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O D  N A C Z E L N E G O

ierwszy rekord prędkości samochodem 
padł w 1898 roku. Francuz Gaston de 
Chasselopu Laubat pojechał z  prędko-
ścią 63,13 km. Rozpoczęła się era rekor-
dów. Już w 1904 roku rekord wynosił 147 
km, a dwa lata później ponad 200 km/h. 
W 1983 roku Amerykanie przekroczyli 

granicę 1000 km, ale w 1997 roku ich rekord pobili Bry-
tyjczycy. Pojazd o nazwie Thrust SCC, przypominający 
wyglądem bardziej rakietę niż samochód pojechał po 
dnie wyschniętego jeziora z  prędkością ponad 1227 
km/h. Rekord do dzisiaj nie został pobity.

Choć historia żeglarstwa jest o wieki dłuższa niż samo-
chodów to żeglarskie rekordy prędkości zaczęto mie-
rzyć dopiero w 1972 roku, kiedy powstała World Sailing 
Speed Record Council. I mimo tak krótkiej – w poró-
waniu do samochodów – historii prędkości żeglarzom 
udało się już od tego czasu pierwszy rekord pobić ponad 
dwukrotnie. Jako pierwszy, bo w 1972 roku – rekord na 
dystansie 500 metrów na poziomie 26,30 węzłów usta-
nowił Tim Colman. W latach 80. gdy do stawki dołączył 
windsurfing, a potem kitesurfing granica bardzo szybko 
została przesunięta na ponad 50 węzłów. Dzieła dokoń-
czył Vestas Sailrocket2, pojazd zbudowany specjalnie 
do bicia rekordu, który w 2012 popłynął 65,45 węzłów. 

„Tak naprawdę musieliśmy przełamać granice żeglowa-
nia – jakby odpowiednik bariery dźwięku, by osiągnąć 
pożądaną prędkość“ – wspomina Paul Larsen jeden 
z bohaterów tego wydania W Ślizgu!, który sterował Sa-
ilrocket2.

Ale nie to tylko same okoliczności bicia rekordu świata 
są ciekawe, ale tempo zmian jakie zachodzi w żeglar-
stwie w ostatnich latach. „Gdy my zaczynaliśmy nasz 
projekt był on uznawany za szalony, dziś coraz więcej 
łódek unosi się nad wodą (...) prędkości nowych jach-
tów są nieporównywalne do tych sprzed kilkunastu lat“ 
– ocenia słusznie Larsen.

Ameryki nie odkrywa, a raczej podkreśla to co gołym 
okiem wszycy widzimy - jesteśmy świadkami ogromne-
go przyśpieszenia technologicznego. A wszystko dzięki 
deskom i rewolucji ostatnich lat, czyli hydroskrzydłach, 
które szturmują do kolejnych klas łodzi. 

W Ślizgu! temat prędkości, ale i hydroskrzydeł porusza 
stale. Także w tym numerze. Paweł Górski, specjalista 
od technologii opisuje nowy katamaran DNA F4 (oczy-
wiście wyposażony w foile), poczytać też możecie 
o trwających zawodach GPS Speed Master, gdzie nasi 
deskarze walczą o największą prędkość sezonu. Boha-
terka naszej okładki Karolina Winkowska zajmuje się 

bardziej lotami niż pływaniem. Najlepsza obecnie pol-
ska kitesurferka, wielokrotna mistrzyni świata dzisiaj nie 
poszukuje już tylko największej prędkości, ale i tricków, 
o czym opowiada w rozmowie z Klaudią Krause.

Miło mi „na pokładzie“ W Ślizgu! powitać nowych au-
torów. Na naszych łamach debiutuje Tomek Janiak, 
mistrz Europy i Wicemistrz Świata w kategorii Masters, 
a jednocześnie trener polskiej kadry w kitesurfingu. 
Tomkowi marzy się – podobnie jak wszystkim uprawia-
jącym tą dyscyplinę, by w końcu stała się konkurencją 
olimpijską. W Ślizgu! będzie pisał o kondycji, proble-
mach, ale przede wszystkim sukcesach polskego kajta. 

Z  kolei o tym jak ważna jest psychologia w sporcie, 
w tym także żeglarstwie pisze Daria Abramowicz, która 
sama kiedyś uprawiała żeglarstwo, a dzisiaj z powodze-
niem pracuje ze sportowcami i trenerami. 

Michał Stankiewicz

P
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Za nami XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie Rio de Janeiro. 
Zapewne wszyscy jesteśmy rozczarowani wynikami 
polskich żeglarzy, ale także całej reprezentacji. Mimo, że 
Polacy zdobyli łącznie 11 medali, czyli o jeden więcej niż 
w Londynie, to oczekiwania były znacznie wyższe. Czy 
polski sport, a w tym żeglarstwo jest w stanie osiągać 
lepsze wyniki na najważniejszej imprezie cyklu olim-
pijskiego? A może już na zawsze jesteśmy skazani na 
oscylację wokół 10 medali i walki w klasyfikacji z takimi 
państwami jak Korea Północna, Serbia czy Gruzja?

Nie pokuszę się o merytoryczną analizę takiego stanu 
rzeczy, bo absolutnie nie posiadam wiedzy, aby oceniać 
inne dyscypliny sportu. Nie zrobię tego również w odnie-
sieniu do najbliższego mi żeglarstwa, bo są od tego spe-
cjaliści i bezpośredni uczestnicy, którzy najpierw dokona-
ją swojej oceny, abyśmy potem mogli do tego odnieść się 
my – widzowie i kibice. Zwrócę jednak uwagę na inny, ale 
w dzisiejszych czasach chyba decydujący aspekt.

Przeglądając tabelę medalową nie da się zauważyć 
znakomitej, drugiej pozycji reprezentantów Wielkiej 
Brytanii. Zdobyli oni łącznie 67 medali. Na Igrzyskach 
Olimpijskich w Atlancie w roku 1996 brytyjscy zawodni-
cy wywalczyli ich tylko 15 zajmując 36 pozycję. Polska 
miała wówczas medali 17, w tym 7 złotych i zajęła 11 
miejsce w klasyfikacji Państw. Chcąc dowiedzieć się 
skąd wziął się ten historyczny sukces Wyspiarzy i tak 
ogromy skok wynikowy trafiłem na artykuł w The Gu-
ardian pod tytułem „Brutal but effective” (Brutalnie, ale 

skutecznie), który porusza temat finasowania sportu 
olimpijskiego w Wielkiej Brytanii przez ostatnich kil-
kanaście lat. Motorem napędowym dla Anglików był 
oczywiście fakt, że to właśnie oni byli gospodarzami 
poprzednich igrzysk. Nakłady na sport zostały znacznie 
zwiększone, ale przede wszystkim zmienił się system 
finansowania, który promował wyłącznie najwybitniej-
sze jednostki. UK Sport wydał na przygotowania swoich 
sportowców do igrzysk w Londynie 315 milionów fun-
tów, a najwięcej urosły budżety tych dyscyplin, których 
zawodnicy zajmowali pozycję medalowe lub punktowe 
na imprezach głównych – w tym między innymi żegla-
rzy. Efekt – pięć medali, najwięcej z wszystkich uczest-
niczących państw. Ale Brytyjczycy poszli za ciosem 
i zwiększyli budżet jeszcze o 11% i do Rio wydali już 350 
milinów funtów, co dało im wspomniane drugie miejsce 
w klasyfikacji medalowej przed taką potęgą jak Chiny. 
Co jest istotne fundusze wzrosły w tych dyscyplinach, 
które miały medale w Londynie, a obcięto je znacząco 
tym, które wówczas zawiodły. Stąd też tytuł całego 
tekstu – brutalnie, ale skutecznie. Czemu Brytyjczycy, 
aż tyle inwestują w sport olimpijski na najwyższym po-
ziomie? Z badań wynika, że ponad 25% społeczeństwa 
nie wykazuje żadnej aktywności ruchowej (mniej niż 30 
minut tygodniowo). Tymczasem w pierwszym tygodniu 
igrzysk w Rio, gdy medale zawisły na szyjach kilkorga 
pływaków brytyjskich, radykalnie wzrosła liczna wyszu-
kiwań online pływalni i zajęć pływackich w kraju. Czyż to 
właśnie nie sportowi herosi są najlepszym przykładem 
i inspiracją zwłaszcza dla młodzieży? Nie każdy sport 
jest piłką nożną z ogromną publicznością, a niektóre 
dyscypliny można obejrzeć w telewizji tylko w czasie 
igrzysk i to jest właśnie czas, w którym sportowcy pra-
cują na rzecz całego społeczeństwa.

Tymczasem Polska w obecnym cyklu olimpijskim wy-
dała na przygotowania sportowców około 400 milio-
nów złotych, czyli prawie pięć razy mniej. Mimo to jeden 
polski medal kosztował ponad 36 milionów złotych, 
a brytyjski w przeliczeniu około 27 milionów. Czy Polska 
potrzebuje praw do organizacji najważniejszej imprezy 
sportowej, aby stać się również potęgą w tej dziedzinie 
życia? Pewnie zbyt szybko się nie przekonamy.

BRUTALNA 
    SKUTECZNOŚĆ

Finansowanie jachtów  
i łodzi motorowych
Kontakt:

Krzysztof Rączka

tel.: 603 803 391

Monika Sawicka

tel.: 722 050 751

e-mail: krzysztof.raczka@pkoleasing.pl e-mail: monika.sawicka@pkoleasing.pl 
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QUO VADIS    
KITERACING?

TOMEK JANIAK

czołowy polski kitesurfer i jeden 
z pierwszych sportowców upra-
wiających tę dyscyplinę w naszym 
kraju. Zaliczany do grona najbardziej 
utytułowanych zawodników globu: 
aktualny Mistrz Europy Masters i Wi-
cemistrz Świata Masters w kategorii 
kiterace (najszybsza klasa żeglarska 
na świecie), a także Mistrz Polski Ma-
sters. Trener kadry Polski.

