezentant
kraju w windsurfingu z nową umową sponsorską i…
samochodem. Kluczyki do Klasy V przekazał Przemysławowi
Miarczyńskiemu Daniel Dadacz, Szef Sprzedaży Samochodów
Dostawczych i Członek Zarządu BMG Goworowski w Gdyni.
Przemek Miarczyński zdobywał liczne medale na mistrzostwach świata i Europy, jednak najważniejszym
trofeum w jego karierze jest brązowy medal olimpijski
wywalczony w 2012 r. w Londynie. Właśnie wtedy, przed
Igrzyskami Olimpijskimi, rozpoczął współpracę z Mercedesem.
- Od 2012 Mercedes-Benz wspiera mnie w przygotowaniach, nie tylko do Igrzysk Olimpijskich. Jeździłem już
chyba wszystkimi vanami z oferty – Viano, Vito, Klasą V
oraz Marco Polo. Są idealne w pracy, którą wykonuje. Bo
sport to ciężka praca połączona z kilometrami w drodze
na trening i zawody - mówi Miarczyński. - Bardzo się
cieszę na współpracę z BMG Goworowski – „moim dealerem” – dodaje z uśmiechem.

W ŚLIZGU!

/

lisotpad 2016

Mercedes-Benz Klasy V z 2,2-litrowym silnikiem z bogatym wyposażeniem, pozwala zapakować niezbędny
windsurfingowe ekwipunek wraz z deską oraz 5-ciu
pasażerów. Otwierane elektrycznie z dwóch stron drzwi
pozwalają łatwo i wygodnie dostać się do środka, zaś
224 konie mechaniczne umożliwią sprawne przemieszczanie się, nawet przy dużym obciążeniu.
Samochód ułatwi Miarczyńskiemu starty i pracę.
Pont od niedawna wdraża się w prace trenera polskiej
kadry olimpijskiej i jednocześnie przygotowuje się do
startów jako zawodnik, przede wszystkim w mistrzostwach Europy w maju w Marsylii oraz październikowych mistrzostwach Świata w Tokyo. Ta impreza
odbędzie się na akwenie olimpijskim i będzie swego
rodzaju testem przedolimpijskim po którym zdecyduje o swoim udziale w IO Tokio 2020.
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PRZYSZŁOŚĆ Z WYSP
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

fot. glideryachts.com

Takiej łodzi motorowej z pewnością nie powstydziłby się
sam James Bond, agent Jej Królewskiej Mości. Jest nie tylko
luksusowa, ale i diabelnie szybka: 3, 4 tys. koni mechanicznych
rozpędzi ją do prędkości 96 węzłów! No i jest dziełem
brytyjskiej firmy Glider. Poznajcie SS 18!

Jest jedna rzecz, która łączy SS 18 z zabawkami
Bonda – wszystkie są obiektami pożądania ludzi
z całego świata. SS 18 został zaprojektowany i zbudowany w taki sam sposób, jak wykonane na zamówienie prywatne odrzutowce lub samochody F1 i jest
prawdziwym odzwierciedleniem postępującego, ultra-nowoczesnego morskiego designu. SS został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii przez firmę Burgess
Marine z wykorzystaniem najnowszych zaawansowanych kompozytów i najlepszych materiałów. Zawiera
luksusowe i przestronne miejsce w otwartym kokpicie
dla kapitanów i czterech gości. Każdy z nich robiony
jest na specjalne zamówienie i jest tak wyjątkowy jak
odcisk palca - idealny dla uprzywilejowanych właścicieli, którzy chcą stworzyć coś naprawdę osobistego
bez żadnych kompromisów.
Rewolucyjnym rozwiązaniem jest zaawansowany
system SCS (Stability Control System), który sprawia,
że jednostka jest niesamowicie stabilna – może ślizgać się po falach z prędkością nawet 70 mil na godzinę. SS18 jest też pierwszym jachtem w Europie,
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który został wyposażony system JL Audio MM100s
Mediamaster zaprojektowanym akustycznie wyłącznie pod tą jednostkę. Z kolei Garmin stworzył w pełni
zintegrowaną deskę rozdzielczą, która jest podstawą
systemu nawigacyjnego. Zawiera ona serię nawigacyjnych ekranów dotykowych do kontroli wszystkich
systemów statku i nawigacji.
Ten 18 metrowy jacht będzie dostępny również
w opcji Hyper Sport (HS18), która pozwala jednostce
na przyspieszenie w 3,5 sekundy do 100 km/h, podobnie jak Ferrari F50 (!) i osiąga prędkość ponad 96 węzłów. W przyszłości planowane są inne modele tych
luksusowych jachtów, których długość sięgać ma podobno aż 80 metrów.
Komfort, stabilność, zwrotność i zwinność, których nie
doświadczono nigdy wcześniej w żadnej jednostce.
Nie ma wątpliwości, że każdy maniak zarówno samochodów, jak i sportowego żeglarstwa powinien patrzeć
z uznaniem na tą ekstrawagancko szybką, wodną machinę. Cena? Pozostawmy to waszej wyobraźni…
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DRONESURFING
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Drony powoli opanowują świat. Były już wyścigi dronów, snowboard
za dronem i było to kwestią czasu aż doczekamy się dronów nad wodą.
Teraz, na pożegnanie z latem, firma mająca swoją siedzibę w Seattle Freefly Systems wyszczególniła jednego ze swoich dronów do zadania
specjalnego – dronesurfingu. Surf/skim za dronem to ciekawa opcja,
mocy jej nie brakuje i jest mniej linek do rozplątywania niż z kajtem.
Przyjmie się?

