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Zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 7,7-6,3/5,6-5,0/6,1-5,7 l/100 km; emisja CO2 średnio: 159-149 g/km; klasa wydajności: 
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Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. 
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Nowa era podróżowania w przestrzeni.
Nowa Klasa V. Życie jest wielkie.  

Odkryj nowy wymiar wolności: nowa Klasa V to pełna dowolność konfiguracji przestrzeni, układ siedzeń dla nawet 
ośmiu osób, skrzynia biegów 7G-TRONIC PLUS, nastrojowe oświetlenie Ambiente, układ jezdny AGILITY CONTROL 
z selektywnym systemem amortyzacji oraz niezwykle ekonomiczne silniki. Dowiedz się więcej u najbliższego 
dealera Mercedes-Benz lub na stronie internetowej www.klasav.pl.

BMG Goworowski Sp. z o.o. 
Gdynia, ul. Łużycka 9, tel.: 58 660 49 49 • Gdańsk, ul. Elbląska 81, tel.: 58 322 22 22 • Bolesławice, ul. Słupska 6, tel.: 59 848 70 70
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nerga to dzisiaj już symbol. Jedyny polski jacht 
w światowej elicie klasy Imoca Open 60 i pre-
stiżowych regatach oceanicznych. Jego zało-
ga – „Gutek“ i „Świstak“ utytułowani żeglarze. 
Szczególnie „Gutek“, dzięki drugiemu miejscu 

w okołoziemskich Velux 5 Oceans Race, a także w starcie 
w Vendee Globe. Teraz dzięki wysokiej pozycji zajętej w 2013 
roku Transat Jacques Vabre mają prawo startu w bardzo 
trudnych w Barcelona World Cup, które ruszają 31 grudnia 
2014 roku. Regaty wokół globu po raz pierwszy wyłonią mi-
strza świata tej klasy zrzeszonej pod marką Ocean Masters. 
Brzmi wspaniale. Na Zachodzie tej klasy żeglarze i regaty są 
celebrowane przez najważniejsze osoby w państwie. Gutka 
i innych żeglarzy przyjmował prezydent Francji Francois Hol-
lande, tuż po objęciu urzędu. Z okazji zakończenia przez nich 
regat Vendee Globe. Nikt nie oczekuje, że nagle w Polsce 
błyskawicznie zbudujemy powszechną świadomość znacze-
nia żeglarstwa, że najważniejsi urzędnicy zaczną je doceniać, 
a firmy zaczną masowo inwestować i sponsorować ten sport 
jak to jest na Zachodzie. Ważne jednak, by postęp trwał, 
choćby powolny, ale jednak. Brak środków dla Gutka i Świ-
staka na start w Barcelonie – a na to się zapowiada o ile nie 
znajdzie się sponsor – mimo zapewnionego miejsca ozna-
czałby jednak regres. Oczywiście, nie są jedyni, jest wielu in-
nych utalentowanych żeglarzy, mających ambicje, wspaniałe 
plany, zasługujących na uwagę i wsparcie. Szkoda byłoby 
jednak zmarnować pracę i wysiłek tego teamu, skoro są już 
tak blisko celu.

Michał Stankiewicz
Wydawca
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Polska Flota na arc

lotę wystawiają wspólnie gdyńska firma Do-
bre Jachty i krakowska Blue Lagoon. Pod 
polską banderą popłyną katamarany Lago-
on 52, 450, 560 i 620. To luksusowe jednost-
ki, stworzone do odpoczynku, ale i również 

szybkiego pływania. Największa z nich Lagoon 620 ma 
blisko 19 metrów długości i 10 szerokości, a powierzch-
nia żagli to 243 metry.

Lagoon 560 poprowadzi ktp Janusz Owczarek, zwy-
ciężca ubiegłorocznych regat na tym samym jachcie. – 
Być może uda się nam po raz czwarty wygrać, bo na razie 
wygraliśmy w 2007, 2011 i właśnie w 2013 – mówi „W Śli-
zgu!“. – Obecnie trwa nabór załóg. Na każdej jednostce 
będzie 3 osobowa zawodowa załoga, a pozostałe osoby 
to klienci.

Start do regat 24 listopada. Atlantic Rally for Cruisers to 
największe regaty jachtów turystycznych na świecie. Trasa 
liczy 2700 mil z Las Palmas do St. Lucia. W ubiegłym roku 
startowało 1200 żeglarzy z 23 krajów, na 223 jachtach. 
Polskę reprezentowały 3 jednostki.

Jak zapewniają organizatorzy polskiej flotylli udział 
w ARC to możliwość przygody poprzez uczestnictwo 

w prawdziwych oceanicznych regatach, ale też relaks i od-
poczynek. To ostatnie gwarantuje wyposażenie jednostek. 
I to jakie! Jest wśród nich telewizor, zmywarka do naczyń, 
pralka, grill, ekspres do kawy, kostkarka, szafa na wino, 
barek i blender do koktajli.                                                   brf

Aż cztery polskie katamarany wystartują w tegorocznych atlatynckich 
regatach ARC, największych na świecie zawodach 

dla jachtów turystycznych.
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nadchodZi duch rs:X

lany Pawła Kowalskiego mają związek 
z jego niedawną nominacją. Dotychcza-
sowy trener w klasie Windsurfing RS:X 
od czerwca jest także głównym trenerem 
przygotowań olimpijskich i kadry narodo-

wej seniorów.
– Moja misja potrwa na pewno do Olimpiady w Rio 

w 2016 roku, będę łączyć funkcje trenera głównego 
i RS:X – mówi “W Ślizgu!” Paweł Kowalski. – Cel główny 
to dobry wynik na Igrzyskach Olimpijskich, 2 medale, no 
i oczywiście chciałbym, żeby nasi zawodnicy byli w pierw-
szej dziesiątce w poszczególnych klasach. A po drodze 
mamy jeszcze Mistrzostwa Europy i Świata.

Paweł Kowalski chce przenieść zwycięskiego ducha 
z klasy RS:X do pozostałych klas.

– RS:X ma najlepsze wyniki obecnie, a przecież poten-
cjał jest we wszystkich klasach. Chciałbym je natchnąć 
duchem RS:X, zaimplementować w nich pewne rzeczy, 
wspólnie trenować, stworzyć teamworking. Muszę przyj-

rzeć się teraz szczegółom. Tam są oczywiście trenerzy, 
którzy będą koontynuować swoją pracę, a ja będę wspie-
rać tych trenerów i zawodników.

Paweł Kowalski to obecnie najbardziej utytułowany tre-
ner. Kadrę windsurfingu prowadzi od 1997 roku. Od tego 
czasu jego podopieczni wśród których jest m.in. Przemy-
sław Miarczyński, Zofia Klepacka, czy Piotr Myszka zdobyli 
dosłownie worek złotych mediali na Mistrzostwach Świa-
ta i Europy, a także medale olimpijskie.                           ms

p
Chcę wszystkie klasy natchnąć duchem RS:X – mówi “W Ślizgu!” Paweł 

Kowalski, nowo powołany trener kadry narodowej w żeglarstwie. Jego cel 
to 2 medale na olimpiadzie i miejsca w pierwszej dziesiątce w każdej klasie.
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Trener Paweł Kowalski w otoczeniu swoich zawodników

SPECJALNOŚĆ BIRBANTA FONDUE.

NOWE MIEJSCE WASZYCH SPOTKAŃ 
W CZARUJĄCYM OGRODZIE!

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, tel: 58 342-49-05, 720-858-535
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a kierownicą hybrydowego Volvo V60 
zasiadł znany aktor Piotr Adamczyk. 
Napęd auta to 215 konny diesel i silnik 
elektryczny o mocy 70KM. Jego przeciw-
nikami byli Zbigniew Gutkowski Gutek 

i Maciej Marczewski Świstak. Na Enerdze, jachcie rega-
towym klasy Imoca. To 60 – stopowa oceaniczna wyści-
gówka. Początkowo przewagę miał jacht. Adamczyk mu-
siał pokonać przeprawę promową w Świnoujściu, kręte 

nadmorskie drogi, a potem most zwodzony w Dziwno-
wie. W punkcie kontrolnym w Trzęsaczu jako pierwsza 
zameldowała się Energa z przewagą 30 minut. Potem 
jednak już zdecydowanie szybszy okazał się samochód. 
Na tyle, że Adamczyk dojechał z przewagą 14 godzin. 
Energa w tym czasie musiała ominąć obszar manewrów 
wojskowych koło Ustki, no walczyć ze słabym tego dnia 
wiatrem. A jachty klasy Imoca są najlepiej przystosowa-
ne do silnych, oceanicznych wiatrów. Warto dodać, że 
zarówno Adamczyk, jak i Gutek są ambasadorami marki 
Volvo.                                                                                     br

egaty SailBook Cup z roku na rok cieszą 
się coraz większą popularnością. 

– W poprzedniej edycji wystartowa-
ło 10 jednostek, mieliśmy 12 zgłoszeń. 
Teraz jest znacznie lepiej. Zgłoszonych 

mamy 21 jednostek i to jeszcze nie wszyscy – opowiada 
Jacek Zieliński, organizator. – Popłynie m.in. młody chło-
pak na 12-metrowej „Wandzie”. Jako jedyny wystartuje 
samotnie. Chce spróbować swoich sił przed Bitwą o Go-
tland. Z jachtów zapowiedział się też Generał Zaruski czy 
Fujimo. Największą niewiadomą jest pogoda, która jest 
nieprzewidywalna. 

Regaty wystartują w sobotę 19 lipca o godzinie 12. 
SailBook Cup 2014 to najdłuższe regaty w kraju i dru-
gie w akwenie morza Bałtyckiego, w których uczestnicy 
mają do pokonania ok. 600 NM. Trasa prowadzi z Sopo-

tu dookoła wysp Gotlandii (z pitstopem w Visby) i Got-
ska Sandön, które trzeba okrążyć prawą burtą, z metą 
w Sopocie.                                                                            ak

z
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Wodą i lądem

startuje sailbook

Jacht kontra samochód. Taki pojedynek zorganizowała firma Volvo. 
Na trasie Świnoujście – Hel. 

W tegorocznych regatach SailBook Cup 2014 weźmie udział rekordowa 
liczba jednostek. Wydarzeniu patronuje „W Ślizgu!”.
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cichocki startuje
Już 24 lipca odbędzie się oficjalne pożegnanie kpt Tomasza Cichockiego, 

który ponownie rusza opłynąć świat. Tym razem na specjalnie 
przygotowanym dla niego jachcie delphia 47.

roczystość odbę-
dzie sie w marinie 
Delphii, w Gór-
kach Zachodnich 
(Gdańsk). Tam 

zaplanowano konferencję praso-
wą, będzie też możliwość wejścia 
na jacht. Kpt Cichocki dokona 
tego dnia symbolicznego wypły-
nięcia, bo faktycznie Gdańsk opu-
ści kilka dni póżniej, by udać się na 
do miejsca właściwego startu, czyli 
francuskiego Brestu.

To już kolejny rejs dookoła świa-
ta Cichockiego. W pierwszy wy-
płynął w 2011 roku – z zamiarem 
opłynięcia kuli ziemskiej trasą na 
wschód – bez zawijania do portu. 
W trakcie rejsu miał wypadek i mu-
siał skorzystać z pomocy i postoju, 

ale kulę ziemską opłynął. Wrócił 
po 312 dniach – na swojej jedno-
stce Deplhia 40.3 „Polska Miedź“.

Tym razem Cichocki popłynie 
na Delphii 47 w której ten znany 
producent jachtów dokonał kilku 
modyfikacji. Przede wszystkim 
jednostka uzyskała wzmocnie-
nia aramidowo – kevlarowe, ma 
sztywniejszą burtę. Delhpia 47 
jest też szybsza od poprzedniej 
jednostki (średnio 1,5 do 2 wę-
złów), stąd Cichocki liczy na opły-
nięcie kuli ziemskiej w przeciągu 
260 dni. Celem jednak nie jest 
wyścig, ale powtórzenie rejsu ka-
pitana Henryka Jaskuły, który jako 
pierwszy Polak (trzeci na świecie) 
opłynął świat bez zawijania do 
portów.                                           br
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MARINA DELPHIA  
ul. Przełom 24 
80-643 Gdańsk
tel. (58) 35 05 500  

REZERWACJA: 
BARBARA GRZEMPCZYŃSKA 
tel. (22) 420 35 05 
tel.kom. 668 868 226 
e-mail: czarter@delphiayachts.pl

DELPHIAYACHTS.EU



tart Baranowskiego odbędzie się do-
kładnie po 40 latach od poprzedniego. 
W 1974 roku kapitan wziął udział w dru-
giej edycji regat na swoim jachcie Polonez. 
Rok wcześniej zakończył na nim samotny 

rejs dookoła świata, jako trzeci Polak w historii. Drogi że-
glarza i jachtu rozeszły się po 1977 roku, kiedy zakończył 
na nim ostatni swój rejs. Jednostka pływała potem w Wyż-
szej Szkole Morskiej w Szczecinie po czym została sprze-
dana Lechowi Grobelnemu, a po latach odkupiła ją firma 
deweloperska i wyremontowała.

Z kolei Krzysztof Baranowski odbył w tym czasie wiele 
rejsów na innych jednostkach, w tym kolejną podróż do-
okoła świata.

Regaty Poloneza też mają swoją legendę. Ich począ-
tek bierze się od prywatnego wyścigu dwóch wybitnych 
szczecińskich żeglarzy Kazimierza “Kuby” Jaworskiego 

i Jerzego Siudego w 1973 roku zorganizowanych właśnie 
na cześć samotnego rejsu dookoła świata kpt Baranow-
skiego. W latach 80. zaprzestano ich organizacji, a w 2010 
roku reaktywował je kpt Krzysztof Krygier.                        br

s
O historii regat, reaktywacji i uczestnikach opowiada 
“W Ślizgu!” ich organizator kpt Krzysztof Krygier. 
Wywiad na stronie 40

Już po raz czwarty od reaktywacji jaka miała miejsce w 2010 roku 
w sierpniu tego roku ruszą Regaty Poloneza. Na starcie słynnych bałtyckich 
zawodów stanie plejada utytułowanych polskich żeglarzy, wśród nich kpt. 