Wiele spotykanych na spotach osób 
zadaje mi pytania co dalej ze ściga-
niem się na kajcie. W kontekście za-
kończonych niedawno IO w Rio oraz 
rozpoczęciem nowego cyklu olimpij-
skiego, pytania jak najbardziej zasad-
ne. Odpowiedź nie jest prosta, jest 
sporo niewiadomych, sytuacja moc-
no rozwojowa - pisze Tomasz Janiak.  
Na część spraw dotyczących naszej 
dyscypliny niestety nie mamy jako za-
wodnicy wpływu, w przeciwieństwie do 
szeroko rozumianego lobby producen-
tów i działaczy, chociaż w zasadzie to 
można by zawęzić to do jednego produ-
centa, skąd indziej już znanego.

Na „łamach” „W Ślizgu” postaram się, 
w miarę na bieżąco, opisywać Wam 
co dzieje się w rodzimym i światowym 
kitesurfingu z naciskiem na sport wy-
czynowy. Opinie jak to opinie, mocno 
subiektywne. 

Na początek jednak, dla przypomnienia, krótki rys 
historyczny. 

  W 2011r stworzono tzw. Box Rule, czyli wpro-
wadzono wymóg ścigania się na zarejestrowa-
nym sprzęcie o odpowiednich (ograniczonych) 
wymiarach, dotyczyło to zarówno desek, jak i la-
tawców,  tak narodziła się Formuła Kite. W maju 
2012r decyzją ISAF (World Sailing) Kiteracing 
został dyscypliną olimpijską z perspektywą de-
biutu na IO w Rio de Janero w 2016r. Odbyło się 
to niestety kosztem windsurfingu (klasa RS:X) co 
doprowadziło do sporych animozji między wind-
surferami a kajciarzami.   Kilka miesięcy później, 
w listopadzie 2012r, po burzliwych dyskusjach 
i głosowaniach, wyrzucono Kiteracing i przywró-
cono RS:X. Klasyka - danie i za chwilę odebranie 
cukierka. Nastąpiło, nazwijmy to „podcięcie skrzy-
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deł”, popadliśmy w delikatny marazm. Cały czas istniała 
jednak grupa ludzi która widziała potencjał olimpijski 
w kiteracingu. Co roku organizowane były ME, MŚ, Pu-
char Świata, lokalne zawody ze sporą otoczką medialną 
o której dyscypliny olimpijskie mogłyby tylko pomarzyć. 
W 2013r wprowadzono kolejne ograniczenia sprzęto-
we. Pod wpływem dynamicznego rozwoju technolo-
gicznego a co za tym idzie innowacji w kitesurfingu, od 
2014r zaczęliśmy ścigać się w większości na latawcach 
komorowych, a od sezonu 2016 Formuła Kite uzyskała 
status klasy „latającej”, czyli krótko opisując, mogliśmy 
startować również na hydrofoilach, „powiało” sporym 
optymizmem. 

Tyle z historii.

Status quo jest taki, ze istnieją następujące klasy, w któ-
rych ścigamy się na kajcie:

• Formuła Kite (ograniczenia do sprzętu zarejestro-
wanego, box rule), klasa rozpoznawalna przez WS 
oraz narodowe związki i stowarzyszenia, preten-
dująca do dyscypliny olimpijskiej, z tytułami MŚ, 
ME, organizowanym Pucharem Świata „Gold Cup”. 
Najtańsza a zarazem najszybsza klasa żeglarska 
na świecie.

• Kitefoil Open (żadnych ograniczeń, możliwość pły-
wania na prototypach) -   wyścig zbrojeń, poligon 
doświadczalny dla Formuły Kite, organizowany jest 
cykl zawodów „Hydrofoil Pro Tour”.

• TTR - Twin Tip Racing (ograniczenie do desek typu TT 
oraz 4 latawców), klasa rozpoznawalna przez WS

Większość zawodniczego światka koncentruje się na 
startach w Formule Kite oraz TTR. Również dla nas, 
zawodników jak i dla mnie trenera, konkurencje te są 
priorytetowe. Kalendarz zgrupowań i startów układamy 
właśnie pod imprezy gdzie rozgrywane są ww konku-
rencje, na tych regatach walczymy o nominacje kadro-
we na kolejne sezony.

Od 2013r Polski Związek Żeglarski dofinansowuje 
kadrę seniorów, dzięki czemu możliwe są starty na 
zawodach międzynarodowych,   jak się okazuje ze 
sporymi sukcesami. Nie są to kosmiczne budżety, 
określił bym raczej jako symboliczne, ale zawsze to 
coś. Mam nadzieję, że jeżeli zostaniemy ponownie 
dyscypliną olimpijską, wsparcie  będzie większe i po-
zwoli nam cały czas zaliczać się do światowej czo-
łówki, zdobywać medale. Motywacji nam nie brakuje 
a i w PZŻ jest sporo osób które nam bardzo pomaga-
ją.  Od tego sezonu, młodzi kajciarze (juniorzy) zosta-
li również objęci wsparciem finansowym przez PZŻ. 
Projekt nazywa się Akademia Żeglarska Kiterace, 
zrzesza dzieci i młodzież w wieku od 10-16 lat która 

ma ambicje aby ścigać się na kajcie. O tym jak trenu-
jemy, jak nam idzie w zawodach możecie państwo 
przeczytać na naszym profilu FB. Mam nadzieję, że 
nasze grono będzie się powiększać i młodzież ta 
dołączy wkrótce do walki o medale MP, MŚ a na naj-
bliższych igrzyskach w Tokio o medale olimpijskie. 
Po drodze, w sezonie 2017 i 2018 młodzi zawodnicy 
będą walczyć w zawodach krajowych i zagranicz-
nych aby uzyskać możliwość reprezentowania Pol-
ski na Igrzyskach Młodzieżowych w Buenos Aires 
w 2018r. Jako trener cieszę się, że pojawia się tym 
samym ścieżka rozwoju/ kariery sportowej w kitera-
cingu. W tej chwili stanowimy stosunkowo niewielką 
grupę zawodników i ich rodziców którzy uwierzyli 
w ten sport,  prawdziwi pasjonaci.

Do naszego grona dołącza jednak coraz więcej dzieci 
i młodzieży, część osób przechodzi z klas żeglarskich 
takich jak m. in 470, Bic, Optymist. Dzięki zapleczu że-
glarskiemu który już posiadają, w takich osobach wła-
śnie jest największy potencjał. 

Jako trener chciałbym doprowadzić do sytuacji w któ-
rej dzieci i młodzież do sekcji kajtowych czy żeglarskich 
w klubach nie będą dostawać się jak teraz z przysłowio-
wej "łapanki",   tylko będą zabiegać o to aby znaleźć się 
w tym gronie.  Aby konkurencją dla kitesurfingu nie był in-
ternet, w postaci chociażby mediów społecznościowych, 
aby dzieciaki zamiast łapać pokemony spędzały czas na 
wodzie, mierząc się z wiatrem, falami, stawiając czoła 
przeciwnościom losu, kształtując tym samym charakter. 

Już za kilka miesięcy, w lutym 2017r  zapadnie (lub nie) 
decyzja o medalu dla Kajta. Będzie to tym razem decy-
zja mocno „stymulowana” przez MKOL, który chce mło-
dych, dynamicznych dyscyplin na igrzyskach, a my jako 
kiteracing, idealnie się w to wpisujemy.

Formuła Kite, box rule,  white board,  monotype, a może 
monobrand (CR:X)? To kolejne pytania na które odpo-
wiedz poznamy, mam nadzieję w przyszłym sezonie, 
oczywiście w przypadku decyzji na TAK. Niewątpliwie 
hydrofoil – to przyszłość całego wyczynowego żeglar-
stwa, nie tylko kiteracingu.

Odpowiadając na zawarte w tytule pytanie…zmierzamy 
po medale na igrzyskach w Tokio w 2020r, o czym je-
stem mocno przekonany, czas jednak pokaże…

My nie czekamy,   trenujemy jednocześnie realizując 
swoje pasje. Dziś już nie brakuje nam dojrzałości, co za-
rzucano nam 4 lata temu, Trzymajcie kciuki! 

Trener Kadry Narodowej w KiteRacing’u.

Tomek Janiak
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BYŁO RIO, 
TERAZ TOKIO

Polscy żeglarze wrócili z igrzysk w Rio bez 
medali. Najbliżej olimpijskiego podium był 
Piotr Myszka (AZS AWFiS Gdańsk), który 
zajął czwarte miejsce w klasie RS:X, poza 
nim do pierwszych dziesiątek zestawień 
trafiły dwie nasze załogi. 
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Agnieszka Skrzypulec:
Te igrzyska były dla mnie bardzo ciężkie. Wiele rzeczy po-
szło nie po mojej myśli m.in. awaria bomu w 3. wyścigu, 
walka ze sztormem i w efekcie kolejne straty w sprzęcie, 
ale koniec końców cieszę się, że udało się wywalczyć 
start w wyścigu medalowym. Kolejny raz udowodniły-
śmy, że jesteśmy bardzo silne psychicznie i nie oglądamy 
się za siebie. Wiadomo, że dużo lepsze miejsce było w za-
sięgu, wielokrotnie pokazywałyśmy, że jesteśmy w stanie 
kończyć zawody przed zawodniczkami z pierwszej 6., 
ale to nie były nasze regaty. 10. miejsce to był nasz plan 
minimum, kolejny raz pokazałyśmy, że znajdujemy się 
w światowej pierwszej dziesiątce zawodniczek. Przed 
nami kolejne 4 lata nauki i walki, mamy nadzieje, że za-
kończone świetnym startem w Tokio.

Irmina Mrózek-Gliszczyńska:
W Rio zrobiłyśmy swoje minimum. Igrzyska skończyły-
śmy na 10. miejscu, chociaż nie ukrywam, że to nie było 
nasze spełnienie marzeń. Jestem zadowolona z tego, że 
od teraz nie tylko mogę nazywać się olimpijką (wiadomo 
prestiż :)), ale także, że rywalizowałam w wyścigu meda-
lowym z najlepszymi laskami na świecie. Zastanawiam 
się tylko czy będę tęsknić za Rio skoro spędzałyśmy tam 
więcej czasu niż w Polsce. Przez ostatni rok jak było bar-
dzo ciężko mówiłam sobie: „byle do Rio”, od teraz zaczy-
nam się przestawiać na „byle do Tokio!”.