Dronesurfing to całkowicie nowe spojrzenie na kitesurfing. To sport jest zbliżony do wakeboardingu, tyle,
że tutaj latawiec ciągnący zawodnika przez wodę został zastąpiony dronem. Szerokie zakręty i cięcia, bez
ingerencji prądów i fal wytwarzanych przez łódź, powodują, że jest to zupełnie innowacyjne podejście. Za
wszystko odpowiedzialny jest dron Alta 8 firmy Freefly
Systems.
Wyciągnięcie z wody kogoś na desce – nawet, jeśli woda jest spokojna, wymaga większej mocy niż
typowy użytkownik drona mógłby potrzebować.
Dlatego Freefly wykorzystał 350 watowy Alta 8
octocopter, który został stworzony do dźwigania
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profesjonalnego sprzętu fotograficznego o wadze
do 12 kilogramów.
Na chwilę obecną jedynym problemem jest waga zawodnika. Każdy kto posiada kilka dodatkowych kilogramów będzie miał problem z uzyskaniem większej prędkości. Więc dopóki drony nie staną się nieco mocniejsze
- i może, jeżeli ktoś zbuduje prosty mechanizm do kontroli drona, aby surfer mógł trzymać go w swoich rękach,
a nie był uzależniony od nawigacyjnych kaprysów drugiej osoby - jest mało prawdopodobne, że zobaczymy
hordy dronesurferów na naszych ulubionych wodnych
spotach. Jednak jeśli są chętni, aby dać mu szansę, Alta
8 można sprowadzić ze Stanów za $17.495.
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TRÓJMIEJSKI
KOD ŻEGLARSKI
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Funkcjonalność, niezawodne materiały, nieszablonowe
pomysły i solidne polskie wykonanie - tak w skrócie
możemy opisać produkty CODE ZERO. Ogród, biuro,
plaża, trening, zakupy… oprócz funkcji stricte żeglarskiej
doskonale sprawdzają się także w innych warunkach. Co
to takiego? Przekonajcie się sami i przeczytajcie wywiad
z jednym z producentów marki, Marcinem Matlą. Jedno jest
pewne, jakość została rozszyfrowana!
W swoich produktach wykorzystujecie wytrzymałe
tkaniny żaglowe, skąd ten pomysł?
Mój wspólnik, Jacek Kuciel, od lat zajmuje się produkcją żagli. To on wpadł na pomysł stworzenia firmy wykorzystującej materiały żaglowe do produkcji żeglarskich toreb. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to pomysł
autorski. W Europie Zachodniej i USA jest kilka firm,
które zajmują się podobną działalnością. Mniej więcej
rok później zaprosił mnie do współpracy i tak powstała spółka CODE ZERO.
Rynek jest nasycony, powiedzcie czym produkty
CODE ZERO różnią się od innych?
Rynek jest nasycony masową produkcją z Azji. Część

62

z nich to produkty znanych marek, a cała reszta to tanie
podróbki, często produkowane w tych samych chińskich
fabrykach. Coraz więcej osób szuka produktów unikatowych, wykonanych z duża dbałością o szczegóły i właśnie
z myślą o takich klientach projektujemy nasze wyroby.
Można powiedzieć: dobre, bo polskie?
Zdecydowanie tak. Mamy niewielką, ale własną pracownię w Gdańsku. Na początku próbowaliśmy nawiązać współpracę z zewnętrznym zakładem, ale
takie rozwiązanie nie zdało egzaminu - wymagał zbyt
wielu kompromisów i dość szybko zaczęliśmy się rozglądać za własnym miejscem produkcji i własnym,
zaufanym personelem. Oprócz tego kto i gdzie szyje
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Przez te kilka już lat zdobyliśmy
spore doświadczenie w projektowaniu i szyciu najprzeróżniejszych
produktów z materiałów żaglowych. Sami korzystamy z nich na
co dzień, więc wiemy gdzie dakron
czy laminat się sprawdzi. Pierwszy, klasyczny pokrowiec na wino,
powstał z myślą o rynku gadżetów
reklamowych. Szukaliśmy czegoś
eleganckiego, ale niedrogiego, co
mogłoby zastąpić papierowe torebki, w których firmy wręczają swoim
klientom lub pracownikom butelki
dobrego wina. Ten drugi przypominający kamizelkę ratunkową,
był żartobliwym produktem, mającym przykuwać wzrok i zachęcać
klientów do odwiedzenia naszego
stoiska podczas Festiwalu Open’er
w 2014 roku. Tak naprawdę nie
możemy narzekać na popularność
żadnego z tych produktów.