Krzysztof Baranowski na swoim legendarnym jachcie Polonez. 

R E K L A M A

Kapitan Baranowski w Baltic Polonez Cup 2014

w Y d a r Z e n i a1 0 

PoloneZ, baranowski 
i... PoloneZ!
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AUTOFIT Władysław Kłosiński istnieje od 1991 roku. Na naszym koncie jest już ponad 8 
tysięcy sprzedanych aut. Prowadzimy sprzedaż samochodów nowych i używanych w 
każdym segmencie rynku, od samochodów miejskich do dużych limuzyn klasy premium. 
U nas znajdziesz najlepsze samochody odpowiadające Twoim potrzebom. Sprowadzamy 
samochody na indywidualne, nawet najbardziej wyrafinowane zamówienie. Do każdego 
zlecenia podchodzimy indywidualnie. Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana 
kadra umożliwia nam zapewnienie Państwu obsługi na najwyższym poziomie. Przez 22 
lata naszej pracy dla Państwa w zakresie sprzedaży i naprawy pojazdów różnych marek 
zjednaliśmy sobie wielu zadowolonych klientów, z których przeszło 70% jest z nami do 
dnia dzisiejszego korzystając z oferowanej przez naszą firmę gamy usług.

Samochody luksusowe -  
Nowe oraz używane auta 
wszystkich ekskluzywnych 
marek.

Oferujemy pełen zakres usług w zakresie doradztwa technicznego oraz napraw 
samochodów wszystkich marek. Części i akcesoria mogą zostać zakupione zarówno u 
nas jak i dostarczone przez Państwa bez wpływu na koszt usługi. Na potrzeby oferowanych 
usług dysponujemy stacją diagnostyczną o rozszerzonym zakresie.

Autofit
Chwarznieńska 170 D, 81-602 Gdynia, kontakt@autofit.pl, tel: 58 621 46 19, www.autofit.pl

Partner Globalleasing
Chwarznieńska 170 D, 81-602 Gdynia, info@globalleasing.eu, tel. 537 446 606
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o będzie już piętnasta edycja tych regat. 
W ciągu dwóch tygodni na starcie stanie 
blisko 1000 zawodników, kilkaset jachtów 
w kilkunastu klasach regatowych. Zoba-
czyć będzie można zarówno klasy przy-

gotowawcze i te najbardziej wymagające i zaawansowa-
ne technologicznie. W szranrki staną 29-er, Skippi 650, 

Deplhia -24, windsurferzy RS:X, katamarany w klasie A. 
W trackcie VGSD zaplanowano też regaty w formule 

match racingu (grade 2) liczone do Pucharu Świata. Spe-
cjalnie na regaty na gdyńskiej marinie stanie specjalne 
miasteczko zawodów.                                                            br

Głównym sponsorem regat jest Volvo.

t

KuRS NA GdyNię
Już tylko niecały miesiąc dzieli nas od Volvo Gdynia Sailing days 

największych cyklicznych regat w Polsce.
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rogram realizowany przez Gdyński Ośro-
dek Sportu i Rekreacji ruszył w 2013 roku. 
Od tego czasu w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach i technikach przepro-
wadzono setki zajęć z uczniami o żeglar-

stwie. Wzięło w nich udział półtora tysiąca osób. Spotka-
nia prowadzili najlepsi polscy żeglarze związani z Gdynią.  
Prowadzący opowiadali o żeglarstwie, o morzu oraz za-
chęcali do uczestniczenia w zajęciach gdyńskich szkółek 
żeglarskich. Podpowiadali, jak zrobić szkolenie na patent 
żeglarski, motorowodny oraz patent sternika. Spotka-
niom towarzyszyły wystawy zdjęć i sprzętu żeglarskiego. 
Organizowano też konkursy z nagrodami.

Gdynia Sailing Team to druga – zawodnicza – część 
programu. W skład teamu od roku 2013 wchodzą Filip 
Ciszkiewicz (Laser Radial, dwukrotny Mistrz Europy Ju-
niorów 2013), Tytus Butowski (Optymist, Mistrz Europy 
2013), Aleksandra Melzacka (Optymist, dwukrotna Mi-
strzyni Polski 2012 i 2013), Mikołaj Staniul (Optymist, 
Mistrz Polski 2013). W roku 2014 Gdynia Sailing Team 
wzmocniły dwie utalentowane żeglarki klasy 420 z YKP 
Gdynia – Ewa Romaniuk i Katarzyna Goralska. Obie 
dziewczyny już pod koniec roku 2013 otarły się w meda-
le podczas Mistrzostw Europy klasy 420 – w sezonie 2014 
pokazały się z bardzo dobrej strony, zajmując bardzo do-
bre drugie miejsce w silnie obsadzonych regatach Grand 
Prix Vila de Blanes. W 2013 roku zawodniczki otrzymały 
nagrodę „Junior roku” przyznawaną przez Pomorski 
Okręgowy Związek Żeglarski. Ambasadorzy programu 
– Maciej Grabowski i Marcin Czajkowski – co roku powo-
łują kolejnych, utytułowanych młodych zawodników do 
Gdynia Sailing Team.                                                            br

p

gdYnia stawia 
NA młodzież

zachęcenie dzieci do uprawiania 
żeglarstwa i wspieranie 

najmłodszych, utytułowanych 
zawodników – to główny cel 

programu Gdynia na Fali.
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stawiaMY 
NA BARCeloNę!

od kilku lat są polskim duetem eksportowym, jeżeli chodzi o oce-
aniczne żeglarstwo regatowe. Jako jedyna polska załoga biorą 
udział w najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych regatach 
na świecie. ich “energa”, super szybki jacht klasy imoca, jedyny 
w Polsce wywołuje zamieszanie w każdych bałtyckich regatach. 
Teraz przed nimi start w elitarnych Barcelona Wolrd Race. o ile 
dojdzie do skutku, bo… póki co zabrakło sponsorów. o niezwykle 
kosztownych przygotowaniach do regat, o poszukiwaniu pie-
niędzy, kondycji żeglarstwa w Polsce, sponsoringu na świecie, 
a także swoich żeglarskich marzeniach – opowiadają zbigniew 
Gutkowski “Gutek” i maciej marczewski “Świstak” – w rozmowie 
z michałem Stankiewiczem i Jakubem Jakubowskim.

AuToR: miCHAł STANKieWiCz i JAKuB JAKuBoWSKi
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o robi załoga Energi latem w Sopocie? 
Pewnie spędza wakacje?

Zbigniew Gutkowski: Niekończące się 
wakacje. Tak niektórzy to postrzegają.

Maciej Marczewski: Tak, moja mama 
też zawsze mi mówiła, że jestem ciągle na 

wakacjach.
Czyli mnóstwo wolnego czasu, dużo odpoczynku, 

plaża, wylegiwanie się...
ZG: No, dokładnie. A prawdę mówiąc, jeszcze nigdy 

nie byłem na wakacjach z rodziną, bo nigdy na to nie ma 
czasu. Teraz mamy okres bieżących, drobnych napraw, 
które możemy robić na jachcie bezpośrednio, nie wycią-
gając go do stoczni. No i do końca wakacji jesteśmy na 
wodzie. Jestem dalej ambasadorem programu Energa 
Sailing, jacht w barwach głównego sponsora przyciąga 
wzrok młodych adeptów żeglarstwa, pokazuje możliwo-
ści jakie mogą się przed nimi otworzyć po zakończeniu 
przygody z żeglarstwem olimpijskim. 

MM: Po to, żeby się starali i kiedyś do takiego czegoś 
doszli. Bo to powinien być ich cel. Żeglarstwo olimpijskie 
szybko się kończy. 

ZG: Tak jak było u nas. Dochodzimy do 25 – 30 roku 
życia, robimy się coraz starsi, sprawność nie pozwala 
dobrze pływać na olimpijskich, małych łódkach, ale za 
to mamy już dobre doświadczenie i dobry wstęp, żeby 
zacząć właśnie pływać po dużej wodzie. A żeby pływać 
po dużej wodzie trzeba mieć duży jacht i doświadcze-
nie. Zatem jeśli dzieciaki widząc naszą “łódeczkę” marzą 
o tym, by kiedyś na takim sprzęcie pływać, to chyba nie 
może być nic lepszego. 

Powiedziałeś, że dalej jesteś ambasadorem progra-
mu Energa. To “dalej” padło z pewnym akcentem… 

ZG: W dalszym ciągu jestem ambasadorem progra-
mu Energa Sailing. Natomiast Energa z końcem wrze-
śnia nie jest już oficjalnym sponsorem łódki, więc jakby 
tutaj drogi się rozeszły. Być może pozostanę  ambasa-
dorem również w przyszłym roku. Ten temat pozostaje 
do rozstrzygnięcia na koniec tego bądź początek przy-
szłego roku. 

Czyli od końca sierpnia załoga Gutek i Świstak – mó-
wiąc w dużym skrócie - wystawiona jest na sprzedaż ?

ZG: Można tak powiedzieć, chociaż nie do końca, bo 
mało chętnych na kupno (śmiech).

Niemożliwe! Taka marka...
ZG: No tak, ale to jest jakby inny wymiar środków, 

budżetu. Nie każdy sobie zdaje sprawę w ogóle o czym 
my mówimy. Tutaj chodzi o sprzęt, który tak naprawdę 
możemy zobaczyć tylko w krajach dominujących, jeżeli 
chodzi o sporty wodne. To takie potęgi jak Francja, Hisz-
pania, czy Anglia, a my jesteśmy w Polsce. No i o tym 
pamiętajmy. Idąc tym tropem, jeżeli chciałbym zapropo-
nować komuś sponsoring, na poziomie takim, na jakim 
on funkcjonuje na Zachodzie, no to sądzę, że za każdym 
razem zakończyłoby się to na uśmiechu.

 Jakie to są kwoty? Ile Francuzi wydają na żeglar-
stwo?

MM: Macif, żeby wygrać regaty Vendee Globe, wyło-
żył 12 mln euro.

c
„Gutek“ i „Świstak“

Zbigniew Gutkowski “Gutek” i Maciej Marczewski 
“Świstak”, obecnie najlepszy (i jedyny) w kraju regatowy 
duet na oceaniczych dystansach. Pierwsze skrzypce gra 
w nim Gutek. W latach 1987 – 1995 członek kadry 
w klasie 470. W 2000 roku wziął udział w The Race 
na Warcie Polharmie jako kapitan wachtowy. Kilka lat 
temu wdarł się do elitarnej, światowej grupy regatowych 
samotników. Na przełomie 2010 i 2011 roku Velux 5 
Oceans Race, czyli regatach samotników dookoła świata 
zajął drugie miejsce. W 2012 już na Enerdze jako pierwszy 
Polak startuje w Vendee Globe, regatach samotników 
dookoła ziemi (bez zawijania do portów i bez pomocy 
z zewnątrz). Niestety z powodu awarii autopilota musiał 
wycofać się w 11 dobie regat. W 2013 razem 
z Marczewskim zajmują 7 miejsce w Transat Jacques 
Vabre, dzięki czemu mogą wziąć udział w Barcelona 
World Race. Start 31 grudnia. Z Marczewskim spotkali się 
już na Warcie Polharmie, a związali od 2005 roku kiedy 
na 60 -stopowym trimaranie Bonduelle opłynęli 
Skandynawię w Nokia Oops Cup. Wcześniej “Świstak” 
także pływał w kadrze w klasie 470, był także członkiem 
MK Cafe Sailing Team.
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Na jedne regaty?
MM: Na jedne regaty dla jednego człowieka! I na jed-

ną łódkę.
A jaki budżet jest potrzebny dla waszego teamu?
ZG: Żeby wystartować na sprzęcie aktualnie posiada-

nym i wymienić tylko elementy, które są niezbędne, to 
jest to kwota rzędu od 1,2 do 1,3 mln euro. 

W Ślizgu!: Zwykły śmiertelnik na pewno nie ma poję-
cia na co te pieniądze są wydawane. Osoba z zewnątrz 
widzi taką sytuację: jacht już jest, żagle ma, osprzęt ma, 
załoga już jest. To na co te pieniądze są potrzebne? 

ZG: No właśnie o to chodzi, że poza tym, że to wyglą-
da jak żaglówka, to nie ma 
nic wspólnego z tradycyj-
ną żaglówką, czy jachtem 
spotykanym w każdej mari-
nie w Polsce, czy nawet na 
świecie. Ten jacht jest zbu-
dowany z najdroższych ma-
teriałów, wszystkie elemen-
ty ruchome, cały sprzęt, 
który jest przykręcony do 
tego jachtu to są wszystko 
rzeczy custome’owe, czyli zrobione na zamówienie. Tego 
nie kupimy w sklepie. To jest bardzo drogie. 

MM: Mało tego, tych rzeczy nie może założyć ani ob-
służyć zwykły człowiek, bo po prostu się na tym nie zna. 
Przynajmniej nie zna się na tyle, by po założeniu wszyst-
kiego łódka miała 100 procent wydajności. Bez sensu jest 
wydawanie kasy na taki drogi sprzęt, jeżeli nie kupimy 
jeszcze do tego całej logistyki. 

ZG: Nie mogę sobie kupić miękkich lin za 50 tysięcy 
funtów i potem wiązać jakieś supełki na nich. To już lepiej 
pójść do Leroy Merlin i kupić sobie sznurek, pewnie chwi-
lę wytrzyma, ale nie przepłyniemy dalej niż kilka mil. Na 
tym jachcie są bardzo duże obciążenia, duże naprężenia 
na linach. To wszystko jest stworzone po to, żeby jak naj-
szybciej się przemieszczać na oceanie między punktem 
A, a punktem B. I na takich akwenach i warunkach bar-
dzo sztormowych, że żaden statek handlowy normalnie 
w nich nie pływa.