Piotr Myszka:
Igrzyska już za nami. Tak jak obiecywałem przed wy-
jazdem podczas zmagań na Igrzyskach Olimpijskich 
w Rio walczyłem o medal. Niestety, nie udało się. 
Zakończyłem rywalizację na 4. miejscu spadając z 3. 
w ostatnim wyścigu regat. Dla mnie osobiście 4. miej-
sce to porażka, gdyż nastawiałem się na medal. Pa-
trząc obiektywnie to był dla mnie bardzo udany debiut 
i ogromne doświadczenie, które udało mi się zdobyć 
na tej imprezie na pewno pomoże mi przygotowaniach 
do kolejnej edycji Tokio 2020.

Małgorzata Białecka:
Przez ostatnie dwa lata spełniałam swoje marzenia. Re-
alizowałam wręcz niemożliwe cele, ambitnie wyznacza-
jąc sobie kolejne. Wspięłam się na stromą górę, z której 
z hukiem spadłam, przy ataku szczytowym. Mimo, ze 
patrząc w lustro, z czystym sumieniem, mogę sobie 
powiedzieć, że zrobiłam wszystko co mogłam. W Rio 
zbyt dużo rzeczy nie zagrało, żeby teraz móc cieszyć się 
z dobrego występu. Po raz kolejny przekonałam się jak 

brutalny i bezwzględny jest sport. Moja historia z igrzysk 
nie będzie wesoła, ale będzie to zawsze historia, z której 
można wyciągnąć pozytywne wnioski. Tak jak powiedział 
mi jeden mistrz „igrzyska to tylko mała część życia”, które 
niezależnie od wyników toczy się dalej. Będą kolejne góry 
do zdobycia i mnóstwo, mam nadzieję, lepszych historii, 
nad którymi już zaczynam myśleć.

Paweł Kołodziński:
Jesteśmy zadowoleni z poprawy wyniku względem 
igrzysk olimpijskich w Londynie. Atmosfera panująca 
w zespole wykreowanym przez specjalistów z PZŻ 
stworzyły nam idealne warunki do walki w regatach 
olimpijskich. Wykorzystaliśmy swoją szansę i wywal-
czyliśmy 8. miejsce wśród najlepszych żeglarzy na 
świecie. Jechaliśmy do Rio z nastawieniem na 12. do-
brych startów z indywidualnym podejściem do każdego 
po kolei. Częściowo nasze założenie zrealizowaliśmy. 
Aczkolwiek mamy poczucie, że kilka wyścigów powin-
niśmy zakończyć kilka pozycji wyżej.

Łukasz Przybytek:
Start w igrzyskach, dla mnie sternika w klasie 49er, był na 
pewno dużym wyróżnieniem. Był to sprawdzian naszych 
możliwości i tego, jak się przygotowaliśmy przez w sumie 
osiem lat. Zajęliśmy dobre 8. miejsce, chociaż pozostaje 
trochę niedosyt, bo wiemy, że popełniliśmy dość dużo 
błędów i nasz wynik mógł być lepszy, ale mimo wszystko 
jesteśmy zadowoleni z regat i wracamy z Rio z podniesio-
ną głową. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego dobrą 
lekcję na kolejne lata żeglugi i na następnych igrzyskach 
pokażemy się z jeszcze lepszej strony.

Kacper Ziemiński:
Generalnie jestem dosyć rozczarowany. Pierwsze dwa 
dni były bardzo ciężkie. Pierwszego, kolizja nie z mojej 
winy, przez co złączyłem się z innym zawodnikiem i mu-
sieliśmy stanąć, aby się rozplątać. Drugiego byłem szó-
sty i zostałem zdyskwalifikowany za przewinienie przez 
drugiego zawodnika, przez co tak naprawdę musiałem 
znowu zaczynać od samego dołu... Następne dni były 
bardziej szczęśliwe, ponieważ cały czas pływałem prak-
tycznie z czołówką, lecz ten wielki bagaż z początku 
cały czas spoczywał na moich barkach. Udało mi się 
wywalczyć tylko 18. miejsce. Z drugiej części regat je-
stem zadowolony, ponieważ te miejsca dałyby mi start 
w medalowym wyścigu. Myślę, że na początku trochę 
zabrakło szczęścia, ale z drugiej strony temu szczęściu 
trzeba też pomóc.

W pięciu klasach startowało siedmioro Polaków. 4. miejsce Piotra Myszki, 8. Łu-
kasza Przybytka i Pawła Kołodzińskiego oraz 10. Agnieszki Skrzypulec i Irminy 
Mrózek-Gliszczyńskiej potwierdzają stabilny, dobry poziom polskiego żeglarstwa, 
ale mimo wszystko pozostawiają mały niedosyt. Niewątpliwe jest, że zawodnicy 
pokazali 100% swoich możliwości. Jak oceniają swój występ?



NIE 
TYLKO 
RIO
O udanych wakacjach  
mogą mówić nasi żeglarze,  
którzy przywieźli medale  
z najważniejszych imprez. 

23 LIPCA 
Julia Szmit i Hanna Dzik 
zdobyły we włoskim San Remo 
tytuł mistrzyń świata Juniorek 
w klasie 420

30 LIPCA 
Marcin Rudawski 
w mistrzostwach 
świata w irlandzkim Dun 
Laoghaire zdobył złoty medal 
w klasie Laser Radial

30 LIPCA 
srebrny medal i tytuł wicemistrzyń 
świata wywalczyły 
w holenderskim Medemblik 
Aleksandra Melzacka i Maja 
Micińska w klasie 29-er

30 LIPCA 
w windsurfingowej klasie Techno 
293 Lidia Sulikowska zgarnęła 
brąz mistrzostw Europy

7 SIERPNIA 
w Kilonii Wiktoria Lehmann 
została mistrzynią świata w klasie 
Laser 4.7 w kategorii dziewcząt  
do 15 lat

W Y D A R Z E N I A
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W Joy Sea Beach Weifang Binhai wiatr nie był 
łaskawy dla zawodników. Sprzęt również nie 
spełnił oczekiwań, potwierdziły się bowiem 
przypuszczenia z pierwszego dnia regat,  co do 
nowych modeli latawców firmy Flysurfer, że nie 
latają w słabym wietrze.

Mistrzem Świata w Formule Kite  został Fran-
cuz Maxime Nocher z 11 pkt. Najlepszym Pola-
kiem w stawce okazał się Maks Żakowski (KS 
Dobra Marina), który pływając równo przez całe 
regaty, zajął 11. miejsce z 70 pkt. Błażej Ożóg 
(SKŻ Ergo Hestia Sopot) uplasował się na 21. 
miejscu z ilością 110 pkt.

Duże brawa za ogromną ambicję oraz walkę do 
samego końca.

MŚ W FORMULE 
KITE BEZ MEDALU

W Chinach zakończyły się 
Mistrzostwa Świata w Formule 
Kite. Niestety wiatry nie były 
pomyślne dla Polaków. Mistrz 
Polski - Maks Żakowski ostatecznie 
zajął 11. miejsce, a brązowy 
medalista ubiegłorocznych 
Mistrzostw Świata - Błażej Ożóg, 
uplasował się na 21. pozycji. 
Mistrzem Świata został Francuz 
Maxime Nocher.

TEKST: KLAUDIA KRAUSE
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WYNIKI KOŃCOWE  
Świnoujście Match Race

1. RAFAŁ SAWICKI POL 
łódka „Świnoujście”

2. TYMON SADOWSKI POL 
łódka „TT-Line”

3. PATRYK ZBROJA POL 
łódka „Subaru”

4. ŁUKASZ WOSIŃSKI POL 
łódka „wodoaktywni.com”

5. JON ERIKSSON FIN 
łódka „DAD”

6. SZYMON JABŁKOWSKI POL 
łódka „Pomorze Zachodnie”

7. LORENZ MULLER SUI

8. FELIX JACOBSEN DEN

Match racing to przede wszyst-
kim umiejętności i doświadczenie, 
jednak jak to w sporcie bywa - nie 
zawsze ten, który prowadzi oka-
zuje się być zwycięzcą. Załoga 
Łukasza Wosińskiego, która w run-
dach round robin (każdy z każdym) 
przegrała tylko jeden wyścig, w me-
czach półfinałowych została poko-
nana przez Tymona Sadowskiego, 
tracąc tym samym możliwość zdo-
bycia pierwszego miejsca. Zgubny 
dla ekipy Wosińskiego okazał się 
prestart pierwszego półfinałowego 
meczu (rozgrywka prowadzona 

4 minuty przed startem, kiedy to 
zawodnicy walczą o zajęcie jak 
najlepszej pozycji startowej). Mimo 
lepszej pozycji w trakcie samego 
wyścigu, podczas tzw. wykręcenia 
kary, załoga Sadowskiego wyprze-
dziła liderów.

- Match racing to żeglarskie szachy, 
do końca wyścigu nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć ostateczne-
go rezultatu. Warunki pogodowe, 
współpraca na pokładzie załogi, 
wreszcie umiejętność stosowania 
zasad match racingu na wodzie, to 

MATCH RACING 
NA ŚWINIE
Po 2 latach, 19-21 sierpnia, Polish Match 
Tour ponownie powrócił na Świnę. O punkty 
Pucharu Świata żeglarskiej federacji ISAF 
walczyło osiem załóg z różnych krajów. 
W finałowym starciu zwycięską załogą 
okazał się team Rafała Sawickiego.

TEKST: KLAUDIA KRAUSE
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wszystko sprawia, że z zapar-
tym tchem śledzimy sytuację 
na wodzie od startu do mety 
– podkreśla Rafał Sak z Euro-
sportu.

W finałowym starciu załoga Sa-
wickiego wygrała z ekipą Tymo-
na Sadowskiego. Na ostatnim 
stopniu podium uplasował się 
szczecinianin Patryk Zbroja, 
który w wyścigu o trzecie miej-
sce pokonał Łukasza Wosiń-
skiego i Delphia Sailing Team. 