nasze produkty, bardzo ważna jest również jakość materiałów,
z których powstają, dlatego produkowane są one w Polsce lub Europie. Od początku założyliśmy, że nie będziemy brać pod uwagę
materiałów np. z Chin czy Indii. Jest to kosztowne założenie, ale
nie możemy sobie pozwolić na jakościowe wpadki.
Czy wasze produkty przeznaczone są wyłącznie dla żeglarzy czy
przy uprawianiu innych sportów też zdadzą egzamin?
Z żeglarstwem jesteśmy związani praktycznie od dzieciństwa,
więc siłą rzeczy to środowisko jest pierwszym rynkiem, na którym
zaistnieliśmy. Planem było jednak znalezienie sposobu wyjścia
poza ten świat i udało się -nasze wyroby dzięki swojej funkcjonalności świetnie radzą sobie też w innych warunkach. Sami używamy ich podczas wyjazdów w góry, biegania, czy na basenie.
W ofercie znajdują się m.in. torby na laptopy, plażowe i zakupowe, kosmetyczki, nerki… Do kogo chcecie trafić?
Nie chcemy się zamykać w środowisku sportowym. Nasze produkty projektujemy również z myślą o codziennym życiu. Wśród
naszych klientów nie brakuje osób, które nigdy nie były na morzu,
ale żagle i żeglarstwo kojarzą im się z pięknem, naturą i wolnością. Zależy nam na tym, aby nasi klienci mogli zabrać ze sobą
te pozytywne emocje na jesienny spacer, wakacyjne plażowanie,
codzienne zakupy, czy nawet do biura. Dużą część naszej produkcji stanowią też unikatowe gadżety marketingowe personalizowane zgodnie z wymaganiami klienta.
Szczególną uwagę przykuwa - pokrowiec na wino oraz ogromna
pufa. Przyznacie, że to dosyć nieszablonowe pomysły…

W ŚLIZGU!

/

lisotpad 2016

Szykujecie coś nowego?
Z myślą o zimie zaprojektowaliśmy
pokrowce na łyżwy i buty narciarskie. Na lato mamy hamaki i leżaki
plażowe. Pomysłów mamy bardzo
dużo, ale od projektu do produktu
droga jest długa, więc na ich debiut
w naszej oficjalnej ofercie trzeba
będzie jeszcze poczekać.
W waszej ofercie znajduje się element zatytułowany „Drugie życie
Twoich żagli”, o co dokładnie chodzi?
Od samego początku naszej działalności większość produktów
CODE ZERO można zamówić,
w wersji specjalnej, czyli wykonanej z materiału odzyskanego z używanych żagli. Chcemy dostarczać
unikatowe produkty osobom, które
cenią sobie fakt, że ich torbę wykonano z żagla, który ma już swoją
morską historię. Przez ostatnie lata
udało nam się pozyskać żagle kilku
naszych najlepszych regatowców.
Zamierzamy wykorzystać je do
stworzenia limitowanych serii produktów - to plan na wiosnę 2017.
Bądźcie czujni! Szczegóły znajdziecie na www.codezero.pl.
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PIANKA JAK
U BOBRA

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Nie od dzisiaj wiadomo, że bobry doskonale radzą
sobie z utrzymaniem ciepła w wodzie. Dlatego
naukowcy z Instytutu Techniki w Massachusetts
stworzyli piankę inspirowaną właśnie… futrem bobra!
Te sympatyczne ssaki kojarzymy głównie ze skomplikowanych budowli z drewna, najczęściej misternie tworzonych tam. Oczywiście wszystko wokół
wody i w samej wodzie. Niezmordowani budowniczy
rzecznych tam nie tylko świetnie pływają, ale i doskonale radzą sobie z utrzymywaniem ciepła. Nawet podczas długich kąpieli ich owłosienie sprawia,
że skóra pozostaje sucha, dzięki czemu gryzonie te
właściwie nie marzną. Sekret leży w gęstym futrze,
które zatrzymuje w sobie ciepłe powietrze. Naukowcy z MIT zaczęli więc eksperymentować z gęstością
włosia i stworzyli gumową skórę o podobnych właściwościach do bobrzego futra.
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Pianka ta będzie zdecydowanie cieplejsza, cieńsza,
a zarazem wytrzymalsza. Pewne jest też to, że technologia wykorzystana w tym produkcie będzie wyróżniała się lekkością, ponieważ jej izolatorem jest
nic innego jak powietrze.
Bobrowa pianka to nie pierwsza próba podpatrywania rozwiązań z przyrody. Słyszeliśmy już neoprenach z bambusa, z meszku, a teraz nadeszła pora na
trochę zwierzęcej technologii.
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AMERICA'S CUP
KIERUNEK BERMUDY
TEKST: RAFAŁ SAWICKI