A co dokładnie tyle kosztuje? 
ZG: Technologia szyb-

ko rozwija się, szczególnie 
w tak bardzo zaawanso-
wanym systemie, jakim 
jest żeglarstwo oceaniczne 
w wydaniu regatowym. Tu-
taj wszystko jest podobne 
jak w Formule 1, te same 
komponenty dostarczane 
z reguły przez te same fir-
my. Najlepsi na każdy waż-
ny wyścig mają do dyspozycji zupełnie nowe jednostki. 
Postęp. Nasza Energa jest z 2007 roku, a jest rok 2014. 
Kształty niby identyczne, ale tak nie jest. Co roku wymy-
ślana jest nowa żywica, inaczej preparowane są włókna 
węglowe, to wszystko potem się odzwierciedla na pręd-
kości jachtu na wodzie. 

MM: Tak samo jest w Formule 1. Każdy sezon to coś 
nowego. 

Ale w żeglarstwie tempo jest chyba nieznacznie wol-
niejsze.

ZG: Chyba jednak nie. Liny, włókna, żywice, niektóre 
metale, tytan, to wszystko cały czas jest badane, wszystko 
idzie do przodu – w podobnym tempie.

Czyli na waszych regatach producenci testują swój 
nowy sprzęt i wszelkie wynalazki, a potem trafiają one 
do powszechnego żeglarstwa?

ZG: Tak to wygląda. Tego typu łódki są swoistym la-
boratorium dla koncernów, które chciałyby w przyszłości 
wprowadzić coś fajnego i sprawdzonego do normalnej 
seryjnej produkcji. 

Gdzie są jeszcze naj-
wyższe koszty regat oce-
anicznych? Wpisowe,  
koszty postoju w portach? 

ZG: Wszystko jest kosz-
tem. W porcie też się płaci 
za postojowe, my musi-
my pływać, testować, żyć,  
mieć licencję zawodniczą. 
To jest ekstra kasa, o której 
się nie mówi, w pewnym 

sensie kropla w morzu w porównaniu do sprzętu. Licen-
cja zawodnicza w klasie kosztuje 12 tys. euro.

MM: Wszyscy sobie myślą, że płynie Gutek i Świstak, 
ale jest przecież jeszcze cały team do utrzymania.

ZG: Nigdy nie było tyle kasy ile potrzeba, pomagają 
nam jeszcze znajomi, nie tylko sponsorzy. Przyjaciele, któ-
rzy nie są widoczni i bez tej pomocy nie udałoby się.

Sponsorzy boją się kwot? Nie rozumieją, nie czują?
ZG: Moim zdaniem to nieświadomość tego, że coś 

może tyle kosztować. Spojrzą na łódkę czarterową, któ-
ra wygląda mniej więcej tak samo, a kosztuje dużo, dużo 
mniej. 

MM: Żeglarstwo nie jest u nas komunikowane jako 
sport, który byłby  atrakcyjny dla sponsorów, pomimo 
tego, że ewidentnie jest. Jest sportem czystym, nieumo-
czonym, jak patrzymy na inne dyscypliny popularne 
w naszym kraju. W krajach, o których wspomniał Gutek 
wytworzyło się swoiste lobby. We Francji kierunek wyty-
czył sam prezydent kraju na każdym kroku podkreślając 

sens i konieczność inwe-
stowania w żeglarstwo. 
Bo to się opłaca, zarówno 
w wymiarze biznesowym, 
jak i społecznym. Lata 
inwestycji w żeglarstwo 
przynoszą efekty. Żeglarze 
francuscy zdobywają laury 
we wszystkich klasach że-
glarskich, firmy inwestują, 
ale z tej inwestycji osiągają 

wymierne korzyści. 
A to nie jest tak, że we Francji jest to sport narodowy 

i w jakiś sposób celebrowany przez ludzi?
ZG: Nie jest sportem narodowym, ale jest zauważony. 

Tam też piłka nożna jest numerem jeden. U nas żeglar-
stwo zaczęło się rozwijać jak był Okrągły Stół i po nim 
zniknęły bariery. A na Zachodzie od zawsze była wolność. 
U nas wcześniej pływanie było ograniczane, nie było też 

We Francji kierunek wytyczył sam prezydent kraju na każ-
dym kroku podkreślając sens i konieczność inwestowania 
w żeglarstwo. Bo to się opłaca.

(…) poza tym, że to wygląda jak żaglówka, to nie ma nic 
wspólnego z tradycyjną żaglówką, czy jachtem spotykanym 
w każdej marinie w Polsce, czy nawet na świecie.
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dostępu do technologii. Nie było możliwości nauczyć się 
albo podpatrzeć czegoś u konkurencji. Mamy sporo do 
nadrobienia, ale śmiało możemy się równać z najlepszy-
mi jeśli chodzi o umiejętności i charakter.

Skoro w Polsce nie ma powszechnego finansowania 
żeglarstwa, to może właśnie jedyny tego typu obecnie 
team oceaniczny w Polsce, z punktu widzenia marketin-
gowego łatwiej powinien się wyróżnić? I powinno być 
łatwiej zdobyć pieniądze?

ZG: Taki był zamysł Energi. Każda inna dyscyplina 
w Polsce jest obstawiona, tutaj była pustka. I dlatego 
Energa została głównym sponsorem reprezentacji Polski 
i PZŻ. I mogą się identyfikować z żeglarstwem, z czystym 
sportem. Cieszę się z pomocy Energi, szkoda, że nie moż-
na tego dalej kontynuować. Niestety, tutaj trzeba mieć 
poparcie we władzach, tak jak Francuzi, czy wręcz u pre-
zydenta, czego byłem świadkiem w Pałacu Elizejskim. By-
łem pierwszym oficjalnym przedstawicielem Polski, który 
spotkał się z prezydentem 
Francois Hollandem zaraz 
po objęciu przez niego 
prezydentury. To było po 
zakończeniu regat Vendee 
Globe. Pamiętam jak mó-
wił, że jest dumny, iż żegla-
rze z Francji są najlepsi na 
świecie. Podkreślał wielką zasługę francuskich firm. Gdy-
by w Polsce przykład szedł z góry byłoby o wiele łatwiej. 

Pojawiają się politycy, decydenci na regatach?
ZG: Sporadycznie, jeżeli mają patronat.
Wobec braku sponsora szykujecie się normalnie do 

Barcelona World Race?
MM: Miejsce na starcie mamy zapewnione, dzięki do-

bremu wynikowi w kwalifikacyjnych regatach Transat  Ja-
cques Vabre.  Szkoda by było nie wykorzystać tej szansy. 
Robimy tyle co możemy, żeby to wyglądało na właściwe 
ruchy, choć nie ma jeszcze pewności, że w ogóle wystartu-
jemy w tych regatach. Trzy czwarte rzeczy na jachcie trze-
ba wymienić. Zostaje goły kadłub, a reszta do wymiany 
- każda śrubka, każda linka, każdy element elektroniki jest 
do przejrzenia, do serwisu albo wymiany; jeżeli chcemy 
być pewni, że po 5 dniu wyścigu coś się nie rozpieprzy. 

ZG: Tak się stało niestety podczas regat okołoziemskich 
regat samotników Vendee Globe, co do dzisiaj mnie boli. 
Przyczyną był błąd ludzki, nie losowy. Ktoś coś spartolił 
i musiałem się wycofać z wyścigu, o którym marzyłem 
przez całe życie. Długo trwało zdiagnozowanie proble-

mu, prawie rok czasu. Przypomnę, że zepsuł się autopilot, 
co w regatach samotniczych praktycznie uniemożliwia 
normalną żeglugę. Ba, wręcz grozi śmiercią. Długo za-
dawałem sobie pytanie, czemu akurat wtedy elektronika 
przestała działać? Długo też nikt, żaden ekspert, nie był 
w stanie na to pytanie odpowiedzieć. I dopiero kolega, 
który zajmuje się zawodowo samolotami, spojrzał świe-
żym okiem i znalazł to coś. Okazało się, że w newralgicz-
nym miejscu kumulowała się chmura ładunków elektro-
magnetycznych i destabilizowała cały układ elektroniczny 
w jachcie, który dawał błędne informacje na autopilota. 
Mała rzecz, a regaty musiałem spisać na straty.

Czy Energa dalej będzie Energą okaże się jesienią?
ZG: Czas pokaże.
Szukamy sponsora dla Gutka i Świstaka?
ZG: Nie obrażę się (śmiech). Ale tutaj nie chodzi o na-

rodową ściepę, zbiórkę dla dwóch gości, którzy mają 
fanaberię. Trzeba podkreślić, że zawsze reprezentujemy 

Gdańsk, no i mamy biało 
- czerwoną banderę. Więk-
szość ludzi, których po-
znałem uważa, że robimy 
dobrą pracę. Dla Polski, 
dla polskiego żeglarstwa. 
W ub. roku spędziliśmy 
pół roku na świecie. I wie-

cie co? Większość ludzi myślała, że jesteśmy z Monako… 
Warto więc to zmieniać. Jesteśmy sportowcami, realizu-
jemy swoje pasje, reprezentujemy nasz kraj. I co najważ-
niejsze, reprezentujemy go godnie. 

Macie plan B?
MM: Nie bierzemy tego pod uwagę. Barcelona World 

Race to jedna z najważniejszych imprez żeglarskich, dla 
nas cel numer 1, nie ma planu na inną. Trzeba też zazna-
czyć, że każdy wyścig to koszty, w sytuacji gdy nie ma się 
pieniędzy, trzeba wybrać główną imprezę. 

Wasze marzenia żeglarskie? Wyobraźcie sobie, że 
nagle pojawia się sponsor na białym koniu i daje wam 
nieograniczony budżet.

ZG: Wystarczy mi ten projekt, żeby kupić wszystko co 
jest potrzebne i wystartować w Barcelona World Race. 
A potem może Vendee Globe? No i, żeby Polska wystar-
towała w dużych zawodowych regatach teamowych, tj. 
Volvo Ocean Race. Może wtedy czułbym się spełnionym 
żeglarzem. Parę przedsięwzięć jeszcze mi w głowie sie-
dzi.

W Ślizgu!: Trzymamy kciuki!

Oceaniczna wyścigówka
Energa to jacht klasy Imoca 60. Karbonowa jednostka ma długość 18,28 metrów (60 stóp) i szerokość 5,94 metra. Maszt 

ma wysokość 28 metrów, a powierzchnia żagli to 300 m2 (na wiatr) i 550 m2 (z wiatrem). Energa jest obecnie najszybszym 
jednokadłubowcem pod polską banderą. Została zbudowana w 2007 roku, jej pierwszym właścicielem był Alex Thomson, 
a nazwa Hugo Boss. Klasa Open Imoca 60 to elitarna grupa oceanicznych wyscigówek, ich regaty odbywają się na dystansie 
atlantyckim albo dookoła świata i są zrzeszone pod marką Ocean Masters. Barcelona World Race ma wyłonić w 2015 roku 
mistrza świata. Kolejny tytuł będzie przyznawany co dwa lata.

Tutaj wszystko jest podobne jak w Formule 1, te same 
komponenty dostarczane z reguły przez te same firmy.
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Zbigniew Gutkowski 
i Maciej Marczewski

na jachcie Energa
Stylizacja: Piotr Gajda
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lewitowanie 
na 

Foilboardingu

Przecinają taflę wody, pędząc z prędkością sięgającą ponad 
70 km/h. W ręku trzymają jedynie latawiec, a pod stopami 

mają wąską deskę wyposażoną w tzw. hydroskrzydło, które 
pod wpływem szybkości unosi ich nad wodą. z boku 

wygląda to jak lewitowanie. Tak w skrócie prezentuje się 
foilboarding, najnowszy trend w kitesurfingu, o którym 

opowiadają Tomek Janiak i maks żakowski, Wicemistrzowie 
Świata w formule kiterace, zawodnicy Blue media Team.

autor: toMasZ lachowski
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kąd wziął się pomysł na kitefoila? Jak na-
rodziła się ta dziedzina kitesurfingu?

Tomek Janiak: Foilboarding to cał-
kiem nowy i młody trend, który dopiero 
od kilku lat jest opracowywany techno-
logicznie. Ożywienie widać zwłaszcza we 

Francji i we Włoszech, które przodują dziś w produkcji 
sprzętu do tej dyscypliny. Rozwiązanie jest banalnie pro-
ste: do klasycznej deski do kitesurfingu dodajemy pio-
nowy miecz w kształcie litery T, o długości mniej więcej 
metra, który będzie zanurzony w wodzie. Nazywamy to 
„hydroskrzydłem” albo – po prostu – skrzydłem. Deska, 
pod wpływem siły wiatru napędzającego latawiec, na-
biera prędkości i zaczyna unosić się jakieś pół metra nad 
taflą wody, dając kitesurferowi wrażenie lewitowania. 
Niektórym może się wydawać, że wodoloty (popularne 
w środowisku kajtowym określenie na foilboarding) to ja-
kieś zaprzeczenie praw grawitacji. Tymczasem zasada ich 
działania jest banalna i każdy, kto uważał na lekcjach fizyki 
w szkole rozgryzie ją w kilka sekund. 

Maks Żakowski: Frajdy towarzyszącej foilowi po prostu 
nie da się opisać! Ten, kto w dzieciństwie oglądał bajki 
z Alladynem w roli głównej i zaczytywał się w Baśniach Ty-
siąca i Jednej Nocy, marząc o przejażdżce latającym dy-
wanem, ma w końcu możliwość sprawdzić, jak wygląda 
w praktyce podróż na „latającej desce”. Ja jestem zajarany 
tą nowinką i patrzę na jej rozwój z ciekawością, ale też tro-
chę z dystansem. Deska rejsowa mimo wszystko podcho-
dzi mi bardziej. Myślę jednak, że foil to jedna z najciekaw-
szych i najbardziej widowiskowych rzeczy, które ostatnio 
się w kajcie pojawiły. 

Czy jest jakaś różnica między pływaniem na hydro-
skrzydle, a pływaniem na zwykłej desce do kitesurfin-
gu?