- To były naprawdę trudne rega-
ty, rywalizacja stała na wysokim 
poziomie. Dodatkowych emocji, 
a także weryfikacji naszych 

umiejętności dodawał fakt ści-
gania się na Świnie, gdzie ro-
zegrane były mecze finałowe. 
Trzeba było pamiętać o tym, że 
oprócz wiatru, jest jeszcze prąd 
rzeki - mówi Rafał Sawicki, ster-
nik zwycięskiej załogi.

W sezonie 2016 cykl składa się 
sześciu imprez rozgrywanych 
na akwenach w Szczecinie, 
Świnoujściu i Rybniku. Regaty 
zaliczane są do rankingu Pu-
charu Świata ISAF. Do tej pory 
rozegrano 5 wyścigów regato-
wych. Ostatnie regaty z cyklu 
odbędą się w Rybniku na prze-
łomie września i października, 
30.09 - 02.10.
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KALENDARZ 2016 
RYBNIK SPRING CUP
16 kwietnia - 17 kwietnia 2016,  
Rybnik, Grade 4

PMT DOUBLE WARM UP EVENT
30 kwietnia - 3 maja 2016,  
Szczecin, Grade 3

SZCZECIN MATCH RACE
20 maja - 22 maja 2016,  
Szczecin, Grade 2

RYBNIK SUMMER CUP
18 czerwca - 19 czerwca 2016,  
Rybnik, Grade 4

ŚWINOUJŚCIE MATCH RACE 2016
19 sierpnia - 21 sierpnia 2016,  
Świnoujście, Grade 2

RYBNIK MATCH RACE 2016
30 września - 2 października,  
Rybnik, Grade 3
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Już po raz 39. francuskie Cannes stało się światową mekką 
jachtingu. W programie tej prestiżowej imprezy nie zabrakło 
polskich akcentów. Podczas targów Cannes Yachting Festival  
(6-11 września) pojawiło się aż pięciu prestiżowych 
przedstawicieli polskich stoczni.

Od 1977 roku Cannes co roku staje się światową stolicą 
jachtingu, którą odwiedza ponad 50 tysięcy entuzjastów 
żeglarstwa. W tym roku było podobnie, zaprezentowano 
aż 579 łodzi, których łączna długość przekroczyła 10 ki-
lometrów! Wśród nich można było spotkać m.in. łodzie 
z wiodących polskich firm, takich jak: Conrad Shipyard, 
Galeon, Nomadream, Sunreef Yachts oraz Wave Cata-
marans. 

Stocznia Sunreef Yachts zaprezentowała trzy katama-
rany, z czego dwie jednostki wystawiono w ramach 
wielkiej europejskiej premiery, mianowicie Sunreef Su-
preme 68 – Midori oraz Sunreef 74 –19th Hole. Oprócz 
premierowych jednostek pojawił się też klasyk stoczni, 
czyli 70 Sunreef Power.

Po chrzcinach w Sopocie, które miały miejsce 28 lipca, 
w południowej Francji swoją światową premierę zaliczył 
Catamaran Wave 58 STA. ANA ze stoczni Wave Cata-
marans. Kronika z polskiej premiery na stronie 65.

W tym roku do Cannes przypłynęły też dwa modele 
z polskiej stoczni Conrad Shipyard: Custom 91 oraz Insi-
der 870. Szeroką gamę swoich produktów przedstawiła 
także firma Galeon specjalizująca się w produkcji luk-
susowych jachtów oraz łodzi motorowych. Aż siedem 
modeli: 300 FLY, 365 HTS, 380 FLY, 405 HTL, 445 HTS, 
460 FLY, 500 FLY zabłysnęło w Vieux Port. Wśród nich 
szczególną uwagę zwrócił zwycięzca nagrody Power-
boat of the Year 2016 – Galeon 500 FLY.

Wśród polskich wystawców pojawił się również produ-
cent houseboatów – firma Nomadream. Ich produkty, 
które są idealną propozycją dla osób ceniących sobie 
ekologię oraz nowoczesny design połączony z wygodą 
i funkcjonalnością, zjednały sobie sporo zwolenników.

POLSKIE AKCENTY 
W CANNES

TEKST: KLAUDIA KRAUSE
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Stocznia: Wave Catamarans
Model: Wave 58

Długość: 17,62 m
Szerokość: 9.2 m

Zanurzenie: 1.4 m
Silnik: 2x55 KM Volvo Penta

Prędkość max.: 23
Waga: 17 t

Rok produkcji: 2016
Ilość kabin: 5

Ilość koi: 10
Architektura okręrowa: Wave Catamarans

Design: Wave Catamarans

Stocznia: Sunreef Yachts 
Konstrukcja: Composite 
Długość: 20.5 m 
Szerokość: 10.5 m 
Zanurzenie: 1.8 m  
Wysokość masztu: 28.1 m 
Silniki: 2 x 180 KM 
Zbiorniki paliwa: 4000 l 
Grot: 134.99 m²  
Genua: 96.99 m²  
Architektura okrętowa: Sunreef Yachts 
Design: Sunreef Yachts/Bram Van Scharen

Stocznia: Sunreef Yachts 
Konstrukcja: Composite 

Długość: 23.3 m 
Szerokość: 10.1 m 

Wyporność: 55 t 
Zanurzenie: 1.9 m 

Silniki: 2 x 150 KM - 2 x 225 KM 
Zbiorniki paliwa: 2 x 900 l - 2 x 3000 l  

Zbiorniki wody: 800 l  
Grot: 182 m²  

Genua: 150 m²  
Foksztaksel: 47 m²  

Genaker: 260 m²  
Architektura okrętowa: Sunreef Yachts 

Design: Sunreef Yachts

CATAMARAN WAVE 58 STA. ANA

SUNREEF SUPREME 68 MIDORI

SUNREEF 74 19TH HOLE
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SUP zyskuje sobie coraz więcej fanów, zarówno tych 
traktujących ten sport amatorsko, jak i tych nastawio-
nych bardziej treningowo. Mimo, że była to pierwsza 
edycja to 20 sierpnia w Sopocie pojawiło się ponad 30 
uczestników. Zawodnicy mieli do pokonania 2 kilome-
trową trasę. Zawody składały sie z serii wyścigów - dłu-
gi dystans wzdłuż plaży i krótkie widowiskowe sprinty 
przyciągające uwagę widzów. Zwycięzcy zostali wyło-
nieni w trzech kategoriach: open, junior i masters. Nie-
kwestionowanym zwycięzcą został Paul Lenfant, tuż za 
nim uplasował się Damian Bartos, a podium zamknął 
Jan Klimaszyk. Wśród kobiet prym wiodła Maja Dziar-
nowska, drugie miejsce zajęła Karolina Lipińska, a trze-
cie Tosia Chrząszcz – wszystkie należące do Team 
Allen Australia.

- Mistrzostwa Polski w Sopocie to kolejny fajnie zorgani-
zowany sportowy event w SUP - komentuje Maja Dziar-
nowska. - Cieszy mnie, że ta dyscyplina zyskuje coraz 
większą popularność. Pogoda dopisała rewelacyjnie, 

a moja deska Allen Australia idealnie spisywała sie na 
morskich warunkach. Trzeba przyznać, że fizycznie było 
dość wymagająco.

Jak przyznaje Maja jej przygoda z deską z wiosłem 
zaczęła podczas Lotto Cup, kiedy to organizator regat 
zarządził przy okazji wyścigi na deskach SUP.

- Bardzo mi się podoba, że niezależnie od warunków 
wiatrowych można wskoczyć na wodę i świetnie się 
bawić. Dodatkowo to dobry trening uzupełniający do 
olimpijskiego windsurfingu, który na co dzień trenuje. 
Siła, wytrzymałość i wyczucie równowagi to elementy, 
które są pożądane w obydwu sportach – ocenia Dziar-
nowska.

Jedno jest pewnie, SUP w Polsce rośnie w siłę! Gratu-
lujemy zwycięzcom i czekamy na kolejne mistrzostwa. 
Wydarzenie objęły swoim patronatem Polskie Stowa-
rzyszenie Surfingu, ISA oraz magazyn W Ślizgu!

Pierwsze w historii Mistrzostwa Polski SUP Race już za nami. 
Wygrał je Team Allen Australia, czyli Maja Dziarnowska, 
reprezentująca na co dzień barwy SKŻ ERGO Hestia Sopot 
i Paul Lenfant. Warto zaznaczyć, że ten sam duet triumfował też 
w Piwnicznej Zdroju w Mistrzostwach Polski w SUP na rzekach.

PIERWSI MISTRZOWIE 
SUP RACE
TEKST: KLAUDIA KRAUSE
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W regatach udział wzięło ponad 200 żeglarzy. Zna-
komicie rozpoczął Illbruck, który wygrał drugi i trzeci 
wyścig. W całych zawodach najrówniej pływał jednak 
Freides i to on przed ostatnim, ósmym wyścigiem 
prowadził w zawodach, z przewagą zaledwie trzech 
punktów nad Niemcem. Niestety, w końcowej fazie 
rozgrywek Amerykanin popłynął fatalnie, zajmując do-
piero 39. miejsce. Illbruck przypłynął na metę drugi i to 
on ostatecznie zdobył złoty medal mistrzostw świata 
klasy Melges 20!

W mistrzostwach świata klasy 
Melges 20 we włoskim Scarlino 
zwyciężył Michael Illbruck na 
pokładzie „Pinty”. Niemiecka 
załoga wyprzedziła team „Paci-
fic Yankee” Drew Freidesa. Na 
najniższym stopniu podium sta-
nął Krzysztof Krempeć na jach-
cie „Mag Tiny”!

BRĄZOWY MEDAL MŚ 
DLA POLAKA!
TEKST: KLAUDIA KRAUSE
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W skład zwycięskiej załogi „Pinty” oprócz Illbruc-
ka wchodzili: John Kostecki (skiper zwycięskiej 
„Pinty” VOR 60 w Volvo Ocean Race) i Federico 
Michetti. Świeżo upieczeni mistrzowie świata 
w ósmym wyścigu przegrali jedynie z załogą 
Krzysztofa Krempecia. „Mag Tiny” najszybszy 
był także w siódmym wyścigu i właśnie dzięki 
rewelacyjnej końcówce regat Polak sięgnął po 
brązowy medal. Czwartego w klasyfikacji gene-
ralnej Liama Kilroya, Krempeć wyprzedził zaled-
wie o pięć punktów.