Przed nami decydujące starcie Louis Vuitton America’s Cup
World Series. Ostatnie zawody cyklu odbędą się w japońskiej
miejscowości Fukoaka 18-20 listopada 2016, a ich
gospodarzem będzie SoftBank Team Japan.
Mimo, że rywalizacja nie jest jeszcze rozstrzygnięta
i walkę o zwycięstwo zapowiadają, aż trzy zespoły, to
już teraz da się wyczuć, że zarówno zespoły jak i fani
zaczynają co raz częściej patrzeć w kierunku tego, co
wydarzy się późną wiosną przyszłego roku na Bermudach, czyli decydującej walki o żeglarski Święty Graal.

Mimo, że zespoły podkreślają, że ostatnie tegoroczne
regaty w Japonii są bardzo ważne, to nie da się ukryć,
że każdy z nich skoncentrowany jest przede wszystkim

fot. Sam Greenfield ORACLE TEAM US

Realną szansę na zwycięstwo w LVACWS mają brytyjski Land Rover BAR, amerykański Oracle Team USA
oraz nowozelandzki Emirates Team New Zealand.
Patrząc jednak na ostatnie wyniki, 14 punktów przewagi załogi Sir Bena Ainslie wydaje się bezpiecznym
marginesem. Ostatnie trzy imprezy pokazały zniżkę
formy największych faworytów. W siłę za to rosną po-

zostałe zespoły, zwłaszcza szwedzki Artemis Racing
oraz SoftBank Team Japan. Land Rover BAR punktuje
bardzo równo od samego początku, dlatego też byłaby to spora niespodzianka, gdyby zespół ten stracił
w ostatniej imprezie pierwsze miejsce w całym cyklu.
Przypomnijmy, że pierwsze dwa zespoły światowej
serii przystąpią do głównej rywalizacji z punktami bonusowymi – zwycięzca zgarnie dwa punkty, a drugi
zespół jeden. Reszta będzie musiała obejść się tylko
smakiem.
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na głównej rozgrywce. Wspomniana zniżka formy
obrońcy tytułu oraz głównego faworyta wśród pretendentów może być tylko zwykłą zasłoną dymną. Louis
Vuitton America’s Cup World Series rozgrywany jest
na jachtach AC45F (F od Foiling), które to są klasą monotypową i wszystkie zespoły posiadają takie same
łodzie. Puchar Ameryki rozegrany zostanie jednak na
innej klasie. Jachty ACC będą miały 15 metrów (prawie 50 stóp) i będą dużo bardzie zaawansowane technologicznie niż te używane obecnie. Przepisy klasowe
są określone, ale dają duże pole do popisu dla projektantów i inżynierów. Zapewne ponownie zobaczymy
wyścig zbrojeń jaki od zawsze towarzyszy Pucharowi
Ameryki. Zarówno regaty pretendentów jak i sam finał
rozegrane zostaną w formule match race, co również
może sprawić, że mniej doświadczonym zespołom
może być trudniej.
Wszystkie zespoły posiadają również jachty testowe
AC45S, które to są pomostem między jednostkami
używanymi obecnie, a tymi, które wystartują w przyszłym roku. Jachty te muszą mieć długość 45-stóp,
ale już pozostałe przepisy są takie jak dla łodzi docelowych. Ponieważ jachty te nie są i nie będą używane

W ŚLIZGU!

/

lisotpad 2016

w czasie żadnych regat, są one ogromnym poligonem
doświadczalnym. Wszystkie filmiki jakie zespoły publikują w sieci ze swoich treningów, pokazują właśnie te łodzie. To na tej klasie SoftBank Team Japan
jako pierwszy wykonał zwrot na wiatr nie zanurzając
kadłubów w wodzie, ale też na niej rozerwał swoje
„skrzydło” podczas niedawnego treningu z Oracle
Team USA. Wszystkie zespoły mają dwa podstawowe
cele – przepłynąć cały wyścig na foilach oraz sprawdzić granice wytrzymałości sprzętu, który używają.
Organizatorzy opublikowali już harmonogram regat
kwalifikacyjnych, jak i samych regat finałowych 35.
edycji Pucharu Ameryki. W pierwszym wyścigu, który odbędzie się 26 maja 2017 staną przeciwko sobie
Jimmy Spithill oraz Franck Cammas, czyli teoretycznie najmocniejszy zespół Oracle Team USA z najsłabszym Groupama Team France. Dla Francuzów będzie
to walka o życie, dla Amerykanów tylko rozgrzewka,
gdyż oni udział w wielkim finale mają zagwarantowany. Dopiero wówczas poznamy prawdziwą siłę zespołów oraz prędkości z jakimi będą żeglowały jachty
ACC. Na razie przyjęły one kierunek Bermudy i będą
rozpędzały się, aż do samego końca.
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REGATY VOLVO OCEAN
RACE ZMIENIAJĄ OBLICZE
TEKST: MILKA JUNG

Dłuższa trasa, mieszane załogi, a przede wszystkim wyścigi
katamaranów M32 w każdym z 11 portów na trasie regat.
W Volvo Ocean Race, jednych z najważniejszych wyścigów
wokół globu szykują się duże zmiany.