Tomek Janiak: Foilem zaraził mnie Tadeusz Niesio-
będzki – prekursor tej kategorii na naszym podwórku – 
i momentalnie złapałem bakcyla. Kwintesencją kajta był 
i jest dla mnie kitewave, ale podczas moich pierwszych 
prób na foilu, które miały miejsce w styczniu 2013 roku, 
lecąc swoje pierwsze 100 metrów w powietrzu, aż wy-
łem z euforii! Myślę, że to właśnie w tym kierunku zmie-
rza dziś kiteracing. Co do samych różnic – prędkość oraz 
kąty „wchodzenia” na wiatr i z wiatrem na kitefoilu są 
o jakieś 15% lepsze niż na kiterace. Prawda jest taka, że 
w konfrontacji podczas wyścigu na tej samej trasie, czo-
łowy zawodnik świata Kiterace nie ma szans z przecięt-
nym zawodnikiem kitefoil. Wodolot mimo tego, że jest 
dopiero w początkowej fazie rozwoju technologicznego, 
jest po prostu szybszy. Zaryzykowałbym nawet tezę, że 
jest to w tej chwili najszybsza i jednocześnie najtańsza, 
klasa żeglarska na świecie (kursy na wiatr i z wiatrem), no 
może katamarany AC72 z finału regat Pucharu Ameryki są 
w stanie żeglować w tej chwili szybciej, ale tylko przy wie-
trze powyżej 10 węzłów, kiedy zaczynają unosić się nad 
wodą. Oczywiście nie jest tylko tak kolorowo. Minusem 
foila jest to, że do pływania potrzebna jest głębsza woda, 
w zależności od skrzydła – od 0,5 m do 1 m.

Maks Żakowski: Ja na foilu pływam dopiero od tego 
roku, odkąd dostałem foila od Blue Media, więc chyba 

s
MAKS ŻAKOWSKI 

Jeden z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia 
kitesurferów, v-ce Mistrz Świata i Mistrz Polski w kiteracing, 
zdobywca Złotej Wstęgi Zatoki Gdańskiej. W ubiegłym 
roku przywiózł do Polski trzy medale: srebrny, zdobyty 
w Pucharze Europy w niemieckim Sylt, złoty w kategorii 
juniorów U21 i brązowy w klasyfikacji generalnej 
wywalczone w Mistrzostwach Ameryki Południowej w San 
Andreas. Żakowski to jeden z głównych pretendentów 
do medalu w tegorocznych Mistrzostwach Świata 
organizowanych w Turcji i zarazem jeden z najmłodszych 
zawodników kiteracingu. W tym sezonie przywdzieje 
trykot Blue Media Team.

TOMASZ JANIAK 

Aktualny v-ce Mistrz Świata i Mistrz Polski Masters 
w kiteracingu, jeden z najbardziej doświadczonych 
i utytułowanych polskich kitesurferów, związany 
z tą dyscypliną od początku jej istnienia w Polsce. 
Pięć razy z rzędu zdobywał tytuł Mistrza Polski we Freestyle 
w kategorii Masters, jest też trzykrotnym Mistrzem Polskiw 
Kiterace. W ubiegłym roku zdobył dwa srebrne medale Ma-
sters w Mistrzostwach Świata oraz Mistrzostwach Europy. W 
tym sezonie startuje pod latawcem Blue Media Team.
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można powiedzieć, że jestem jeszcze żółtodziobem. 
Najwięcej czasu spędzam na desce rejsowej, która swój 
gwałtowny rozwój technologiczny przeszła jakieś 2 lata 
temu, więc jest już technologicznie dość dopracowana. 
Natomiast w foilu co chwila pokazuje się coś nowego, 
a różnica jakościowa, która oczywiście przekłada się na 
różnicę w wynikach sportowych, jest tu wyraźnie odczu-
walna. Co do tego, jak się pływa – na foilu woda stawia 
zdecydowanie mniejszy opór, przez co można rozwinąć 
zdecydowanie większą prędkość. To także mniejszy wysi-
łek fizyczny dla kitesurfera, który czuje, że ma „lekko” pod 
stopami. Choć z drugiej strony trudniej jest złapać balans 
i później go utrzymać… Foil lepiej sprawdza się także przy 
słabszych wiatrach – i to jest chyba jego główny atut. Na 
wodolocie z powodzeniem można latać już nawet przy 6 
węzłach i to przy latawcu 13 – do race’a potrzebna była-
by 18. Skrzydło jest bardziej zwrotne niż klasyczna deska, 
szybciej „reaguje” na poczynania kitesurfera, łatwiej się 
na nim skręca. To przede wszystkim sprzęt przeznaczo-
ny do ścigania się. Na foilu nie ma więc szans na wyko-
nanie jakichś widowiskowych tricków, nie nadaje się on 
na freestyle, ale to nie jest zarzut, bo przecież nie po to 
foil powstawał. Zgadzam się z Tomkiem co do tego, że to 
właśnie rozwój foila zdecyduje o przyszłości kiteracingu. 
Mam wrażenie, że czeka nas jeszcze w tej konkurencji wy-
ścig zbrojeń między producentami sprzętu. O ile w przy-
padku klasycznych desek parametry jednego producen-

ta nie odbiegają zbytnio od drugiego, o tyle już w foilu 
jest większe pole do popisu i ulepszeń. Wszystkim chodzi 
o to, żeby wycisnąć z kitesurfingu jak najwięcej radości, 
zabawy, ale też adrenaliny, szybkości i rywalizacji. Kitefoil 
jest jeszcze młodą dyscypliną, cały czas się rozwija. Zabój-
stwem dla wodolotów byłoby w tej chwili wprowadzanie 
ograniczeń sprzętowych, jak to miało miejsce w kiterace. 

W takim razie co z kontuzjami? Wygląda na to, że na 
kitefoilu można chyba nabić sobie większego guza niż 
na zwykłej desce?

Tomek Janiak: To nie do końca tak. Ogólnie sam te-
mat kontuzji w kajcie jest mocno przereklamowany. Kite-
surfing to naprawdę bezpieczny sport, pod warunkiem, 
że przeszliśmy wcześniej profesjonalne przeszkolenie 
i wiemy już, jak należy zachowywać się na wodze i jak 
reagować w określonych sytuacjach. Mamy przecież 
do czynienia z dwoma żywiołami: wodą i wiatrem, więc 
to nie przelewki. Do kajta – oprócz wyobraźni – przyda-
je się także trochę oleju w głowie. Przede wszystkim 
trzeba podkreślić, że na foilu pływa się na nim przyjem-
nie, spokojnie, bezpiecznie. Nie czuje się czopu czy fali, 
kostki nie są powykręcane, kolana i kręgosłup nie bolą. 
Oczywiście przy wyczynowym pływaniu, podczas wyści-
gu również trzeba się napracować i przyznam że można 
się spocić, szczególnie jadąc w dół na dużej prędkości. 
Poza tym praktykowanie innych niż sam kajt aktywności 
sportowych pomaga zminimalizować ryzyko kontuzji. Co 
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do tego porównania, co boli bardziej: czy upadek z foila 
czy upadek z klasycznej deski? Cóż – wszystko zależy od 
prędkości, z jaką płyniemy. Na klasycznej desce też prze-
cież można się ładnie rozpędzić. Wbrew pozorom kitefoil 
jest bardziej bezpieczny niż kiterace, maszt i skrzydła nie 
są tak ostre jak stateczniki.

Maks Żakowski: Ale mimo wszystko i tak na skrzydło 
trzeba uważać. Zwłaszcza niech uważają na nie ci niedo-
świadczeni, którzy tracąc równowagę mogą po prostu 
nim oberwać. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na przeszko-
dy, które mogą wystąpić w wodzie podczas pływania na 
foilu, a które nie są tak groźne jak w przypadku klasycznej 
deski. Chodzi mi np. o ryby, wodorosty czy choćby bu-
telki, w zależności od akwenu, po którym pływamy. Gdy 
zawadzi się o nie hydroskrzydłem można stracić równo-
wagę, jak również uszkodzić sam sprzęt. Natomiast co do 
zasady też bym nie przesadzał, takie przypadki są raczej 
odosobnione, kitesurfing w każdej swej odmianie jest 
sportem absolutnie otwartym dla wszystkich. I co ważne – 
sportem bezpiecznym.

Czy ten kitefoilowy trend, który obserwujemy ostat-
nio w kitesurfingu, ma szansę się utrzymać, czy to tylko 
przejściowa moda?

Tomek Janiak: Wątpię, żeby foil był jakąś krótkotrwałą 
fascynacją wśród środowiska kajciarzy. Wystarczy wspo-
mnieć, że to właśnie w czerwcu tego roku, podczas Pu-
charu Polski w Kitesurfingu w Rewie, zorganizowano 
pierwsze zawody w foilu. Wprawdzie startowało tylko 
5 zawodników, którzy rozegrali 2 biegi, ale to przecież 
dopiero początek. Myślę, że z roku na rok będzie coraz 
lepiej. Dla zawodnika, jeżeli tylko jest taka możliwość, 
czymś naturalnym jest chęć pływania na tym, co szyb-
sze. Ale prędkość to nie wszystko, to co jest niesamowite 
w foilboardingu to sama przyjemność pływania, doświad-
czanie trzeciego wymiaru na kajcie, swego rodzaju ZEN. 
Kitefoil to stan umysłu – i być może dlatego nie trafi do 
wszystkich. Ale może to i lepiej?

Maks Żakowski: Foilboarding na pewno nie jest jakimś 
chwilowym kaprysem. Obecny boom na foila i fakt, że co-
raz więcej kitesurferów chce liznąć pływania na skrzydle, 
nie znaczy jednak, że deska rejsowa pójdzie w odstawkę. 
Na pewno nie wszyscy przesiądą się na wodoloty, ale na 
pewno też warto choć raz na nich popływać. A może ra-
czej – polatać. 
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 ul. Orłowska 3  81-522 Gdynia  tel.58 622 22 20  tawerna@tawernaorlowska.pl

Nasza Tawerna to wyjątkowo położone miejsce nad samym morzem. Budynek ma 2 
kondygnacje. Przytulny bar na dole i utrzymaną w marynistycznym klimacie salę restau-
racyjną u góry. Z naszego dużego tarasu , delektując się różnorodną kuchnią , możemy z 
jednej strony podziwiać malowniczy Klif , a z drugiej Molo istniejące od 1934 roku i Scenę 
Letnią Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni .W tej wyjątkowej scene-
rii w okresie letnim odbywają się przedstawienia teatralne. Obok restauracji u ujścia rzeki 
Kaczej mieści się niewielka Przystań Rybaków. To właśnie z tego miejsca prosto z sieci , na 
nasze stoły tra�ają świeżo złowione turboty, dorsze , �ądry, śledzie i łososie, które przygo-
towujemy dla Państwa według życzenia. Oferujemy również ryby prosto z wędzarni. 

Dla koneserów kuchni śródziemnomorskiej proponujemy szeroki wybór owoców morza. 
Aby smakowały one wyjątkowo korzystamy z doświadczeń różnych kontynentów, 
wysyłając naszych kucharzy na szkolenia kulinarne. Dla sympatyków tyko morskich 
pejzaży znajdzie się wiele dań mięsnych. Czas oczekiwania umili Państwu doborowa 
karta win włoskich , lub spacer po okolicy do czasu aż nasz peager da znać że "podano 
do stołu". Chętnie zorganizujemy dla Państwa imprezy okolicznościowe. 

Villa Sentoza to nowoczesny 
obiekt w centrum Sopotu.

 Do plaży mamy 150 m, a do centrum Sopotu, Molo i Monte Cassino 10 minut spacerem.

Villa Sentoza    ul. Grunwaldzka 89    81-771 SOPOT    www.sentoza.pl    info@sentoza.pl    48 58 520 48 68



trZY lata w raju

Patrycja Jadach z mężem łukaszem od 11 miesięcy płyną dookoła świata. 
Porzucili całe swoje dotychczasowe życie: sprzedali mieszkanie 

i samochód, zostawili w londynie własną firmę remontową, przyjaciół. 
Kupili jacht – indrę - i spełniają marzenie swojego życia. - Stronimy od 

marin i zazwyczaj kotwiczymy w pięknych, spokojnych zatoczkach 
- mówią. - Płyniemy dopiero 11 miesięcy i już byliśmy w raju!

AuToR: ANdRzeJ KuS / FoTo: ARCHiWum PRyWATNe
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miesięcy. Dokładnie tyle ma 
potrwać podróż dookoła 
świata Patrycji i Łukasza Ja-
dach. Parą są od liceum, od 
19 lat. Na pomysł rejsu wpa-
dli w maju 2012 roku – po 

10 latach życia w Londynie. Podeszli do niego z wielkim 
zapałem.

- W pierwszej kolejności zabraliśmy się za szukanie 
odpowiedniego jachtu na tak długą, oceaniczną podróż. 
Nie za mały, abyśmy się pomieścili ze wszystkimi niezbęd-
nymi rzeczami i aby pozostało wciąż odrobinę miejsca na 
swobodę – wspomina Patrycja. - Nie mógł być też za duży, 
abyśmy sami we dwoje mogli nim żeglować i żeby jego 
utrzymanie nie kosztowało zbyt wiele. Idealną łodzią oka-
zała się Indra. Znaleźliśmy ją w Walii, w lutym ubiegłego 
roku.

Dwa miesiące później jacht trafił już na Tamizę, gdzie 
rozpoczął się jego intensywny remont.

- Trwał do początku września. Od kwietnia do końca lip-
ca pracowaliśmy przy nim tylko weekendowo. W sierpniu 
po sprzedaży mieszkania, zakończeniu pracy zarobkowej 
i zamieszkaniu na jachcie pracowaliśmy 7 dni w tygo-
dniu od rana do późnych godzin wieczornych wspierani 
przez przyjaciół, którzy wpadali na dzień lub dwa. Mariusz 
i Zuri wytrwale pomagali nam w najcięższych dwóch ty-
godniach przed finiszem. Założyliśmy sobie, że ruszymy 
najpóźniej na początku września, przed pogorszeniem 
się warunków pogodowych na odcinku prowadzącym na 
Wyspy Kanaryjskie, gdzie chcieliśmy dopłynąć - opowia-
dają.

Decyzja mimo wszystko nie była łatwa. W Anglii mał-
żonkowie zostawili praktycznie wszystko, co mieli.  