- Stawka załóg regat Melges20 była niesłycha-
nie wyrównana, co pokazały nasze wyniki – po-
trafiliśmy wygrać, ale również potrafiliśmy być 
w drugiej dziesiątce – komentuje Krzysztof 
Krempeć, kapitan „Mag Tiny”, prezes zarządu 
Mercor SA. Pływamy w obsadzie 3-osobowej. 
Załogantami są Tomislav Basic i Ivan Ivakovic 
z Chorwacji. Z Tomislavem znamy się jeszcze 
ze startów w klasie RC44. To bardzo doświad-
czony i o wielkich umiejętnościach żeglarz. Pla-
nujemy startować w 2017 roku we wszystkich 
ważniejszych regatach klasy Melges20 – zapo-
wiada Krempeć. 
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FESTIWAL 
FORDA!

W dniach 11 – 15 sierpnia w Jastarni po raz kolejny 
zameldowali się czołowi zawodnicy kitesurfingu. W kla-
syfikacji generalnej w pucharze Polski  we Freestyle’u  
najlepszy okazał się zawodnik z Dominikany, Felix Posi-
to Martinez, przed Markiem Rowińskim, Victorem Bor-
sukiem i Wojtkiem Isselem. Wśród kobiet najlepsza była 
Kasia Lange, przed Natalią Grabowską i Oliwią Fittkau. 
W kategorii masters najlepszy okazał się Dariusz Zio-
mek, wyprzedzając Tomasza Janiaka i Andrzeja Fala. 

Z kolei w dyscyplinie Kite Racing w kategorii open pierw-
sze miejsce zajął Błażej Ożóg, drugie miejsce ex aequo 
zajęli: Tomasz Glazik, Tomek Janiak i Maks Żakowski, 
a trzeci był Arkadiusz Kusalewicz. Wśród kobiet pierw-
sze miejsce zajęła Agnieszka Grzymska, a druga była 
Adrianna Adam.

W Mistrzostwach Polski  we Freestyle’u pierwsze miej-
sce zajął Marek Rowiński. Drugie miejsce zajął Victor 
Borsuk, a na trzecim skończył Denis Żurik, który w tym 

Katarzyna Lange i Marek 
Rowiński mistrzami Polski 
we freestyle’u. Korona Kite 
Racing’u dla Błażeja Ożoga 
i Agnieszki Grzymskiej.
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sezonie nie mógł odnaleźć swojego rytmu. Wśród ko-
biet tytuł mistrzyni Polski przypadł Katarzynie Lange, 
a wśród mastersów najlepszy był Darek Ziomek. 

Kiteracing na foilach to występ jednego aktora. Tytuł 
mistrza Polski w  dyscyplinie Kite Racing w kategorii 
open po trzech latach powrócił do Błażeja Ożóga, który 
w tym roku nie miał sobie równych. Wśród kobiet naj-
lepszą zawodniczką mistrzostw okazała się Agnieszka 
Grzymska.

- Zawody zdecydowanie na plus, udało się rozegrać 
wszystkie konkurencje, chociaż uważam, że można było 
zrobić jeszcze więcej wyścigów - podkreśla Błażej Ożóg. 
- Problem polegał na dość ciężkich warunkach na wo-
dzie, szkwalisty i silny wiatr był naprawdę wymagający 
nie tylko dla zawodników, ale również dla sędziów. Myślę, 
że nie mogę narzekać na moją formę podczas zawodów, 
podejmowałem dobre decyzje i pływałem z „bezpieczną 
głową”. Cieszy mnie fakt, że z roku na rok pływam coraz 
lepiej, w szczególności, że już we wrześniu mamy MŚ, na 
których liczę na dobry wynik. No i nareszcie po 3 latach 
udało mi się odzyskać tytuł Mistrza Polski.

Tegoroczne zawody Pucharu Polski Ford Kite Cup przy-
brały nieco odmienną formę. Zamiast ujednoliconej for-
muły, odbyły się trzy przystanki (Japa Cup, Aztorin Kite 
Challenge i Ford Kite Festival). Jednak mimo zmienionej 
formy, widoczny jest nieustanny progres zawodników, 
a wśród młodzieży coraz częściej można zobaczyć mi-
strzowskie aspiracje.

Na szczególną uwagę zasługuje dwóch najmłodszych 
zawodników, czyli Jan Koszowski i Jakub Jurkowski, 
którzy mimo młodego wieku startowali w każdej moż-
liwej konkurencji, zbliżając się coraz bardziej do miejsc 
medalowych. Trening pod okiem trenera kadry (Tomka 
Janiaka) na pewno im pomoże, a jeśli kitesurfing w koń-
cu dołączy do sportów olimpijskich to jest duża szansa, 
że zobaczymy ich na Igrzyskach walczących o złoto.

Ford Kite Festival - tak od tego 
roku nazywała impreza znana 
wcześniej pod nazwą Ford 
Kite Cup, a przynajmniej jej 
finałowy przystanek. W tym 
roku organizatorzy postanowili 
odświeżyć formułę i skupili swoje 
działania wokół jednej głównej 
imprezy w Jastarni, która połączyła 
finał Pucharu Polski, Mistrzostwa 
Polski i targi sportów wodnych. 
Dwie mniejsze imprezy wchodzące 
w skład Pucharu to Japa Cup 
(11-12 czerwca, Chałupy 3) oraz 
Aztorin Kite Challenge (22-23 lipca, 
Rewie). Puchar Polski zakończył 
się wspomnianym Ford Kite 
Festival w połowie sierpnia.
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34.31 węzłów  
– tyle, na chwilę 
obecną, wynosi 
największa  
prędkość 
w tegorocznym 
GPS Speed Master. 
Uzyskał ją Paweł 
Kaczmarski  
na desce RRD  
Xfire 114.

Kaczmarski swój wynik osiągnął na jeziorze Żnińskim, jesz-
cze w czerwcu. 

- Tego dnia zachęceni prognozą na ICM razem z Adamem 
Mrozem (POL 188) przyjechaliśmy do Żnina, by potrenować 
slalom i przetestować nową kosę od Andrzeja Wrembla - 
AQUARIS FINS – relacjonuje Paweł Kaczmarski. Jednak 
po godzinie okazało się, że zmiana wiatru z zachodu na 
północny-zachód stworzyła przy północnym brzegu jeziora 
dobre warunki do jazdy na maxa. Nie czekając długo trening 
slalomowy zmienił się w Speed – podkreśla Kaczmarski.

Tabela aktualizowana jest przez cały rok, o pozycji czę-
sto decydują cyfry po przecinku. Po ostatnich wietrznych 
dniach niewiele brakowało, a doczekalibyśmy się zmiany 
lidera. Jednak ostatecznie prędkość Pawła Kaczmarskie-
go obroniła się dzięki przewadze zaledwie 0,27 kts! Drugie 
miejsce zajmuje teraz Adam Mróz, który w Chałupach wy-
kręcił swój najlepszy w tym sezonie wynik. 

- Północno-zachodni kierunek wiatru powodował mniejszą 
ilość mocy przy brzegu, dlatego użyłem deski slalomowej 
IS 90l ze statecznikiem Aquarisa S6 27cm a SPEED BLA-
DE’a Loftsails 5,4 zastąpiłem Racingiem BLADE’m 6,3 – 
komentuje Adam Mróz. Tak dobrany zestaw pozwolił na 
bezproblemowe rozpędzanie się powyżej  60 km/h a jed-
nocześnie spory czop i gęsta woda pełna glonów uniemoż-
liwiały osiąganie dobrych średnich. Walczyłem o każdą set-
ną węzła średniej i chyba się opłaciło.

Pierwszy rekord prędkości na desce pochodzi z 1977 roku 
i należy do Holendra Derk Thijs, który osiągnął prędkość 
19,09 kts na windgliderze. Do roku 2004 pomiar prędkości 
opierał się na rejestracji czasu przejazdu danego odcinka 
za pomocą kamer video współpracujących z fotokomór-
kami. Jednak wraz ze wzrostem popularności odbiorników 
GPS przystosowanych do mierzenia prędkości otworzyły 
się nowe możliwości dla szerszego grona amatorów spe-
edu. Teraz każdy posiadacz odpowiedniego urządzenia 
może czerpać przyjemność z poprawiania swoich wyników 
prędkościowych. Jak wystartować? Po prostu w dowolny 
wietrzny dzień jedziecie na ulubiony akwen na terenie kraju 
i z włączonym urządzeniem GPS próbujecie wycisnąć mak-
symalną prędkość. Zawody trwają do końca grudnia tego 
roku. Do dzieła #speedhunters !

CZEKAMY NA NOWE 
REKORDY!
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49er Grand Prix Gdynia to najbardziej 
widowiskowa impreza żeglarska tego se-
zonu, która słynie przede wszystkim z wy-
ścigu nocnego. W 6. edycji regat wystarto-
wało 9 załóg. Zwyciężyła rosyjska załoga: 
Artem Basalkin i Ilya Haneu. Na drugiej 
pozycji uplasowali się zwycięzcy wyścigu 
nocnego – Przemek Filipowicz i Grzegorz 
Goździk. Trzecie miejsce zdobyli Jacek 
Nowak i Tymoteusz Bendyk.

49ER W OBIEKTYWIE
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W DRODZE 
DO PORTO CERVO

Petersburskie regaty rozgrywano na jednakowych łódkach J/70. 
Na starcie stanęły czteroosobowe reprezentacje klubów z całego 
świata, które w ubiegłym roku wywalczyły drugie i trzecie miejsce 
w swoich krajowych ligach. Polskę reprezentowały dwa teamy - 
DTP Polish Match Tour TZR Szczecin i JKW HRM Racing Team Po-
znań. Po ciężkich zmaganiach do finałowej szesnastki, z prawem 
startu w finale udało się zakwalifikować jedynie szczecinianom. 
Team z Poznania zakończył regaty na 21. miejscu i odpadł z dalszej 
rywalizacji.