Zapowiedzią nadchodzących nowości była już ubiegłoroczna zmiana na stanowisku dyrektora regat Volvo Ocean Race. Knuta Frostada zastąpił Mark Turner.
Pierwszą nowością jest trasa. Jeszcze w czerwcu
zdecydowano, że będzie znacznie dłuższa. Porty, jakie
flota VOR odwiedzi, to Alicante (start), Lizbona, Kapsztad, Hong Kong, Guangzhou, Auckland, Itajali, Newport
(Rhode Island), Cardiff, Goteborg i Haga. Niezwykłe
jest wydłużenie trasy przez Ocean Południowy, który
żeglarze będą „zwiedzać” w trzech kolejnych etapach.
Nowa trasa jest najdłuższa w historii – 45 000 mil. Ale
całość, jak zapowiadają organizatorzy, będzie trwała
miesiąc krócej niż ostatnia edycja.

Regaty Volvo Ocean Race to jedna
z najważniejszych imprez żeglarskich na świecie. Co trzy lata załogi
toczą morderczy bój z morskim
żywiołem, zawijając do portów na
kilku kontynentach. Żadna inna
dyscyplina sportu nie wymaga od
uczestników tak zróżnicowanych
umiejętności, indywidualnego zaangażowania, pracy zespołowej,
wiedzy inżynierskiej. Pierwszą edycję przeprowadzono na przełomie
1973/74 roku jako Whitbread Round The World Race.

W październiku organizatorzy Volvo Ocean Race ogłosili kolejne nowości. Niektóre z tych zmian to rewolucja. Inne – marketing. Jeszcze inne – sprawy czysto
techniczne. Co się sprawdzi – zobaczymy za rok.

1. KOBIETY NA POKŁAD

2. SOCIAL MEDIA
Druga zmiana dotyczy mediów. Do tej pory stały dostęp
do internetu był zabroniony, ze względu na potencjalną
możliwość uzyskania asysty z zewnątrz. Rozwiąza68

fot. © media Volvo

Zmiana w przepisach jest taka, że po prostu opłaca
się mieć kobietę w załodze. Nadchodzi era załóg mieszanych. Dopuszczalne kombinacje to: 7 mężczyzn; 7
mężczyzn i 1 lub 2 kobiety; 5 mężczyzn i 5 kobiet; 7
kobiet i 1 lub 2 mężczyzn; 11 kobiet. Nowe przepisy wymuszają udział kobiet, co da możliwość uczestnictwa
w regatach sporej grupie świetnie żeglujących dziewczyn. Mark Turner uzasadnia to również biznesowo,
twierdząc, że sponsorzy oczekują większego zróżnicowania oferty. Oraz tym, że żeglarstwo to jeden z niewielu sportów, gdzie mogą startować zespoły mieszane.
Trzeba więc to wykorzystać.
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niem będzie urządzenie, roboczo nazywane „komunikatorem załogi”, opracowywane przez inżynierów VOR.
Sprzęt umożliwi jednokierunkową transmisję danych
z pokładu, czyli żeglarze nie będą widzieli odpowiedzi
zamieszczanych przez kibiców w serwisach społecznościowych, ale pod koniec każdego dnia mailem na
pokład dotrą statystyki. Komunikator umożliwi kibicom
poznanie nie tylko kapitana, ale też każdego innego zawodnika oraz jego narracji. Zapowiada się fascynująco.
O ile publiczność wytrzyma zalew informacji.