- Rodzinę, przyjaciół, znajomych, świat koni, zaprzyjaź-
nioną grupę jogi, wygodne, bezpieczne życie i pracę, któ-
ra pozwalała nam na nie zarobić – wymieniają. - Sprzeda-
liśmy też mieszkanie i samochód. Na jedenastometrowy 
jacht spakowaliśmy to co niezbędne i ruszyliśmy przed 
siebie.

GORąCE WySPy
 

Para zdaje sobie sprawę z tego, że wyprawa nie należy do 
najbezpieczniejszych. Wiedzą też, jak trudny może być 
powrót do rzeczywistości.  Wydaje się jednak, że wszystko 
mają zaplanowane od początku do końca.

- Nasza trasa biegnie dookoła kuli ziemskiej, pasatami. 
Żeglarz włóczęga wie, że jeśli płynie pod wiatr to zdecy-
dowanie zmierza w złym kierunku. Afrykę bierzemy ster-
burtą. Układ okien pogodowych wyznacza czas pobytu 
na danym akwenie, reszta jest wynikiem naszej sponta-
nicznej natury. Ruszyliśmy z Martyniki na północ z za-
miarem dotarcia na Wyspy Dziewicze z przystankami na 
kolejnych wyspach. Na Dominice stwierdziliśmy, że zbli-
żające się obchody końca karnawału wolimy zobaczyć na 
uchodzącym za karaibską stolicę tej imprezy Trynidadzie. 
Dwa dni później podnieśliśmy kotwicę i skierowaliśmy 
dziób na południe, by po ponad trzech dniach dotrzeć 
do Port of Spain. Kilka dni na miejscu i powrót do wcze-

36
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śniej realizowanego planu. Przed nami Cuba, Haiti, Belize, 
Kanał Panamski, Galapagos, Markizy, Polinezja, Fiji i tu za-
czynają się znaki zapytania... Wyspy Salomona, Nowa Ze-
landia, Australia, Papua i Nowa Gwinea... gdzie uda nam 
się dotrzeć? Później Wyspy Bożego Narodzenia, Cocos, 
Mauritius, Reunion, Madagaskar, Durban, Cape Town, St 
Helena, Brazylia. I jakoś będziemy musieli znaleźć drogę 
do domu przez Karaiby i Azory.

Zgodnie mówią, że cenią sobie aktywne życie i podnie-
siony poziom adrenaliny. Jeśli nawet ich plany nie są bez-
pieczne, strach nie powstrzymuje ich przed realizacją. 

Najbardziej cierpią na tym rodziny. Rejs dookoła świata 
wywołał spore poruszenie i obawy rodziców, wśród któ-
rych nie ma żeglarza. 

- Lęk przed najgorszym nie pozwalał rodzicom w peł-
ni żyć naszą nadchodzącą przygodą. Wielki ocean, mały 
jacht, dryfujące kontenery, śpiące wieloryby, sztormy... 
Dziś, kiedy mamy już pokonanie Atlantyku za sobą, są 
spokojniejsi, cieszą się naszym szczęściem – mówi Patry-
cja.

W czerwcu przebywają na francuskiej stronie Saint 
Martin. W lipcu natomiast spodziewają się odwiedzin ro-
dziny.

- W tym czasie będziemy w trasie z St. Lucia do Tryni-
dadu. Po odstawieniu bliskich do samolotu, udamy się 
w kierunku Los Roques i ABC, gdzie planujemy przecze-
kać okres huraganowy – planują.

„ChCEMy SMAkOWAć ŻyCIA”

Żeglarze przyznają „celem naszej podróży jest smako-
wanie życia w zwolnionym tempie”, chcą delektować się 

wolnością i smakiem przygody, obserwować życie innych 
ludzi w najdalszych zakątkach świata, ich tradycje i obrzę-
dy. 

- Stronimy od marin i zazwyczaj kotwiczymy w pięk-
nych, spokojnych zatoczkach, których jest tu bez liku. 
Zostajemy tak długo, aż stwierdzimy, że zobaczyliśmy już 
wszystko co chcieliśmy zobaczyć i kiedy poczujemy go-
towość do startu - kilka do kilkunastu dni – mówi Patrycja. 
- Najbardziej zachwyciły nas dzika Dominika i dziewicza 
Barbuda. Dwie totalnie różne od siebie wyspy. Leżąca na 
siedmiu aktywnych wulkanach, Dominika to raj dla pie-
churów. Tam właśnie przeżyliśmy najciekawszą wędrów-
kę po dżungli wspinając się miejscami na czworakach na 
najwyższy szczyt Morne Diablotin (1447 metrów n.p.m 
– przyp. red.). Po wysiłku w górach odprężaliśmy nasze 
zmęczone ciała w naturalnych siarkowych źródełkach 
termalnych lub masowaliśmy plecy pod wodospadem. 
Płaska Barbuda zachwyciła nas spokojem, kryształem 
i nieskazitelnym lazurem otaczających ją płytkich wód, 
biało-różowym piaskiem i bogatym życiem podwodnym 
labiryntu raf. To istny raj!

Podróżnikom powoli zaczynają kończyć się oszczęd-
ności. Nie zamierzają jednak przerywać swojej podróży. 
Założyli bloga www.indrartw.pl, na którym umieszczają 
zdjęcia i relacje z wyprawy. Wierzą, że zostanie zauważo-
ny i zacznie przynosić korzyści, np. z reklam.

- Podróż zaplanowaliśmy na 36 miesięcy. Staramy się 
nie myśleć za wiele o przyszłości, aby nie przeoczyć te-
raźniejszości. Czasami ciężko jest utrzymać fantazję na 
wodzy. Jeśli chodzi o marzenia to wciąż jest wiele nie-
spełnionych, np. wyprawa na biegun północny. Pomyśli-
my o tym po powrocie – podsumowują.
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Witomierz Witkowski. To właśnie dzięki niemu legendarna łódź premiera 
PRl Józefa Cyrankiewicza znowu oszałamia swoim wyglądem. 

Szkutnik przeprowadził remont dla stoczni jachtowej marina 
yachting, która wygrała rządowy przetarg. – Ta motorówka 

to dzieło sztuki pod każdym względem - przyznaje.

t e c h n o l o g i e3 2 

PRzyWRóCił 
BlASK RiVie

autor: andrZej kus
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aką motorówką pływali: Brigitte Bardot, 
Sean Connery, Brad Pitt czy Sophia Loren. 
U nas zasłynęła tym, że używał jej premier 
rządu PRL Józef Cyrankiewicz. Riva Super 
Florida w latach 60. kosztowała nawet 150 

tysięcy dolarów. Teraz jej wartość jest znacznie wyższa, 
choć trudna do określenia. Szczególnie modelu, który re-
montowany był w stoczni Marina Yachting w Szczecinie. 

– To prawdziwa perełka, jak dla mnie egzemplarz bez-
cenny. W jachtingu Rivę można uznać  za małe dzieło sztu-
ki – mówi Marcin Raubo, prezes Marina’Club ze Szczeci-
na, który wygrał przetarg ogłoszony przez Centrum Usług 
Wspólnych.

– Gdy przyjechała do nas jej stan wydawał się średnio 
dobry. Nie spodziewałem się wówczas, że może to być 
aż tak wymagające i zaskakujące zadanie. Miały być prze-
prowadzane naprawy na burcie, należało wymienić kilka 
klepek. Więcej kłopotów miało sprawiać odrestaurowa-
nie okuć chromowanych – dopowiada Witomierz Wit-
kowski, szkutnik Marina`s Club. – Gdy zaczęliśmy prace 
– nie wyglądało już tak kolorowo. Połowa dna była zgnita, 
do wymiany. Wcześniej, bez odpowiedniego wysuszenia 
musiała być nałożona gruba warstwa żywicy.

To nie koniec kłopotów. Do wymiany był także zład 
w części rufowej, również fleki na burcie.

– Na ogół tak to wygląda, wiem z doświadczenia. 
Wychodzi 20 – 30 procent więcej rzeczy niż się zakłada. 

t
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Aktualnie Witomierz Witkowski 
pracuje między innymi nad 
odrestaurowaniem jachtu typu 
Vega z 1964 roku. – Sprowadzony 
został z okolic Wolina. Studenci 
chcieli go wyremontować i popłynąć 
nim dookoła świata. Przerosło ich 
to. Łódź przygotowana jest już do 
remontu, który najpewniej potrwa 
kilka lat – przyznaje. 
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Dopiero w trakcie widać co jest pod farbą, pod sklejką. 
Tak było i w tym przypadku. Urzędnicy powiedzieli, że nie 
są w stanie więcej zapłacić. Postanowiliśmy, że naprawi-
my to w ramach ceny ustalonej wcześniej. 

Prace remontowe trwały pół roku. Kosztowały około 
170 tysięcy złotych. 

– Ściągnęliśmy nową kierownicę bezpośrednio z fabry-
ki Rivy we Włoszech. Dzięki szczecińskiej firmie kupiliśmy 
także oryginalny lakier do pokrycia kadłuba – przyznaje 
Witkowski. – Zdecydowana większość części została ory-
ginalna. 

Riva nie wymagała naprawy silnika, który był po re-
moncie. Mimo że motorówka ma dokładnie 50 lat, licznik 
wskazuje zaledwie 90 motogodzin.

– Silnik źle był jednak osadzony. Był wyjmowany wcze-
śniej do kapitalnego remontu, który mechanicznie prze-
prowadzony był zresztą doskonale. Ponowny montaż 
pozostawiał wiele do życzenia. Połączenie z wałem było 
mocno naciągane, źle zachowane kąty. Przy uruchomie-
niu przenosiło się do na obudowę drewnianą, co było 
przyczyną uszkodzenia stępki. Wszystko jednak zostało 
naprawione i teraz jest naprawdę rewelacyjna.

Szkutnik przyznaje, że motorówka nie powinna być już 
regularnie użytkowana. 

– Zabytkowa łódź, z historią, powinna być wykorzysty-
wana w pokazowych imprezach. Wyprodukowany jest 
przez włoską firmę znaną i cenioną na całym świecie. 
Technologia jednak odeszła już w zapomnienie. Jest nie-
wiele takich egzemplarzy w pełni sprawnych, gotowych 
do pływania. Jej miejsce powinno być w cichym, suchym 
miejscu. Należy serwisować ją oczywiście, czasami spu-
ścić na wodę. Ale bardzo ostrożnie.

Witomierz Witkowski pracował dawniej w Stoczni 
Szczecińskiej. Później otworzył własną działalność. Jego 
klientami w większości byli Niemcy, ale nie tylko.

– W latach 90. robiłem Olandra. Jednak najstarszą jed-
nostką był należący do Jacht Klub AZS „Nadir”. To jacht 
zbudowany najprawdopodobniej w Szwecji około 1906 
roku. Moje zajęcie to nie tylko praca ale przede wszyst-
kim pasja. Ludzie o tym wiedzieli. Zdawali sobie sprawę 
z tego, że wkładam w to całe serce, dlatego nigdy nie 
potrzebowałem reklamy. Od kilku lat już mocno przysto-
powałem, właściwie od momentu, gdy skończyłem 60 lat. 
Obecnie mam 67 i teraz staram się pracować nad tym, 
by przekazać to wszystko moim pracownikom. Korzystają 
już z moich doświadczeń, co mnie bardzo cieszy. Mam 
nadzieję, że nasza doskonała współpraca sprawi, że będę 
miał odpowiednich następców – podsumowuje.
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suPerkajak 
atlantYcki

Kajaki używane są do pływania po wodach śródlądowych. zarówno 
w wyprawach turystycznych jak i zawodach sportowych. Wymogi: 

jak najprostsza i najlżejsza konstrukcja. Co jednak zrobić, 
gdy kajak ma przepłynąć… Atlantyk?

autor: andrZej kus
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takim też zagadnieniem pewnego dnia 
pojawił się u Andrzeja Armińskiego, 
szczecińskiego konstruktora i budowni-
czego jachtów – Aleksander Doba. Ten 
doświadczony, bo blisko 70 – letni kaja-

karz postanowił przepłynąć ocean.
– Przyszedł do mnie z pomysłem transatlantyckiej wy-

prawy kajakowej. Przeprowadziliśmy merytoryczną roz-
mowę i po dwóch godzinach zdecydowałem, że włączę 
się w to przedsięwzięcie jako projektant i budowniczy ka-
jaka, oraz jako sponsor i organizator wyprawy – wspomina 
Andrzej Armiński.

Pół TONy kAJAkA

Aleksander Doba nie miał wielkich wymagań co do 
kajaka. Chciał coś z kabiną i daszkiem, o długości 7m 
i szerokości 1m. To wszystko. Zadaniem konstruktora było 
zapewnienie takiej stateczności, niezatapialności i pręd-
kości, aby kajak mógł bezpiecznie przepłynąć ocean. To 
dzięki doświadczeniu Andrzeja Armińskiego Olek, sym-
patyczny emerytowany inżynier mechanik mógł podjąć 
się nieprawdopodobnie trudnego wyzwania.

Był to czas, gdy Armiński zatrudnił właśnie trzech no-
wych pracowników. Dostali pierwsze zadanie: na przetar-
cie mieli zająć się niezbędnymi obliczeniami, analizami, 
projektami oraz nadzorowaniem budowy kajaka, który 
jako pierwszy w świecie przepłynie ocean z kontynentu 
na kontynent. Oczywiście pod okiem szefa.

- Młodzi inżynierowie poczuli odpowiedzialność za rejs 

Olka. Projekt i budowa zajął nam rok – wspomina pan An-
drzej. – Ponieważ kajak musiał być maksymalnie lekki, do 
budowy wykorzystaliśmy włókno węglowe.

Budowa dla konstruktorów była czymś zupełnie no-
wym.

– Nie mieliśmy żadnych wzorców. W efekcie podjęliśmy 
się zbudowania kajaka ale zastosowaliśmy technologię 
jachtową. Wymagało to wielu godzin obliczeń i ciężkiej 
pracy. Zbudowaliśmy coś, co nie jest wywrotne. Coś, co 
nie ma nic wspólnego z kajakiem pływającym po jezio-
rach ważącym zwykle 20 kilogramów – przyznaje.