- Nie udało się zdobyć kwalifikacji, regaty skończyliśmy na 21. 
miejscu, co nas absolutnie nie satysfakcjonuje – komentuje Piotr 
Harasimowicz z HRM Racing Team. - Jednakże czujemy zmniej-
szający się gap kompetencyjny i to jest pozytyw, który motywuje 
do jeszcze cięższej pracy. Gratulujemy zdobycia kwalifikacji za-
łodze Polish Match Tour. Idziemy dalej, żeglarstwo traktujemy jak 
projekt, w którym powoli osiągamy swoje milestony i jesteśmy 
przekonani, że godziny spędzone na wodzie wśród wysokiej kon-
kurencji prędzej czy później zaowocują upragnionymi sukcesami 
– podsumowuje. 

KOSZTOWNY FINAŁ

Zgodnie z planem na finał do Porto Cervo – oprócz szczecinian - ma 
pojechać Yacht Club Sopot, który wygrał ubiegłoroczną ekstraklasę, 
tym samym uzyskując bezpośrednią kwalifikację. W momencie za-
mykania tego wydania W Ślizgu! nie było to jednak pewne. Wszystko 
za sprawą zmian w regulaminie i serii przypadków.

Pierwotny plan zakładał, że w tegorocznym światowym finale we-
zmą udział ubiegłoroczni medaliści. Klub z pierwszego miejsca 
(Yacht Club Sopot) – automatycznie, a kluby z drugiego (Szczecin) 
i trzeciego (Poznań) po uzyskaniu kwalifikacji w St. Petersburgu. 
Jednak na prośbę zawodników ekstraklasy wprowadzono zmiany 
w regulaminie.

Yacht Club Sopot, zwycięzca ubiegłorocznej Polskiej Ekstraklasy 
Żeglarskiej ma reprezentować Polskę w finale Sailing Champions 
League na Sardynii. Drugi z naszych reprezentantów - DTP Polish 
Match Tour TZR Szczecin – wywalczył udział w finale podczas 
sierpniowych kwalifikacji w Petersburgu.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA  
Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej 2016:

1. AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - 40 pkt

2. AMICA JK KAMIEŃ POMORSKI - 39 pkt

3. MBSW RAINMAKER GIŻYCKO - 37 pkt

4. DTP PMT TŻR SZCZECIN - 36 pkt

5.  SAILING EVENT MOS IŁAWA - 31 pkt

6.  YACHT CLUB SOPOT - 29 pkt

7.  PROCAD GKŻ GDAŃSK - 27 pkt

8.  HRM RACING JKW POZNAŃ - 26 pkt

9. KŻ SZTORM GRUPA WARSZAWA - 25 pkt

10.  YACHT CLUB SZTAG AWF KATOWICE - 22 pkt

11.  PŻKS DŻYGIT BIAŁYSTOK - 20 pkt

12.  BALTIC TRANS YC REWA - 18 pkt

13.  WINDWARD JKM GRYF GDYNIA  - 19 pkt
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2 5 W  Ś L I Z G U !  /  w r z e s i e ń  2 0 1 6

W Y D A R Z E N I A

- Nasza tegoroczna liga kończyła się jeszcze przed St. Petersbur-
giem, więc była mocna presja ze strony klubów, aby to właśnie 
tegoroczni medaliści mogli wziąć udział w finale – wyjaśnia Ra-
fał Sawicki, współorganizator Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. 
– Zgodziliśmy się na tą prośbę i zaczęliśmy to załatwiać. Sailing 
Champions League zaproponowała nam wtedy rozwiązanie kom-
promisowe: przyjmą tegorocznego zwyciężcę w Porto Cervo, ale 
w petersburskich kwalifikacjach nic się nie zmieni i wezmą w nich 
udział zwyciężcy miejsc 2 i 3 z zeszłego roku – tak jak to miało być 
pierwotnie. 

W St. Petersrburgu wystartował więc Szczecin i Poznań, a do Porto 
Cervo -  zamiast Yacht Club Sopot – miał jechać zwyciężca tegorocz-
nej ligi. Tak się jednak nie stanie.

- Wskutek problemów finansowych tegoroczny zwycięzca ostatecz-
nie zrezygnował. Chcieliśmy go zastąpić drugim – zrezygnował, tak 
samo jak trzeci – opisuje nietypową sytuację Sawicki. - Ostatecznie 
wracamy do zasad normalnych i prawo startu jako zeszłoroczny 
zwycięzca ma Yacht Club Sopot. Problem w tym, że załoga dowie-
działa się o tym stosunkowo niedawno i jej wyjazd stoi pod znakiem 
zapytania – tłumaczy.

Tegoroczny finał Żeglarskiej Ligii Mistrzów Ligi odbędzie się w dru-
giej połowie września w jednym z najlepszych klubów żeglarskich 
w Europie – Yacht Club Costa Smeralda w Porto Cervo na Sardynii. 

GDAŃSK NAJLEPSZY
AZS Politechniki Gdańskiej wygrał 
drugą edycję Polskiej Ekstraklasy 
Żeglarskiej. 

Gdańszczanie pokonali trzynaście 
klubów z całej Polski. W trakcie 
tegorocznego sezonu rozegrano cztery 
imprezy: w Szczecinie, Świnoujściu, 
Gdyni i Sopocie. W zmaganiach 
wzięło udział ponad stu zawodników, 
a rywalizacja wskoczyła na naprawdę 
wysoki poziom. Decydująca jednak była 
ostatnia runda, ponieważ o klasyfikacji 
generalnej całej ligi decydowały 
praktycznie ostatnie wyścigi IV 
rundy. Warunki wietrzne były wręcz 
idealne, komisji sędziowskiej udało się 
przeprowadzić pełen format zawodów, 
czyli 26 wyścigów. Faworytem do 
tytułu była ekipa Amica JK Kamień 
Pomorski, która po III rundzie liderowała 
w tabeli. Tylko o punkt mniej miały 
załogi AZS Politechniki Gdańskiej oraz 
DTP PMT TŻR Szczecin, tuż za nimi 
plasowała się załoga MBSW Rainmaker 
Giżycko. Między tą czwórką miała się 
rozgrywać walka o tytuł. Ostatecznie 
tytuł Klubowego Mistrza Polski 2016 
przypadł AZS Politechniki Gdańskiej. 
Drugie miejsce zajął Amica Jacht 
Klub Kamień Pomorski, a na ostatnim 
stopniu podium uplasowała się załoga 
MBSW Rainmaker Giżycko.

- Poziom sportowy w tegorocznej 
ekstraklasie był na tyle wyrównany, że 
do ostatniego wyścigu nie wiedzieliśmy 
kto wygra - komentuje Tymon Sadowski, 
sternik AZS PG. - Naszą strategią 
było unikanie ryzyka, nie wdawanie 
sie w bezpośrednie pojedynki i walkę 
o pozycje za wszelka cenę. Jak widać 
opłaciło się. To bardzo fajne uczucie 
wygrać z tyloma utytułowanymi 
załogami. 

Sailing Champions League to kontynuacja lig krajowych. Żeglarską Ligę 
Mistrzów zapoczątkowali Niemcy, tworząc niemiecką ligę w 2013 roku 
z inicjatywy „Konzeptwerft” i czołowych niemieckich klubów żeglarskich, 
a także Niemieckiego Związku Żeglarskiego. Po krótkim czasie inicjatywą 
zainteresowało się kilka krajów z Europy, a nawet Stany Zjednoczone. 
W 2014 roku Dania jako pierwszy europejski kraj przyjęła format National 
Sailing League. Aktualnie co najmniej 13 krajów w Europie i USA prowadzi 
własną Ligę Regatową. Polska Ekstraklasa Żeglarska działa od 2015 roku, 
a jej założycielami są Polish Match Tour i GSC Yachting. 
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DARIA  
ABRAMOWICZ
Psycholog, redaktor naczelna por-
talu Park Psychologii. Związana 
z Warszawską Grupą Psycho-
logiczną, gdzie pracuje ze spor-
towcami, trenerami i rodzicami. 
Od dziecka uprawiała żeglarstwo 
- w klasach Optimist, Europa i La-
ser Radial. Posiada wieloletnie do-
świadczenie trenerskie w pracy 
z zawodnikami na różnym pozio-
mie zaawansowania.

Za nami kilkanaście dni sportowej rywalizacji na najwyższym 
poziomie. Nastał czas podsumowań igrzysk olimpijskich i trud-
no, szczególnie tym razem, nie odnieść się do tego, co działo się 
w Rio de Janeiro, z perspektywy psychologii.

Już dawno nie widzieliśmy zawodów, w których tak wyraźnie 
mogliśmy zobaczyć, jak ważna jest rola psychiki. To możliwe 
także dlatego, że jeszcze nigdy nie mieliśmy możliwości bycia 
tak blisko zawodników – śledzenia zmagań, wypowiedzi przed 
i po konkursach, czytania wpisów w mediach społecznościo-
wych. Jako kibice i  fachowcy w  różnych dziedzinach związa-
nych ze sportem dostaliśmy dość szeroki obraz tego, co dzieje 
się podczas igrzysk olimpijskich.

To bardzo istotne i ciekawe, dlatego że igrzyska to zawody jak 
żadne inne. Najważniejsza impreza czterolecia (a dla niektórych 
najważniejszy start w karierze), która pełna jest symboliki, prze-
pychu, rozgłosu i  mediów oraz innych sportowców – w  tym 
gwiazd największego formatu, które można spotkać chociaż-
by na stołówce czy na spacerze w wiosce olimpijskiej. Przed 
wylotem na igrzyska reprezentanci składają ślubowanie, otrzy-
mują stroje w narodowych barwach, czytają i słuchają o ocze-
kiwaniach kibiców. Oczywiście, sam start to często rywalizacja 
z  tymi samymi przeciwnikami, których sportowcy spotykają 
podczas imprez rangi mistrzostw świata, jednak atmosfera wo-
kół igrzysk jest niepowtarzalna. I to bardzo wyraźnie wpływa na 
osiągane przez sportowców rezultaty.