3. ÓSMY JACHT W BUDOWIE
W najbliższej edycji regat weźmie udział osiem jachtów. Najnowsza jednostka powstaje we Włoszech.
Będzie identyczna jak pozostałe siedem, mających za
sobą już pętlę dookoła świata. Zostanie zwodowana
w maju, pięć miesięcy przed startem. Nie wiadomo
jeszcze, na czyje zamówienie. Ponieważ jachty VO
65 są budowane w formule „one design”, nowy będzie
identyczny jak poprzednie. Fakt, że będzie nowy, zdaniem organizatorów nie daje mu żadnej przewagi.
Flota Volvo Ocean Race przechodzi obecnie przegląd.
Montowane są również nowsze wersje niektórych
urządzeń – przede wszystkim komunikacyjnych, elektroniki pokładowej, ale także wyposażenia bezpieczeństwa czy urządzeń dostarczających energii. Będą też
nowe żagle, uszyte według nowych projektów.
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4. KWALIFIKACJE
Będą to obowiązkowe regaty, w których załogi będą
musiały wystartować przed wyruszeniem na trasę dookoła świata w październiku 2017. W sierpniu flota stawi się na Cowes Week, którego kulminacją będzie start
600-milowego Rolex Fastnet Race. Po starcie z Cowes
– okrążenie Fastnet Rock i meta w Plymouth. Potem
flota VOR popłynie z Plymouth do Lizbony, co razem
złoży się na „etap zero”. Dalej odbędzie się prolog z Lizbony do Alicante. Plusem tej zmiany jest możliwość
wspólnego treningu w warunkach regatowych jeszcze
przed startem dookoła świata. Wcześniej nigdy zespoły nie miały takiej szansy, każdy trenował oddzielnie,
a rywale spotykali się dopiero w porcie startu.

5. M32
Każdy zespół regatowy, oprócz jachtu VO65, będzie
miał do dyspozycji również katamaran M32, stanowiący część „wyposażenia”. Te katamarany posłużą zarówno do wożenia gości (zaproszonych przez sponsora i mediów), jak i do wyścigów serii Pro-Am (gdzie na
pokładzie część załogi stałej zastępują wybrani goście,
znani sportowcy lub aktorzy). Dzięki nim więcej osób
będzie mogło poznać smak wyczynowego żeglarstwa.
Wyścigi katamaranów M32 będą się odbywały w każdym z 11 portów etapowych.
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6. BAZA JAK DOMEK Z KLOCKÓW
Organizatorzy zapowiadają wprowadzenie identycznych dla każdego zespołu, składanych i łatwych
w transporcie pomieszczeń, które posłużą jako mieszkania, biura oraz przestrzeń do kontaktu z fanami.
Będzie można obejrzeć z bliska bohaterów oceanu
- dolny poziom budynku będzie dostępny dla kibiców
w miasteczku regatowym.
Te pomieszczenia będą zarówno budowane, jak i rozmontowywane przez ekipę organizatorów, a nie zespół,
który będzie miał czas na zajęcie się sprawami bardziej związanymi z żeglowaniem. Złożona konstrukcja
łatwo mieści się do kontenerów transportowych, które
z kolei po rozłożeniu stają się jej częścią. Dzięki temu
liczba kontenerów przewożonych pomiędzy portami
na potrzeby regat VOR zostaje zmniejszona o 60%.

7. HYDROGENERATOR
Na ośmiu jachtach VO65 zainstalowane zostaną hydrogeneratory nowego typu. Będzie to dodatkowe
źródło energii, oprócz silnika. Oraz krok w kierunku
momentu, w którym jachty będą produkowały całą niezbędną im w trakcie rejsu energię. Nowy hydrogenerator zapewni awaryjne zasilanie wszystkich najważniejszych instalacji jachtowych. Jego opór jest przy
dużych prędkościach pomijalny, a dzięki jego zastosowaniu załoga unika codziennego włączania silnika
na 1-1,5h dla naładowania akumulatorów zapewniających pracę całej jachtowej elektryki i elektroniki.

8. NOWA PUNKTACJA
Kolejną zmianą jest nowy system przyznawania
punktów. Ma zachęcić do podejmowania ryzyka i konstruowania własnej strategii. Dwa etapy na Oceanie
Południowym (Kapsztad-Hong Kong oraz Auckland
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– Itajai) oraz jeden etap atlantycki (Newport – Cardiff)
będą punktowane podwójnie. Za zwycięstwo w etapie
będzie dodatkowy punkt. Dodatkowy punkt będzie
też dla pierwszej załogi, która minie przylądek Horn.
Kolejny punkt będzie dla załogi z najlepszym czasem
łącznie w całym wyścigu. Oddzielna będzie punktacja
wyścigów portowych, co zapewni rywalizację do finału
w Hadze. Dyrektor regat, Mark Turner, twierdzi, że dzięki temu unikniemy oglądania wszystkich jachtów płynących w jednym stadzie. Będzie też tryb ukryty. Oraz
momenty bez dostarczania danych pogodowych.

9. REPORTERZY POKŁADOWI
Zmiany nie ominą też reporterów pokładowych. Poprzednio przypisani do konkretnych zespołów, w najbliższej edycji będą zmieniać jachty. Będzie ich 10-12, będą
równie wyszkoleni technicznie, a materiał jaki będą
dostarczać, będzie, jak twierdzi Mark Turner, bardziej
surowy, bezpośredni, a przez to bardziej atrakcyjny niż
wcześniej. Reporter nie będzie tak blisko związany z jedną załogą. Ale dzięki temu będzie bardziej obiektywnym
dziennikarzem. Przesiadka po każdym etapie nie będzie obowiązkowa – ale elastyczność reportera będzie
dawała większe możliwości. Umiejętność “przeżycia”
przez reportera na pokładzie będzie musiała przed startem zostać potwierdzona przez dwóch kapitanów.
Na każdym pokładzie do dyspozycji reportera jest kilka kamer, w tym noktowizyjna, 360 stopni oraz dron,
a także sprzęt do obróbki i montażu materiału. Dzięki
łączom satelitarnym, w momencie wysłania materiału
z jachtu wszyscy mogą go zobaczyć.