Bez wyposażenia kajak waży około 35 kilogramów. 
Z kajakarzem wewnątrz i pełnym rynsztunkiem – również 
z uzupełnionym 120-litrowym zbiornikiem na wodę – do-
chodzi nawet do 550 kilogramów.

– Stateczność jest zachowana dzięki zastosowanym 
pałąkom. Są one naszym pionierskim pomysłem. Chyba 
jeszcze nikt tego nie próbował. Do dyspozycji kajakarza 

z
Gdy zaczynaliśmy nasz pierwszy projekt w 2010 roku 
byliśmy sami. Pomysł przepłynięcia Atlantyku w kajaku 
środowisko zbywało wymownym milczeniem. Gdy udało 
się i Olek został rozpoznawalną osobą na całym świecie, 
przybyło mnóstwo przyjaciół.
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jest kabina, do której może się schować. Są tam również 
instalacja elektryczna oraz miękkie schowki i pokrowce, 
w której Olek trzymał swoje rzeczy.

W kajaku jest kuchenka turystyczna gazowa, niezawod-
na. Druga – zapasowa podczas wypraw nie została użyta.

SZykuJą kOlEJNE WyPRAWy

W swój pierwszy rejs Aleksander Doba wypłynął w 2010 
roku. Z Dakaru w Senegalu do brazylijskiej Fortalezy. Ka-
jak sprawdził się. W Brazylii spłynął Amazonką. Tam został 
napadnięty przez bandziorów. W pobliżu zginęło dwoje 
innych Polaków. On na szczęście wyszedł z tego cało, 
dzięki przytomności umysłu. Z Brazylii do Europy kajak 
został przetransportowany na pokładzie katamaranu Ca-
brio 2, na którym to kpt. Joanna Pajkowska wystartowała 
w regatach OSTAR 2013.

W drugą wyprawę wyruszył w 2013 roku z Lizbony na 
Florydę. Na oceanie nie obyło się bez problemów. Przez 

47 dni Olek nie miał łączności z najbliższymi i panem An-
drzejem. Zdryfował za daleko na północ, co zmusiło go 
do międzylądowania na Bermudach. W końcu jednak 
Olek dopiął swego i dowiosłował do Florydy.

– Gdy zaczynaliśmy nasz pierwszy projekt w 2010 roku 
byliśmy sami. Pomysł przepłynięcia Atlantyku w kajaku 
środowisko zbywało wymownym milczeniem. Gdy udało 
się i Olek został rozpoznawalną osobą na całym świecie, 
przybyło mnóstwo przyjaciół – mówi Armiński. Jednocze-
śnie zapewnia, że nie ma zamiaru poprzestać na dotych-
czasowych dokonaniach i chce dalej wspierać ekstremal-
ne wyprawy Olka.

– Olek zaimponował mi swoja konsekwencją, która 
doprowadziła do sukcesu jego poprzednich, bezprece-
densowych wyprawach kajakowych. Jest odpowiedzialny 
i niesamowicie twardy, nie spotkałem takiego drugiego. 
Cieszę się, że mogę mu pomóc i że doskonale układa się 
nasza współpraca. Zapewniam, że będzie o nim jeszcze 
bardzo głośno – podsumowuje.

SZyKUJą KOlEJNE WyPRAWy

W swój pierwszy rejs Aleksander Doba wypłynął w 2010 roku. Z Dakaru w Senegalu do brazylijskiej Fortalezy. Kajak sprawdził 
się. W Brazylii spłynął Amazonką. Tam został napadnięty przez bandziorów. W pobliżu zginęło dwoje innych Polaków. On na 
szczęście wyszedł z tego cało, dzięki przytomności umysłu. Z Brazylii do Europy kajak został przetransportowany na pokładzie 
katamaranu Cabrio 2, na którym to kpt. Joanna Pajkowska wystartowała w regatach OSTAR 2013. 

W drugą wyprawę wyruszył w 2013 roku z lizbony na Florydę. Na oceanie nie obyło się bez problemów. Przez 47 dni Olek 
nie miał łączności z najbliższymi i panem Andrzejem. Zdryfował za daleko na północ, co zmusiło go do międzylądowania na 
Bermudach. W końcu jednak Olek dopiął swego i dowiosłował do Florydy.

- Gdy zaczynaliśmy nasz pierwszy projekt w 2010 roku byliśmy sami. Pomysł przepłynięcia Atlantyku w kajaku środowisko 
zbywało wymownym milczeniem. Gdy udało się i Olek został rozpoznawalną osobą na całym świecie, przybyło mnóstwo przy-
jaciół – mówi Armiński. Jednocześnie zapewnia, że nie ma zamiaru poprzestać na dotychczasowych dokonaniach i chce dalej 
wspierać ekstremalne wyprawy Olka.

- Olek zaimponował mi swoja konsekwencją, która doprowadziła do sukcesu jego poprzednich, bezprecedensowych wypra-
wach kajakowych. Jest odpowiedzialny i niesamowicie twardy, nie spotkałem takiego drugiego. Cieszę się, że mogę mu pomóc 
i że doskonale układa się nasza współpraca. Zapewniam, że będzie o nim jeszcze bardzo głośno – podsumowuje.
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oho to szybka łódź sportowa, która za-
chowuje jednak maksimum komfortu dla 
swoich pasażerów. Ma 8,85 metrów dłu-
gości, 2,7 metra szerokości i trzy opcje 
napędu z silnikami Volvo (1 x 400 KM, 

2 x 220 KM albo 1 x 380 KM). Nowy, ostro sprofilowa-
ny kadłub pozwala płynąć stale z prędkością 38 węzłów, 
a maksymalnie nawet 45 węzłów. Coho zastąpił popu-
larną konstrukcję 28 Ghibli, ma rozszerzony i wydłużony 
kadłub z platformą kąpielową, z nowym wyglądem kok-
pitu. Duże okna dają znacznie więcej światła w kabinie, 
w której znajduje się luksusowo wykończona, podwójna 
koja z kuchnią i toaletą. Model zadebiutował na targach 
w Dusseldorfie w 2013 roku i został doskonale przyjęty.

Kolejny z najnowszych modeli – Windy 31 Zonda zdo-
była tytuł Łodzi Motorowej Roku 2012. Jest nieco większa 

(ma 9,6 m długości i 2,97 m szerokości) i może dyspono-
wać mocą 640 koni mechanicznych. Również przeznaczo-
na dla dwóch osób została luksusowo wykończona.

Norweski producent wyposażył obydwa modele, 
a także mniejszą 26 Kharmę w nowoczesną, składaną 
zabudowę kokpitu. Jej złożenie jednej osobie zajmuje 
zaledwie kilkanaście minut, po czym całkowicie można ją 
schować.

Windy Boats istnieje od 1966 roku. Założył ją Hugo 
Vold, którego ojciec był rybakiem, stąd jego rodzina mia-
ła ogromne doświadczenie żeglugi w najtrudniejszych 
warunkach. Wszystkie łodzie ojca nazywały się Vindy, 
stąd dzisiejsza linia łodzi Windy (od 26 do 53 stóp). Dru-
ga z linii to Draco (od 20 do 26 stóp). Łodzie wykonywane 
są ręcznie w dwóch fabrykach – na szwedzkim wybrzeżu 
i w Ostródzie.                                                                           br

c

sPort w wersji luksusowej
Windy 29 Coho i Windy 31 zonda – to najnowsze,  sportowe modele 

norweskiego producenta łodzi motorowych, którego fabryka 
znajduje się w ostródzie.
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PoloneZ 
Znów na Fali

marzę, by stworzyć event żeglarski o randze światowej - 
mówi „W Ślizgu!” kpt Krzysztof Krygier, organizator słynnych 
regat Poloneza. - Reaktywowałem je z pasji do żeglarstwa 

i z przypadku  w 2010 roku, gdy z Radkiem Kowalczykiem nie 
udało się wystąpić w „niedoszłych” Regatach Samotników 
„Pomerania”. Postanowiliśmy popłynąć historyczną trasą…

i tak się zaczęło wspomina w rozmowie z Andrzejem Kusem.

AuToR: ANdRzeJ KuS / FoTo: ARCHiWum KRzySzToFA KRyGieRA

Start Regat Poloneza w 1974, w oddali, biały jacht z trzema żaglami to Polonez z Krzysztofem Baranowskim

j



Jach Karfi, wielokrotny zdobywca Pucharu Poloneza na starcie regat

i M P r e Z Y 4 1 

eszcze przed kolejną edycją regat już można 
mówić o sukcesie. W sierpniu, po 40 latach 
przerwy w Regatach Poloneza wystartuje ka-
pitan krzysztof Baranowski, i to na legendar-
nym Polonezie. 

Kpt Krzysztof Krygier: Już w 2012 roku 
kapitan Baranowski zadeklarował, że weźmie udział 
w regatach. Postawił jeden warunek: musi to zrobić 
właśnie na jachcie Polonez. Niestety nie udało się wów-
czas namówić prywatnego armatora do tego projektu. 
W 2013 roku jacht nie został zwodowany i przeczekał 
cały sezon na lądzie. Dzięki akcji „Polonez na wodzie” 
udało się teraz. Będzie to dokładnie 40 lat po tym, jak 
Krzysztof Baranowski uczestniczył w starcie podczas 
drugiej edycji regat w 1974 r. Warto też wspomnieć, że 
kpt. Baranowski został jednym z trzech ambasadorów 
naszej imprezy. 

W tym roku wystartuje też wielu innych wyśmieni-
tych zawodników. 

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Baltic 
Polonez Cup - regaty wszystkich pokoleń żeglarzy”. Po 
raz kolejny wystartuje śmietanka żeglarzy polskich i za-
granicznych. Zobaczymy Gutka, czyli Zbigniewa Gutkow-
skiego - Ambasador Baltic Polonez Cup. Jest posiada-
czem rekordu trasy w grupach samotników. Wystartuje 
na jachcie Energa, tym razem w duecie z Maciejem Mar-
czewskim. Atakowany będzie rekord trasy w grupach 
dwuosobowych ustanowiony w 2013r przez Tomasza Ci-
chockiego i Jacka Trojanowskiego na jachcie Polska Miedź. 
Przyjedzie Kuba Strzyczkowski, znany redaktor Polskiego 
Radia III. Wystartuje po raz trzeci, tym razem na najwięk-
szym jachcie w grupie samotników – jachcie Delphia 47. 
Będzie Ralph Pritzkow – niepełnosprawny niemiecki że-
glarz, wystartuje po raz czwarty. Zawita kolejny Ambasa-
dor Baltic Polonez Cup Szymon Kuczyński – żeglarz roku 
2013, pogromca Atlantyku na małej pięciometrowej 
łupince. Wystartuje po raz trzeci, tym razem na nowym 
jachcie Atlantic Puffin na którym po Regatach Poloneza 
wyruszy w rejs dookoła świata.

W obsadzie są także Sławomir Turniak, Henryk Ka-
łuża, Cezary Szymański. Trójka żeglarzy z największym 
stażem w Regatach Poloneza: wystartują po raz piąty. 
Będzie Gergely Szutrely -  żeglarz węgierski na jachcie 
pod banderą węgierską – dosyć egzotyczny uczestnik 
jak na nasz akwen. Marek Lewenstein, Maciej Karpiński, 
Piotr Falk, Krzysztof Krygier: cała czwórka to zdobywcy 
Pucharu Poloneza po reaktywacji. I wielu innych. 

Nie żałuje więc pan, że w 2010 roku reaktywował te 
zmagania?

W żadnym wypadku. Brakowało w tamtym czasie 
w Polsce imprezy żeglarskiej o charakterze pełnomor-
skim z prawdziwego zdarzenia. Startując w organizowa-
nych w naszym regionie i w Polsce regatach - ja i wielu 
innych żeglarzy mieliśmy pewien niedosyt i oczekiwa-
liśmy już czegoś więcej niż żeglowania co roku w tych 
samych imprezach po Zatoce Pomorskiej, Gdańskiej, 
wodach przybrzeżnych czy wodach Zalewu Szczeciń-

j
Bałtyckie Regaty Żeglarzy Samotników, zakoń-
czenie II edycji w Sali Wyższej Szkoły Morskiej

Zakończenie jednej z edycji Bałtyckich Regat Samotni-
ków. Dwaj ostatni po prawej: Kuba Jaworski i Jerzy Siudy.
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skiego i Jeziora Dąbskiego. Takim realnym wyzwaniem 
i marzeniem stał się pełen Bałtyk i możliwość żeglugi za 
horyzont. Regaty Poloneza świetnie wypełniły tę lukę 
stając się realizacją ambicji dla coraz szerszego grona 
żeglarzy samotnych, a od roku 2013 również dla grup 
dwuosobowych. Są one zgodnie z założeniami histo-
rycznych twórców Regat Poloneza poletkiem treningo-
wym i miejscem przygotowań dla polskich żeglarzy do 
kolejnych ambitnych projektów oceanicznych: Szymona 
Kuczyńskiego, Krystiana Szypki, Kuby Strzyczkowskiego, 
Tomasza Cichockiego, Zbigniewa Gutkowskiego i wielu 
innych.

Początki z pewnością nie były łatwe. Wszystko trzeba 
było rozkręcić praktycznie od zera.

Zająłem się przygotowaniem i organizacją tego pro-
jektu. Szybko okazało się, że chętnych do takiego wy-
ścigu jest więcej. Pierwsza edycja była organizowana 
własnym sumptem. Trzeba było opracować zasady, 
regulamin, zawiadomienia, instrukcje żeglugi, nawet 
plakaty drukowane były na domowej drukarce. Szuka-
łem też sponsorów, znalazłem solidnych: firma CSL jest 
nadal z nami, po 5 latach. Dużo czasu zajęło też stwo-
rzenie pierwszej strony regat znajdującej się w tamtym 
czasie na moim pierwszym portalu www.portalżeglarski.
pl. Nowatorskim rozwiązaniem już w pierwszej edycji 
po reaktywacji okazał się Tracking online jachtów, który 
zastosowaliśmy do monitorowania przebiegu imprezy 

i który pozwalał oglądać pozycje jachtów online. W tam-
tym czasie jedynie wielkie imprezy światowe korzystały 
z takiego systemu, my zaczynaliśmy od Trackingu GPRS, 
który dawał dziurę zasięgu na środku trasy. Pomimo tego 
było to nowatorskie rozwiązanie w regatach pełnomor-
skich na Bałtyku i w Polsce. Stosujemy je już w profesjo-
nalnej formie jako Tracking Satelitarny Online do dziś.