Igrzyskom olimpijskim towarzyszy specyficzna presja, niespo-
tykana nigdzie indziej. Wydaje się, że mogła wpływać także na 
dyspozycję naszych żeglarzy. Małgorzata Białecka i Piotr Mysz-
ka, żeglujący w klasie RS:X debiutowali w regatach olimpijskich. 
Oboje są aktualnymi mistrzami świata, a do igrzysk olimpijskich 
przygotowywali się od ponad trzech lat. Poznali dokładnie 
akwen, oswoili się okolicą i lokalnymi zwyczajami, byli przygoto-
wani pod względem fizycznym i sprzętowym, a jednak podczas 
igrzysk nie wszystko zagrało tak, jak tego oczekiwano. Być to 
może na wyniki wpłynęła właśnie presja – związana ze specy-
fiką imprezy, ale też z debiutem, podczas którego zawodnicy 
wszystkiego doświadczają z dużo większą intensywnością.

Warto zaznaczyć, że spoglądając na areny olimpijskich zmagań 
z zewnątrz nie możemy mieć pewności co do przyczyn stoją-
cych za takimi, a nie innymi wynikami. Odpowiednie informacje 
mają sami zawodnicy i sztaby szkoleniowe. Dlatego tak ważna 
jest analiza i współpraca ze specjalistami z różnych obszarów. 

O tym, jak ważną rolę odgrywa w sporcie psychika mówię od 
dawna. Igrzyska w Rio de Janeiro dobitnie pokazały, że w sy-
tuacji, w której przygotowanie fizyczne czy umiejętności tech-
niczne zawodników są często na zbliżonym poziomie, o zwycię-
stwie decydują inne obszary. W Rio najczęściej była to psychika.

OKIEM PSYCHOLOGA
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WIN JAK 
WIN  KOWSKA!

NAJLEPSZA         POLSKA DZIEWCZYNA Z LATAWCEM
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WIN JAK 
WIN  KOWSKA!

NAJLEPSZA         POLSKA DZIEWCZYNA Z LATAWCEM

TEKST: Klaudia Krause

Trzy pierwsze litery jej nazwiska „win” mówią jednoznacznie – została stworzona do 
wygrywania. Przyjemna bryza i żar tropikalnego słońca zazwyczaj rozleniwiają,  jednak jej 
właśnie wtedy skacze adrenalina. Kilkukrotna mistrzyni świata oraz zdobywczyni Pucharu 
Świata, ostatnio również zwyciężczyni słynnego eventu Triple S, czyli prestiżowych 
amerykańskich zawodów na przeszkodach. Poza kitem interesuje ją wakeboarding, 
surfing i wakeskate. Oprócz sportu w wolnych chwilach pokazuje też typowo damskie 
oblicze -  lubi gotować, malować paznokcie i czytać książki. Karolina Winkowska, kobieta 
która oswaja wiatr i poskramia fale w specjalnym wywiadzie dla W Ślizgu!
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Karolina, powiedz jak to jest być 
wielokrotną mistrzynią świata? 
Jak tu żyć, gdy spełniło się ma-
rzenia?
To nie do końca tak, marzenia 
mamy zawsze, jak jedno się koń-
czy, w głowie powstaje kolejne. 
Jednak masz rację, z jednej strony 
czuję się spełniona. Zwyciężanie 
jest fajne, ale to tak naprawdę wi-
sienka na torcie. Gdy wygrywam, 
wszystko wydaje się łatwe. Gdy 
przegrywam, analizuję, co poszło 
nie tak. Wiem, że taki sukces wy-
maga ogromnego wysiłku fizycz-
nego oraz psychicznego.

To o czym marzysz teraz? 
O nowych trikach.

A niesportowo? 
O spokojnym życiu, bez kontuzji, 
chorób i innych przeszkód życio-
wych. Tak po prostu.

Kiedy po raz pierwszy miałaś do 
czynienia z kitesurfingiem?
Zaczęłam w 2004 roku, bardzo 
chciałam zobaczyć jak to jest, bo 
u mnie w rodzinie już wtedy pływa-
li. Pierwszych lekcji udzielił mi tata, 
byłam wtedy przywiązana do nie-
go sznurkiem, aby nie odlecieć. To 
właśnie tego dnia, zapalił się ogień 
w moich oczach, i chęć doskonale-
nia się w tym sporcie.  

Nie przypominam sobie żebyś 
zajmowała odległe miejsca, od 
zawsze byłaś w czołówce czy były 
jakieś słabsze epizody? 
Przez siedem lat z rzędu byłam 
w top 3, ale nigdy nie pierwsza. To 
było strasznie męczące. W dodat-
ku w 2011 roku przyplątała mi się 
kontuzja kostki. Przez pięć miesię-
cy siedziałam w domu, bez kite-
surfingu, choć paradoksalnie wy-
szło mi to na dobre. Podczas tego 
okresu miałam dużo czasu na za-
stanowienie się nad moją karierą, 
nad moimi życiowymi celami i nad 
tym czego chcę. Moją odpowiedzią 
był kitesurfing. Kitesurfing jest dla 
mnie jest najważniejszy.  Wtedy też 
zdobyłam nowego sponsora, a gdy 
w końcu weszłam do wody, oka-
zało się że, po kontuzji pływałam 

praktycznie tak jak wcześniej! To 
było zaskakujące, ale pozytywnie!

Powstałaś niczym feniks…
To chyba dobre określenie, bo wła-
śnie po tej kontuzji wszystko zaczę-
ło układać się po mojej myśli. 2012 
rok to mój przełomowy sezon - wte-
dy właśnie niespodziewanie wygra-
łam trzy ostatnie eventy Pucharu 
Świata federacji PKRA we freesty-
le'u i dzięki temu zdobyłam swoje 
pierwsze mistrzostwo świata. 

Dlaczego postawiłaś na sport? 
Ze sportem mam do czynienia od 
zawsze. Mój tata - zawodowy wind-
surfer, trenował i jeździł z nami na 
zawody od kiedy tylko pamiętam. 
Kiedy skończył karierę, zaczął jeździć 
na treningi i zawody ze mną i moim 
bratem. Najpierw to były narty, potem 
optymisty, snowboard, tenis, a w ty-
godniu basen, akrobatyka czy tańce. 
Całe dzieciństwo w ruchu, w super 
towarzystwie i na zawodach. Bo jak 
jeździłam na nartach, to startowa-
łam w mistrzostwach Warszawy, na 
snowboardzie w Olimpiadzie Mło-
dzieży, a na optymistach przepływa-
łam wszystkie zbiorniki w Polsce.

No to duch rywalizacji towarzy-
szył ci od zawsze
Chyba tak, raczej nigdy nie zajmo-
wałam się rekreacją ;) 

A dlaczego właśnie kitesurfing? 
Kitesurfing pojawił się w moim 
życiu, kiedy powoli zaczynałam 
być świadoma tego, co robię, jak 
to robię i po co to robię. Wydał mi 
się bardzo naturalny i bardzo szyb-
ko zaczęłam uczyć się nowych 
manewrów. Dawało mi to taką 
wolność, kontakt z naturą, no i te 
treningi w ciepłych krajach…

No właśnie! Kitesurfing to twoja 
praca.  Można wyobrazić sobie 
lepszą? Plaża, trochę pływania, 
wieczorem znajomi, chyba nie 
można za dużo narzekać ;) … ?
Wymarzona! Nie można narze-
kać. Nie wyobrażam sobie pracy 
przed komputerem. Uwielbiam 
sport, więc codzienny trening nie 
jest dla mnie problemem, a do-

T E M A T  Z  O K Ł A D K I  /  W I N  J A K  W I N K O W S K A

KAROLINA  
WINKOWSKA
 
(13 października 1990) 
z pochodzenia warsza-
wianka, z wyboru obywa-
telka świata, od kilku lat 
nieustannie udowadnia, że 
w świecie kitesurfingu nie 
ma sobie równych. Wie-
lokrotna triumfatorka Pu-
charu Polski, 7 x mistrzyni 
Polski, 3 x mistrzyni świa-
ta! Pierwsze mistrzostwo 
świata zdobyła w wieku 
22 lat i nadal utrzymuje się 
w ścisłej czołówce.
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datkowo w jakich okolicznościach. Jednak nie jest 
to typowa sielanka. Za każdym trikiem są setki go-
dzin pływania i treningów. Życie każdego zawodnika 
ze światowego topu to ciężka harówka: ćwiczenia, 
ćwiczenia, ćwiczenia.

Czasami zdarza się tak, że na zawodach brakuje 
wiatru. Co robisz w wolnym czasie? Masz czas na 
zwiedzanie? 
W trakcie zawodów najchętniej oglądam inne 
pojedynki, jestem całkowitym pasjonatem tego 
sportu, więc korzystam z możliwości oglądania 
najlepszych zawodników na żywo. Czy mam czas 
zwiedzać? Mam, ale nie jest tak, że każdy wyjazd 
temu poświęcam. Sto razy byłam w Egipcie, a tylko 
raz pojechałam zobaczyć piramidy i Dolinę Królów. 
Dla mnie priorytetem jest trening i zawody, dlatego 
wolę spędzać czas w wodzie. Zdarzają się dni że 
nie wieje, i to wtedy decyduje robić się inne rzeczy, 

ale też raczej związane ze sportem. Lubię kite’a, 
więc jeśli mam do wyboru wycieczkę i pływanie, za-
wsze wybiorę pływanie. Chociaż muszę przyznać, 
że nieźle poznałam Australię, bo stamtąd pochodzi 
mój chłopak.

No to teraz pewnie zasmuciłaś męską część czy-
telników… Abstrahując, da się połączyć ciągłe wy-
jazdy z życiem prywatnym? 
Tak, Alex jeździ ze mną, bardzo mi pomaga.