10. ZNAMY JUŻ DATĘ STARTU
Regaty VOR wystartują w niedzielę, 22 października
2017. 11 portów, pięć kontynentów, osiem miesięcy,
45 000 mil morskich.
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VENDÉE GLOBE
REGATY W STYLU FRANCUSKIM

TEKST: PAWEŁ GÓRSKI

6 listopada wystartowało Vendée Globe. Duże prędkości
jachtu, wysoka intensywność pracy, stres i krótki sen
przez kilka miesięcy stanie się codziennością żeglarzy
płynących na najnowszej generacji IMOCA 60 na foilach!
Zapowiada się wyścig, jakiego nie było i jakiego przebiegu
nikt nie jest wstanie sobie wyobrazić.

Na starcie w Les Sables dOlonne stanęło 29 zawodników z 9 krajów. Większość stanowią żeglarze z Francji - 21 osób oraz po jednym z Hiszpanii, Węgier, USA,
GBR, Japonii, Szwajcarii, Nowej Zelandii i Irlandii. Liczba Francuzów na starcie nie jest zaskoczeniem i potwierdza jak bardzo ten kraj jest zaangażowany w żeglarstwo oceaniczne. Czołowi sternicy wydają się być
przygotowani lepiej niż kiedykolwiek. Nowoczesna
konstrukcja jachtu doposażona w nową broń - foile,
wywindowała sterników na wyższy poziom wytrenowania fizycznego i psychicznego. Jachty przyspieszyły i to bardzo!
- Poziom profesjonalizmu wzrósł niebywale. Żeby
ukończyć regaty trzeba je bardzo dobrze zaplanować,
a przez co sternicy muszą je rozpocząć z nieco bardziej chłodną głową, jeśli chcą utrzymać tempo podczas regat. Gdy jachty są w stanie płynąć bez problemu i prawie całkowicie na foilu 30 węzłów, przesuwają
się ludzkie granice tego, co człowiek może zrobić jako
jeden żeglarz na jachcie. Nie jestem pewien, czy organizm człowieka jest wstanie wytrzymać takie duże
obciążenia całymi godzinami. To może być duży problem – przyznaje w wywiadzie Guillaume Verdiera,
projektant, który ze swoim zespołem zaprojektował
wiodące jednostki IMOCA takie jak: Banque Populaire VIII, Edmond de Rothschild, St Michel-Virbac, czy
Hugo Boss. Podczas tej edycji startuje aż 12 zaprojektowanych przez niego jachtów. W poprzedniej jego
jacht MACIF dowodzony przez François Gabart pobił
rekord trasy.
Z drugiej strony Verdier zastanawia się czy wymagania fizyczne, jakie stawiają nowe jednostki z foilami,
mogą jednak okazać się czynnikiem pewnego wyrów-
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nania szans w stawce: - Aspekt fizyczny sterników
może wyrównać różnice między jachtami z foliami
względem jednostek bez foli. Nowe IMOCA są bardzo
„nerwowe” w prowadzeniu. Gdy są na foilach, ruchy
jachtu są niebezpiecznie i gwałtowne, a hałas jaki
powstaje wewnątrz węglowego kadłuba jest ogromny. Czasami foil działa jak amortyzator, ale czasami,
szczególnie pod wiatr, działa jak wciśnięty do końca
gaz w podłogę. Istnieją także trudne warunki do foilowania. Najgorsze są duże fale, wówczas jachty rozpędzają się bez kontroli. Czym to może skutkować?
Każdy żeglarz wie! – podkreśla Verdier.
Rekord trasy tych słynnych regat jest poprawiany co
edycję. Podczas poprzedniej w 2013 roku francuski żeglarz François Gabart dokonał rzeczy niemożliwej i przepłynął odległość 28 646 mil w 78 dni 2 godzin 18 minut
i 40 sekund! Ustanowił on także dobowy rekord przelotu
w klasie IMOCA 60 z wynikiem 534 mile. W tej edycji możemy być świadkami poprawienia rekordu o trzy, a nawet cztery dni. Warto śledzić na bieżąco regaty.
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Od lewej: Michał Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o.,
redaktor naczelny Magazynu W Ślizgu!, Barbara Zaborowska,
prezes Olimpia Group, Alina Łuczycka, prezes Allcon Osiedla

Od lewej: Maciej Marczewski, żeglarz, Aleksandra Staruszkiewicz, Travel & Action, Jakub Jakubowski, redaktor naczelny
Magazynu Prestiż, wiceprezes Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o.