W jakim stopniu inspiracją były regaty z lat 70. i 80?
Ideą reaktywacji była kontynuacja historycznej impre-

zy. To motto kontynuujemy do dziś: regaty odbywają się 
na trasie Świnoujście – Christianso – Świnoujście non 
stop, nadal wręczany jest Puchar Poloneza, który przeka-
zała nam pani Ewa Madeja - żona zmarłego ostatniego 
trzykrotnego zwycięzcy Jerzego Madei. Puchar Polone-
za wręczany jest nadal dla jachtu, który w najkrótszym 
czasie przeliczonym pokona trasę regat. Niestety już nie 
jest stosowana formuła IOR według której ścigały się 
jachty w latach 70. i 80. Aktualnie o Puchar Poloneza wal-
czą samotnicy w grupach przeliczeniowych KWR i ORC. 
Chcielibyśmy powrócić do tradycji startu honorowego 
w Szczecinie – może uda się to zrealizować w 2015r.

Myśli pan, że właśnie wszystkie te historyczne nawią-
zania sprawiły, że wśród żeglarzy jest takie zaintereso-
wanie?

Po dwóch tygodniach marca zamknęliśmy główną li-
stę startową. W zeszłym roku lista została zamknięta po 

Jachty uczestniczące w Regatach Poloneza przy Nabrzeżu Władysława IV w Świnoujściu – kolejno: Dick, Karfi, Ogar, Karawela.
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Baltic Single & Double Handed Polonez 
Cup Race - to pełnomorska prestiżowa 
impreza żeglarska w rejonie Bałtyku, 
skupiająca najlepszych żeglarzy z Polski 
i zagranicy. Jej historia rozpoczęła się 
w 1973 r od prywatnego wyścigu dwóch 
utytułowanych żeglarzy K. Jaworskiego 
i J. Siudego, reaktywowana przez K. 
Krygiera w 2010 r po 27 letniej przerwie. 
Jako pierwsza w rejonie Bałtyku korzysta 
z Satelitarnego Trackingu jachtów online 
pozwalającego obserwować pozycje 
jachtów w trakcie wyścigu. Nagrodą 
główną jest historyczny „Puchar 
Poloneza” nazwany tak dla upamiętnienia 
zakończenia rejsu dookoła świata przez 
kpt. Krzysztofa Baranowskiego na jachcie 
Polonez. W roku 2014 kpt. Baranowski 
po 40 latach przerwy ponownie pojawi 
się na jachcie Polonez na starcie imprezy. 
Impreza odbędzie się w dniach 11 - 16 
sierpnia. Start w Świnoujściu.

miesiącu od rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń – taka 
frekwencja to ewenement na skalę polską i w pewnym 
sensie również na skalę światową. Niewiele imprez że-
glarzy samotników i grup dwuosobowych na świecie 
może pochwalić się taką frekwencją jak nasza. Wyglą-
da na to, że stajemy się potęgą żeglarstwa samotnego 
i dwuosobowego, a to dobrze rokuje na przyszłość. 
Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia rezerwowe i tzw. Joker – 
więc jeśli ktoś ma ochotę wystartować w naszej imprezie 
zapraszamy – więcej info na www.regaty-poloneza.pl

Może się pan szczycić, że to w dużej mierze Pana im-
preza. Czy kapitan krzysztof krygier czuje się spełnio-
ny czy ma dalsze marzenia?

Plany na kolejne lata to: kontynuacja rozpoczętego 
dzieła, pielęgnowanie historii i przypominanie o sukce-
sach historycznych żeglarzy oceanicznych i pełnomor-
skich, dalsze stworzenie możliwości rozwoju i treningu 
polskich żeglarzy pełnomorskich i oceanicznych, pro-
pagowanie żeglarstwa samotnego i dwuosobowego, 
promowanie Polski, regionu i miast, no i oczywiście 
dalszy rozwój imprezy: uczestnictwo oceanicznych klas 
światowych typu IMOCA 60, Class 40, mini 6,50. Marzę, 
by stworzyć event żeglarski o randze europejskiej i świa-
towej. Do realizacji szczególnie ostatniego celu jest 
znalezienie strategicznego sponsora tytularnego, który 
pozwoli zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe  – 
czego sobie i uczestnikom życzę.

Krzysztof Krygier odbiera Puchar Poloneza
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o najdłuższe regaty zachodniopomor-
skie. Rozgrywane są na trasie Świnoujście 
– Międzyzdroje – Dziwnów – Rewal – Koło-
brzeg – Mielno – Darłowo – Świnoujście – 
opowiada Piotr Stelmarczyk, organizator 

wydarzenia. – Ostatecznie najlepszy okazał się jacht „Anti-
dotum” z kpt. Marcinem Mrówczyńskim. Ale to nie jedyny 
sukces tej jednostki.
„Antidotum” ze swoim kapitanem zdobył I miejsca w gru-
pie ORC, w grupie I KWR i w grupie NHC.
– Załoga tego jachtu potwierdziła swój kunszt regato-
wy. W roku 2013 zdobyła Puchar „Gryfa Pomorskiego” 
a także I miejsce w grupie I KWR – dopowiada Stelmar-
czyk. – W grupie ORC drugie miejsce zajął jacht „Wisła” 
z weteranem regat kpt. Adamem Lisieckim, a trzecie go-
leniowski jacht „Bryza 33” z kpt. Tomaszem Piaseckim. 
W grupie I KWR drugie miejsce zajął jacht „Loxa” z kpt. 
Władysławem Chmielewskim i najmłodszą załogą regat 
w wieku 7 i 17 lat, a trzecie miejsce weteran Jacht Klubu 
AZS „Umbriaga” z kpt. Stanisławem Wondołowskim.

W grupie II KWR zwyciężył obchodzący 50–lecie żeglo-
wania i 40–lecie patentu kapitańskiego kpt. Andrzej So-
kołowski na jachcie „Orson”, drugi był kpt. Piotr Parzy na 
„Johannie”, a trzeci kpt. Adam Lisiecki na „Wiśle”.

W grupie NHC drugie miejsce zajął kpt. Władysław 
Chmielewski na „Loxie”, a trzecie „Orson” z kpt. Andrze-
jem Sokołowskim.

W klasyfikowanym odrębnie, wyłącznie w grupie NHC 
wyścigu powrotnym zwyciężył kpt. Walerian Zegzdryn na 
„Scooby Doo”, drugi był „Orson” z kpt. Andrzejem Soko-
łowskim, a trzecia „Umbriaga z kpt. Stanisławem Wondo-
łowskim.

W XXXII Międzynarodowych Regatach o Puchar „Gryfa 
Pomorskiego” rozgrywanych się na trasie Darłowo – okrą-
żenie Christianso – Świnoujście zwyciężył jacht „Bryza 
33” z kpt. Tomaszem Piaseckim, drugi był „Sharki” z kpt. 
Cezarym Wolskim, a trzecie „Antidotum” z kpt. Marcinem 
Mrówczyńskim – mówi Piotr Stelmarczyk.

Jacht „Bryza 33” z kpt. Tomaszem Piaseckim ustanowił 
rekord trasy Darłowo – okrążenie Christianso – Świnouj-
ście wynoszący 27 godzin i 36 minut.

– Rekord trasy Darłowo – Świnoujście ustanowił jacht 
„Orson” z kpt. Andrzejem Sokołowskim. Wynosi on 20 
godzin 19 minut. Rekordy te będą do pobicia w kolej-
nych edycjach regat. Załogi wszystkich jachtów otrzymały 
dynamiczne fotografie swoich jachtów wykonane pod-
czas regat przez Fotografa Regat Marka Wilczka – podsu-
mowuje organizator.

II Regaty Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 
Bakista Cup są pierwszymi regatami morskimi w Polsce, 
których sędziowie zastosowali angielską formułę pomia-
rową NHC.                                                                                ak

t

„ANTidoTum” NAJlePSzy 
w bakista cuP

za nami ii regaty po zachodniopomorskim Szlaku żeglarskim Bakista Cup. 
Wystartowało w nich 20 jachtów z 67 żeglarzami.
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nauguracyjne zawody odbyły się w Chałupach. Po-
goda dopisała. Słońce, ciepła woda i wiatr o sile 
13-19 węzłów dotrzymywały towarzystwa zawod-
niczkom i zawodnikom pierwszego dnia, w którym 
udało się rozegrać zawody we freestylu oraz wiele 

wyścigów Race.
W tej pierwszej konkurencji wśród kobiet klasą dla sie-

bie była liderka tegorocznego Pucharu Świata Karolina 
Winkowska, która w każdym z trzech rozegranych poje-
dynków z niezwykłą mocą i swobodą lądowała najtrud-
niejsze ewolucje. Dało jej to pewną wygraną.

Dużo bardziej zacięta była rywalizacja wśród mężczyzn. 
Wszyscy zadawali sobie pytanie w jakiej formie będzie 
powracający po kontuzji Victor Borsuk, najbardziej uty-
tułowany polski „freestylowiec”. Forma jest znakomita. 
Victor awansował do finału, w którym w bezpośrednim 
pojedynku zmierzył się z Markiem Rowińskim. Ostatnie 
starcie odbyło się przy wietrze dochodzącym do 19 wę-
złów. Victor zbyt agresywnie zaatakował już w pierwszym 
triku, co skończyło się utratą latawca. Próby odrobienia 
strat skończyły się kolejnymi problemami i w rezultacie 
przegraną ze spokojnie pływającym Markiem.

Do konkurencji Race przystąpiła cała polska czołówka, 
z wicemistrzami świata juniorów i mastersów, Maksem Ża-
kowskim i Tomaszem Janiakiem, a także ubiegłorocznym 
zdobywcą Pucharu Polski, Błażejem Ożogiem. To między 
nimi rozstrzygały się losy każdego z ośmiu rozegranych 
wyścigów. Panowie od startu do mety, niemal ramię 
w ramię walczyli na każdej okrążanej boi i o każdy metr 
pokonywanego akwenu. Rozstrzygnięcie przyniósł drugi 
dzień regat, który nie był już tak łaskawy pod względem 
pogody. Zwycięzcami zostali Agnieszka Grzymska i Maks 
Żakowski. Kolejne miejsca zajęli Błażej Ożóg i Tomasz Ja-
niak.

Okazja do rewanżu nadarzyła się w Rewie. Piękne 
słońce i wiatr od 12 do 30 węzłów to warunki idealne. 
Dopasowali się do nich zawodnicy i zawodniczki. Na po-
czątek na akwen ruszyli rejsiarze. We wszystkich czterech 
rozegranych wyścigach walka o zwycięstwo rozegrała się 
między będącym w świetnej formie od początku sezo-
nu Maksem Żakowskim i Błażejem Ożogiem. Trzy wyści-
gi padły łupem Maksa, a jeden Błażeja. Tuż za nimi linię 
mety przepływał Tomasz Janiak, który w każdym wyścigu 
miał najlepsze starty, ale tracił na trasie. Podobne rozstrzy-
gnięcia były drugiego dnia, z tą różnicą, że ostatni wyścig 
wygrała Agnieszka Grzymska. To pierwsze zwycięstwo ko-
biety w konkurencji z mężczyznami.

W kategorii freestyle, podobnie jak w Chałupach, kla-
są dla siebie była Karolina Winkowska. Wśród mężczyzn 

z kolei zawody były popisem gościa z Dominikany, Posito 
Martineza, który jak burza przeszedł przez wszystkie run-
dy, zarówno pierwszego dnia, jak i drugiego. Martinez za-
demonstrował dynamiczny styl i bardzo trudne technicz-
nie triki. Po raz pierwszy na zawodach z cyklu Ford Kite 
Cup można było zobaczyć między innymi takie triki, jak 
317 i blind judge 5. W finale Posito pokonał Denisa Żiruka 
dzięki większej mocy z jaką wykonał swój pokaz. Trzecie 
miejsce, co było sporą niespodzianką, wywalczył Wojtek 
Issel.

Na zakończenie, po raz pierwszy w Polsce udało się ro-
zegrać dwa wyścigi Race w konkurencji „Foilboarding”. Hi-
storycznym zwycięzcą pierwszego Wyścigu został Tomasz 
Janiak, a klasyfikację po obu wyścigach wygrał Łukasz 
Ceran, przed Markiem Rowińskim i Tomkiem Janiakiem. 
Więcej informacji o cyklu Ford Kite Cup znajdziesz na 
www.fordcup.pl                                                                      mr

i

eMocje w Ford kite cuP
Tradycyjnie już pod koniec maja najlepsi polscy kitesurferzy rozpoczęli 

rywalizację w cyklu Pucharu Polski Ford Kite Cup. To seria czterech 
dwudniowych zawodów odbywających się w nadmorskich kurortach. 
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Karolina Winkowska
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tych regatach biorą udział 
wszyscy, zarówno amatorzy, 
jak i zawodowcy. Ścigają się na 
jachtach różnego typu i różnej 
wielkości. Na wodzie zobaczy-

liśmy nawet jachty zabytkowe, a także wielokadłubowe. 
Głównym celem imprezy jest integracja środowiska że-
glarskiego. Rywalizacja rozpoczęła się od startu na wy-
sokości mola w Sopocie. Nad kordonem rozpostartych 
żagli zdecydowanie górował jacht ENERGA, ze Zbignie-
wem „Gutkiem” Gutkowskim za sterem. Pogoda dopisała, 
więc regatowym zmaganiom przyglądało się liczne gro-
no kibiców, dla których sopockie molo stanowiło dosko-
nały punkt widokowy. Wyzwaniem dla zawodników były 
zmienne warunki atmosferyczne. 