Łukasz Przybytek, olimpijczyk w klasie 49er, Kamila Wenderlich, Miss
Polski Ziemi Pomorskiej i Miss Polski Widzów Polsatu 2015

Od lewej: Karolina Gacek, event manager
Magazynu Prestiż, Marta Blendowska, Magazyn
Prestiż, Marta Jasiak, właścicielka Home2Home

Mariusz Klupiński, żeglarz i Gosia Białecka,
mistrzyni świata w windsurfingu

SOPOT WAVE
Sopot Wave już po raz kolejny zamykał sezon żeglarski. Ponad 600 osób oglądało pokazy mody znanych marek m.in. Marella, Patrizia Pepe, Escada Sport,
Versace, Just Cavalli, Luisa Spagnoli, Ermanno Scervino, Ramatuella i Patrycji
Zaremby. Tym razem jednak sporty wodne okazały się najmocniejszym motywem spotkania, zatriumfowały nawet na wybiegu. Impreza zgromadziła nie
tylko elitę żeglarzy, ale i świat biznesu, który świętował zakończenie tegorocznej
Biznes Ligii Żeglarskiej.
Od lewej: Paweł Górski, Magdalena Czajkowska,
Rafał Sawicki, właściciele GSC Yachting

Jarosław Król, Piotr Szymczak,
Marian Kostuch, Piotr Piecha
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Justyna i Rafał Cichon

Od lewej: Michał Surowiec, Almar, Kaludia Kaczorowska, siatkarka, Michał Kraskowski, żeglarz UKS Navigo

Wojciech Kąkol, Marta Puchowska, Bartosz Puchowski,
Zbigniew Gutkowski - załoga walkin.pl
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Ewa i Arkadiusz Hronowscy
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Patryk Wojciechowski, projektant mody z rodzicami
Rafałem i Moniką Wojciechowskimi, właścicielami Digital1

Od lewej: Maciej Marczewski,
Jerzy Białek, żeglarze

Od lewej: Kev Fox, Michał Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o., Oliver Rasztawicki, architekt, Monika Marchewka

Jacek Noetzel, żeglarz UKS Navigo

Z prawej: Kacper Stachura, właściciel DaSea People w Gdyni

Sebastian Życzkowski, Baltic Group,
Kamila Lemańska, Telem Play

Michał Starost z modelkami oraz Michał Stankiewicz
i Jakub Jakubowski, wydawcy magazynu Prestiż, organizatorzy Sopot Wave

fot. Krzysztof Nowosielski

Tomasz Barudin, Damian Pietruszewski, Arkadiusz
Łeszyk, Marcin Gołąbek, załoga Sail or Die

Od lewej: Jakub Gotowicki z partnerką,
Anna i Jarosław Ziółek, Sanhaus
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Z prawej: Marcin Rawski, Atena Usługi
Informatyczne i Finansowe S.A.

Paweł Górski, GSC Yachting,
z żoną Anną Górską

Grzegorz Zalewski, właściciel Ramatuelle
Beach Wear Poland, z żoną Alicją

Od lewej: Jacek Nowak, żeglarz klasy 49er, Paweł Górski, GSC Yachting, Paweł
Tarnowski, mistrz Europy w windsurfingu, Przemysław Miarczyński, brązowy
medalista olimpijski w windsurfingu, z żoną Katarzyną Prygiel.
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Natalia Kaszyńska, Klimawent,
Oskar Kaszyński, Studio Panika

Od lewej: Mariusz Kłobucki, Adam Lewandowski,
Jakub Gotowicki, Filip Wójcikiewicz - załoga Sono Idoni

Magdalena Syrycka i Marcin Górski, PB Górski

Od lewej: Maciej Marczewski, Jerzy Białek, żeglarze

Natalia Kaszyńska, Klimawent,
Oskar Kaszyński, Studio Panika

Od lewej: Monika Kreft, Karolina Matysek, Michał Stankiewicz,
Oliver Rasztawicki, architekt, Marta Zander, architekt

Od lewej: Małgorzata Kirejczyk, Bioline - kosmetyki naturalne,
Izabela Piećko, Pierre Fabre Dermo Cosmetique

Sebastian Życzkowski, Baltic Group, Kamila
Lemańska, Telem Play
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Od lewej: Rafał Sawicki, GSC Yachting,
Jacek Kuciel, Sail Service

Od lewej: Mariusz Brożyński, właściciel Bar4You,
Bartek Engel, manager Brain Plus

Od lewej: Jakub Pietraszek, właściciel agencji ubezpieczeniowej Flotus, Justyna Adamczyk, Centrum Medyczne Dr Kubik, Malwina
Stobiecka - Formella, właścicielka Nr 730 Art House, Jakub Jakubowski, redaktor naczelny Magazynu Prestiż

Jacek Noetzel, żeglarz UKS Navigo
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