– Pierwszego dnia regat planowaliśmy zrealizować trzy 
wyścigi, dwa na wysokości Sopotu i trzeci z metą w Gór-
kach Zachodnich, ale ze względu na osłabienie siły wia-

tru, komisja sędziowska zdecydowała o skróceniu trasy 
do dwóch biegów – mówi Bartek Gruszka, sędzia główny 
regat. 

Jak dobra była to decyzja okazało się, gdy jachty za-
częły zbliżać się do mety, wiatr zmienił kierunek i uderzył 
z taką siłą, że na ostatnich metrach regaty rozgrywały się 
w iście pełnomorskich warunkach. Zawodnicy ścigali się 
nie tylko między sobą, lecz przede wszystkim z gonią-
cym ich frontem burzowym. Na szczęście wszyscy zdąży-
li dopłynąć do celu nim rozpętała się gwałtowna burza. 
W Gdańsku na załogi czekało wieczorne świętowanie, 
a także dalszy ciąg rywalizacji, tym razem o 10-litrową 
beczkę rumu, ufundowaną przez portal Trojmiasto.pl. 
Walka była nie mniej widowiskowa i zacięta niż na wo-
dzie! Tytuł najsprawniejszej załogi przypadł zawodnikom 
z jachtu Le Voyageur.

W niedzielę rano zawodników przywitała flauta i mgła. 
Stąd decyzja by płynąć do Sopotu i rozegrać tylko jeden 
wyścig z metą w Gdyni. Finał regat był bardzo widowisko-
wy dla kibiców i turystów w Gdyni – jachty zbliżały się do 
mariny na genakerach, na kursie pełnym. Podczas oficjal-
nego zamknięcia regat wręczone zostały nagrody dla naj-
szybszych jednostek w każdej z sześciu klas oraz dla jach-
tu, który uzyskał łącznie najmniej punktów we wszystkich 
wyścigach. Puchar na ręce zwycięskiej załogi Big Magia 
przekazał żeglarz oceaniczny Zbigniew Gutkowski. Przy-
znana została także specjalna nagroda fair play dla zało-
gi, która sama zgłosiła naruszenie przez siebie przepisów 
w trakcie regat, spadając tym samym z drugiej pozycji na 
piątą. Za godną przykładu postawę zawodnicy otrzymali 
bon na odzież sportową marki D.A.D. – partnera technicz-
nego regat.                                                                              mr

w

TRóJmiASTo Pod żAGlAmi
Prawie 60 jachtów i ponad 300 żeglarzy wzięło udział w drugiej edycji 

żeglarskiego Pucharu Trójmiasta. zmagania na wodach zatoki Gdańskiej 
trwały trzy dni, a triumfatorem okazał się jacht Big magia sterowany 

przez Janusza olszewskiego. dekoracja zwycięzców odbyła się w marinie 
Gdynia, podczas uroczystości zamknięcia regat. 
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statni weekend regat Nord Cup na-
leżał do sześciu klas oraz 30 jachtów 
morskich na których wystartowało 165 
żeglarzy i żeglarek. Najbardziej prze-
konujące zwycięstwo odniosła załoga 

Vector Sail Team w klasie Omega Sport (Kamil Ortyl), 
która wygrała sześć kolejnych wyścigów i na ostatnim nie 
musiała stawać już na starcie. Najbardziej zacięta walka 
z kolei odbyła się w klasie Omega Standard, gdzie załoga 
Radosława Stachurskiego zaledwie jednym punktem po-
konała załogę Dariusza Bałazego. 

– My jako organizatorzy, ale przede wszystkim wszyscy 
startujący, mają prawo czu

 się usatysfakcjonowani – mówi Rafał Zakrzewski, dy-
rektor AZS Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego 
Centrum Galion. – Mimo zmiennej pogody, od burzowej 
po słabe wiatry, udało się rozegra

 rywalizację we wszystkich zaplanowanych klasach. 
W czterech z nich: Hornet, Hobie 16, Nautica 450 i Open 
Bic – nasze regaty miały rangę Mistrzostw Polski. Ponadto 
po raz drugi udało się połączenie w jednej imprezie za-
równo klas dla seniorów jak i juniorów. 

W trakcie Nord Cup odbył się też wyścig o Bursztyno-
wy Puchar Neptuna, który łączy Nord Cup z Baltic Sail. 
Wystartowało w nim ponad 40 jednostek różnych klas. 
Wśród zwyciężców znaleźli się Zbiniew Gutkowski (wygrał 
też w klasyfikacji generalnej), Eugeniusz Ginter, Krzysztof 
Paul, Piotr Kula, Milena Rudzińska, Łukasz Trzciński, Irene-
usz Siwek i Filip Wójcikiewicz.

Najlepszym jachtem Nord Cup 2014 okazał się Piotr 
Kula (AZS Gdańsk), olimpijczyk w klasie Finn. Był bezkon-
kurencyjny. 

– W swojej klasie odniósł najbardziej przekonujące 
zwycięstwo ze wszystkich specjalności, które wchodziły 
w skład Nord Cup, gdyż wygrał wszystkie siedem wyści-
gów. Ponadto wziął udział w wyścigu o Bursztynowy Pu-
char Neptuna, w którym zwyciężył w swojej kategorii i był 
ósmy w kategorii generalnej – uzasadnia wybór Michał 
Korneszczuk, dyrektor sportowy Nord Cup 2014, a tak-
że uczestnik regat w klasie Delphia 24 oraz w wyścigu 
o Bursztynowy Puchar Neptuna.

10 jubileuszowe regaty zaplanowano w dniach 26 
czerwca – 5 lipca 2015.                                                          br

o

kula na Finnie 
najlePsZY w nord cuP

iX edycja regat Nord Cup już z nami. Przez dziewięć dni lipca żeglarze 
rywalizowali  w kilkunastu klasach na wodach zatoki Gdańskiej.
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akiej obsady w Szczecinie jeszcze nie 
było. W Marinie Club nad Jeziorem Dą-
bie Małe, gdzie rozgrywano regaty zjawi-
ła się światowa czołówka match racingu. 
12 załóg z 9 krajów. 

Na starcie stanęli m.in. czterokrotny Mistrza Świata Ian 
Williams i jego załoga GAC Pindar,  Mistrz Danii Nicolai 
Sehested, utytułowani Nowozelandczycy Phil Robertson 
i Reuben Corbett, mistrz Francji Pierre Antoine Morvan 
oraz dwie polskie załogi Przemysława Tarnackiego i Pa-
tryka Zbroi ze Szczecina.

Pierwsze dwa dni to wyścigi – każdy z każdym, tzw. 

Round Robin. Po niej stawce przewodził Ian Williams 
z 9 zwycięstwami i 2 porażkami. Do ćwierćfinału dostał 
się też Przemysław Tarnacki (z siódmego miejsca), a co 
niestety nie udało się drugiemu Polakowi – Patrykowi 
Zbroi. Tarnacki uległ jednak w ćwierćfinale Pierre Antoine 
Morvane‘owi, który w półfinale uległ z kolei Nicolai Se-
hestedowi. W drugim półfinale Williams pokonał Johna 
Berntssona. Ze względu na ograniczenia czasowe finał 
został rozegrany do dwóch wygranych. Mimo zaciętej 
walki Nicolai Sehested na jachcie Szczecin2050 musiał 
uznać wyższość faworyta regat Iana Williamsa na jachcie 
D.A.D, który w ostatnim wyścigu żeglował z karą i małą 
przewagą nad Sehestedem, jednak wykonał mistrzowski 
manewr tuż przed metą i został zwycięzcą Szczecin Match 
Race.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się wygrać. Ostatni 
wyścig finałowy był niezmiernie trudny, dostaliśmy karę, 
a potem Nicolai nie odpuszczał i nie zostawiał nam miej-
sca na wykonanie kary. To, że nam się uda wcale nie było 
takie oczywiste – powiedział Ian Willams po regatach. - 
Cieszę się, że mogliśmy się ścigać w Szczecinie. Jest to 
dla nas nowy akwen, ale mam nadzieję, że jeszcze nie raz 
tu powrócimy.

Szczecin Match Race to kolejna impreza w ramach cy-
klu Alpari Wolrd Match Racing Tour. Ma wysoką rangę (2), 
a jej wyniki zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Świata. 
Jej organizatorem jest Polish Match Tour, podobnie jak 
innych regat matchrace’owy na Pomorzu Zachodnim. Ko-
lejne wyścigi w tej serii odbyły się 21 i 22 czerwca w Świ-
noujściu.                                                                                    br

t

WilliAmS BieRze złoTo 
w sZcZecin Match race

Światowa czołówka match racingu stawiła się na przełomie maja i czerwca 
w Szczecinie. Regaty Szczecin match Race Wygrał ian Williams, wielokrotny 

mistrz Świata. W finale pokonał Nicolai Sehested, mistrza danii. 
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Prezentacja superjachtów, ekskluzywnych samocho-
dów, biżuterii, a także pokaz mody i występ wybitnych 
muzyków, to tylko niektóre atrakcje, jakich mieli okazję 
doświadczyć uczestnicy drugiej już edycji Pomorskiego 
Rendez-Vous, które odbyło się 6 czerwca na Wyspie Spi-
chrzów w Gdańsku. Organizatorem imprezy była stocznia 
Sunreef Yachts, a zaproszenie przyjęło wielu znamienitych 
gości.                                                                                        mr
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ReNdez VouS 
Z luksuseM

Od lewej: Alina Łuczycka, prezes zarządu Allcon Osiedla, 
Barbara Ratnicka - Kiczka, adwokat, Bogdan Goworow-
ski, właściciel BMG Goworowski, Adam Kiczka, adwokat.

Danuta Wałęsa i Joanna Przetakiewicz.

Borys Szyc z partnerką 
Justyną Jeger - Nagłowską.

Tadeusz Zdunek, właściciel 
BMW Zdunek, z małżonką 

Katarzyna Figura.

Janusz Lewandowski.

Dariusz Krawczyk, wiceprezes 
zarządu Balta S.A.

Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu i Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska.

Agnieszka Cegielska i Olivier 
Janiak, gwiazdy TVN.

Od lewej: Maciej Marczewski, żeglarz, Katarzyna Lapp, Francis Lapp, właściciel 
Sunreef Yachts, Zbigniew Gutkowski, żeglarz, Zbigniew Nowak, przedsiębiorca.

Hanna Łukowicz, partner firmy Operon, 
Dariusz Kaczmarek, prezes firmy Operon.

Od lewej: Magdalena Knitter, stylistka, Francis Lapp, 
właściciel Sunreef Yachts, Barbara Michalczewska.

Od lewej: Janusz Wiśniewski, mistrz krawiectwa, z małżonką, Anna Słomkowska, 
dietetyk, dr Ewa Kempisty Zdebik. Andrzej Jeznach, właściciel firmy Gerso.

Od lewej: Zbigniew Reszka, Michał Baryżewski, właściciele firmy 
Arch Deco, Marcin Suchocki, prezes Kancelarii Finansowej Tritum.

Roman Kinda, właściciel hotelu Gdańsk, Ewa 
Stocker, dyrektor Med Spa Hotelu Gdańsk.
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Integracja środowiska żeglarskiego i pokazanie, że 
współpraca między trzema miastami jest możliwa i może 
być przyjemna – taki jest cel Żeglarskiego Pucharu Trój-
miasta. Druga edycja regat rozpoczęła się w Sopocie, 
a zakończyła w Gdyni z przystankiem w międzyczasie 
w Gdańsku. W imprezie wzięło udział prawie 60 jachtów 
i ponad 300 żeglarzy.                                                            mr

Match racing to nie tylko wyścigi, ale i spotkania to-
warzyskie. Polish Match Tour, organizator Szczecin Match 
Race dba też o tą drugą sferę, stąd wszystkie załogi po 
całym dniu zmagań bawiły się na specjalnym bankiecie 
na szczecińskiej starówce. Dodatkową okazją do święto-
wania były urodziny, które obchodził tego dnia Przemek 
Tarnacki, najlepszy polski matchrace’owiec.

Żeglarstwo to sport, ale również doskonała zabawa. 
W szczecińskiej Marinie Club O Puchar Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Środowiska walczyło 9 jachtów typu Omega. 
– Organizacją zajęło się Stowarzyszenie Absolwentów MBA. 
Regaty i ogólnie sport, oraz sztuka, to doskonała platforma 
pozwalająca nawiązać kontakty biznesowe i towarzyskie – 
przyznaje Aleksandra Kopińska – Szykuć, która zajmowała 
się oprawą artystyczną wydarzenia. Zwycięzcą w regatach 
okazał się jacht „Narcyz” ze skiperem Wojciechem Palusz-
kiewiczem. Na drugiej pozycji uplasował się jacht Wojciecha 
Zakrzewskiego, a na trzeciej „Maori” Krzysztofa Rączki.

trójMiasto 
Pod żAGlAmi

uRodziNy Po WyŚCiGu

narcYZ, konjo i Marina

Waldemar Heflich, redaktor naczelny magazynu 
Żagle, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Załoga Mateusza Kusznierewicza: Dariusz Rodzik, Agnieszka Tyra-
kowska, Agnieszka Ambroziak, Dariusz Sakowicz, Michał Będzia.

Nagroda fair play dla załogi jachtu Trym.

Załogi startujące w Szczecin Match Race

Zwycięska załoga jachtu Big Magia ze sternikiem Januszem Olszewskim.

Od lewej: Dominik Życki, 
Zbigniew "Gutek" Gutkowski.

Sławomir Jasiński, prezes Stowarzy-
szenia Absolwentów MBA i Konjo

Prowadzący imprezę: Aleksandra 
Kopińska – Szykuć i Paweł „Konjo” 
Konnak

Z prawej Andrzej Zieliński, 
chirurg naczyniowy.

Od lewej: Maciek Cylupa, Polish Match Tour (organizator regat), 
Przemysław Tarnacki, najlepszy polski żeglarz w klasyfikacji 
Pucharu Świata, Tomasz Szymański i Rafał Sawicki, obydwaj PMT

Przemysław Tarnacki z tortem urodzinowym
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