Jest Twoim trenerem? 
Alex chce żebym była najlepsza na świecie i nie po-
pełniała żadnych błędów, a jak wiadomo każdy błę-
dy popełnia. Jednak on pomaga mi je analizować, 
czasami nawet nakrzyczy, ale wszyscy wiemy, że 
niekiedy tylko w taki sposób da się zrobić postęp. 
W trakcie zawodów często się go pytam jakie triki 
mam wykonać, co poprawić… i to jest super - mieć 
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taką osobę, która od zewnątrz widzi moje manewry 
i podchodzi do tego z zimną głową. 

Skąd się biorą triki, które wykonujesz? 
Z Internetu! (śmiech) - żartuje, ale jak chcę się na-
uczyć nowego triku to najpierw oglądam go sto 
tysięcy razy w Internecie, w zwolnionym tempie 
i analizuje dosłownie każdy ruch. Te manewry, które 
robimy są opisane w zasadach, więc przed każdymi 
zawodami możemy zajrzeć do takiej listy i zobaczyć 
co się tam znajduje, i ile punktów możemy za nie 
dostać. To jest około 30 trików i każdy ma około 
5-6 kombinacji, więc jest to liczba policzalna. Wia-
domo, że im więcej obrotów, przechwyceń baru za 
plecami - tym lepiej, ale na zawodach równie ważna 
jest pozycja i kontrola latawca na niebie, prędkość, 
amplituda skoku, graby (łapanie deski), i czyste lą-
dowanie. Tak więc najtrudniejszy trik niekoniecznie 
dostanie największą ilość punktów. 

Gdzie tak naprawdę są różnice między wami podczas 
heatów? Triki na pierwszy rzut oka wyglądają podob-
nie, więc o co chodzi? 
Czy triki są podobne? Nie do końca, bo mimo wszystko 
kręcimy się w różnych kierunkach, w różnych osiach, 
i w różnych ilościach. Rzeczywiście z brzegu, może to 
tak wyglądać, ale uwierz mi, że jakbyś postała ze mną 
30 min na plaży, to szybko zorientujesz się co ocenia-
ne jest lepiej, a co gorzej. Są też triki bardzo proste, za 
które praktycznie nie dostajemy punktów, ale dla zwy-
kłego przechodnia wywołują największy efekt wow. Są 
to na przykład wysokie skoki do góry. 

Kto ustala, które triki są trudniejsze, a które łatwiejsze? 
No właśnie to jest w tym sporcie najfajniejsze - zawod-
nicy! Nie mamy związku, który stawia żelazne zasady. 
Dyskutujemy z organizatorami, sędziami, podpowia-
damy. Niektóre zmiany są dla mnie korzystne, inne nie. 
Ale najważniejsze, że sami ustalamy reguły.
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A można opracować trik, którego nikt jeszcze 
nie widział? 
Tak, ale jest to bardzo trudne, gdyż jest bardzo 
duża szansa, że ktoś z wakeboardingu to już 
wcześniej zrobił. 

Z wakeboardingu?
Nasze triki, w większości, były kiedyś zrobio-
ne właśnie na wake'u. Tylko, że one trochę 
inaczej wyglądają, bo tam płyniesz za mo-
torówką, my - za latawcem. Jednak w więk-
szości to chłopacy kombinują z nowościami, 
dodając kolejne rotacje, w innych osiach 
z dziwnymi grabami. Dla dziewczyn to w dal-

szym ciągu jest walka z siłą i niemocą zrobienia tak 
dużych skoków. 

Miałaś taki, który robiłaś jako jedyna? 
Jest kilka trików, które zrobiłam jako pierwsza z dziew-
czyn, ale nie był on wymyślony przeze mnie, na przy-
kład – KGB-Backroll, czyli obrót w tył, ale do połowy, 
i powrót tym samym torem. Dzięki niemu wygrałam 
właśnie zawody we Francji. Jednak poziom pływania 
jest bardzo wysoki i wszyscy cały czas kombinują.

Elita to tak naprawdę kilka dziewczyn, przyjaźnicie się?
Znamy się, ale czy się przyjaźnimy? Z jednymi bardziej, 
z innymi mniej. Kiedy byłam młodsza, było lepiej. Gdy 
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zaczęłam wygrywać, stosunki się trochę ochłodziły 
(śmiech). Dziewczyny są jak walczące kocice, czasami 
chcą wygrać za wszelką cenę.

Ty też? 
Wydaje mi się, że mam do tego zdrowe podejście, dy-
stans.

W tym roku nie ma zawodów Pucharu Świata we fre-
estyle’u, dlaczego? 
Tak w sporcie czasami jest. To znaczy są międzyna-
rodowe zawody we freestyle’u z nawet całkiem niezły-
mi pulami nagród, ale nie mają one rangi mistrzostw 
świata.  

Co w zamian?
Postanowiłam spróbować swoich sił w pucha-
rze świata w sliderach KPL. 

Ostatni sukces to wygrana słynnego eventu 
Triple S? To był Twój pierwszy raz?
Triple S to event na przeszkodach, czyli slide-
rach i kickerach, nigdy wcześniej nie brałam 
udziału w tej imprezie. Było to dla mnie nowe 
doświadczenie, nowe miejsce, nowy format 
zawodów oraz nowe konkurentki.  Od 10 lat 
startowałam we freestyle’u z płaskiej wody. 
Teraz jak się tak wszystko pomieszało, posta-
nowiłam zrobić coś innego, i zaczęłam rów-
nież jeździć po przeszkodach.

Jak długo trenujesz na przeszkodach? Czy to 
fajniejsze od freestyle’u?
Trenuje od roku. Manewry na kickerach 
(skoczniach) są bardzo podobne do tego, co 
robiłam wcześniej - te same ruchy, podobne 
obroty. Tyle, że zamiast robić trik nad wodą, 
teraz robie je z wykorzystaniem skoczni albo 
slidera. Czy jest to fajniejsze? We freestyle’u je-
stem bardzo dobra, trenuje to w końcu od 12 
lat, a na przeszkodach dopiero się uczę, jest 
tam tyle nowości, że czuję, jakbym zaczynała 
od początku!

Masz kogoś na kim się wzorujesz i kto Cię in-
spiruje do ciągłego rozwijania siebie?
Inspiruje się wieloma osobami, z różnych 
sportów. Bardzo lubię oglądać dziewczyny wa-
keboarderki, które robią bardzo podobne triki. 

Masz swoje ulubione spoty zawodnicze? 
Tak bardzo lubię trenować w Egipcie, bo jest 
blisko domu i woda jest turkusowa.

Jakieś hobby poza kite’m? 
Wakeboarding, surfing, wakeskate, wchodzenie 
po górach, ale lubię też gotować, malować pa-
znokcie i czytać książki. Posiadam Kindla, więc 
mogę mieć wszystkie książki świata! Poza tym 
uwielbiam zupę ogórkową, chłodnik i gołąbki! 
Stek z kangura też jest całkiem niezły ;) 

Jakie plany na najbliższą przyszłość? 
Kolejna edycja The Queen of Hel jest już w trak-
cie przygotowań, także zapraszam wszystkie 
piękne panie na ten damski event. 

Za nami gorący okres igrzysk, na koniec aż 
się prosi żeby zapytać o kitesurfing i jego 
olimpijską przyszłość. Myślisz, że nadejdzie 
taki czas jak kite będzie jedną z dyscyplin 
olimpijskich? 
Mam taką nadzieję!
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L U D Z I E  /  K A P I T A N  K O P Y T K O

Łatwo być żeglarzem w opolskiem? To region raczej 
niekojarzony z żeglarstwem. 
Nie wiem, nigdy nie byłem żeglarzem z innego woje-
wództwa, ale tak serio to z jednej strony tak to jest, 
że im coś przychodzi trudniej i wymaga więcej wy-
rzeczeń, tym większa rośnie determinacja. Ona się 
przydaje. Natomiast będąc z południa nie ukrywam, że 
problem jest bycie daleko od morza. Wyjazdy na tre-
ning na morze na weekend stanowi duże wyzwanie za 
równo finansowe, jak i czasowe.

Łatwiej pozyskuje się sponsorów? W końcu jest się 
tam jednym z niewielu…
I tak i nie. Z jednej strony, jeśli projektów żeglarskich na 
Opolszczyźnie jest 100 razy mniej niż w województwie 
Pomorskim czy Zachodniopomorskim, to powinno być 
łatwiej będąc tym jednym na stu. Ale to także oznacza, 
że zainteresowanie i znaczenia tego, co dzieje się na 
morzu też jest odpowiednio mniejsze. Więc sponsorzy 
i media też są tyle samo razy mniej zainteresowani ta-

kim projektem. Więc ostatecznie uważam, że na pew-
no nie jest łatwiej. Oprócz województwa Opolskiego, 
które wspiera mnie od początku przy realizacji projek-
tu całe wsparcie partnerów pochodzi z innych woje-
wództw, więc nieskromnie przyznam, że jednak liczy 
się pomysł, cel a nie pochodzenie.

Jest Pan uważany za wyrocznię? Pytam, bo tak jak 
Pan wspomniał żeglarstwo siłą rzeczy nie jest tam 
zbytnio popularnym sportem.
Zdecydowanie nie. Pomimo, iż mam świadomość, że 
udało się dobrze zbudować projekt, zaistnieć w mediach, 
liczyć się w kilku imprezach regatowych, to tak naprawdę 
ciągle przekonuję się jak wiele mi brakuje. Ciągle się uczę, 
poznaję wielkich żeglarzy, z którymi próbuję rozmawiać 
i których staram się podglądać na wodzie. Przyznam, że 
szybko się przekonałem, że nie wystarczy wygrać jednej 
czy drugiej imprezy, aby poczuć się wielkim, szczególnie 
w żeglarstwie regatowym. Bardzo wielką wartością długo 
realizowanego projektu jest poznawanie ludzi. Udało mi 

OKO W OKO 
Z NEPTUNEM,  
CZYLI KPT. KOPYTKO I OSTAR2017

Pochodzi z opolskiego, a przygodę z wodą 
rozpoczął już jako dziecko od odzyskania 
na jeziorze tratwy, a kiedy wiosłowanie 
okazało się zajęciem nazbyt męczącym 
przyszedł czas na żagle, i to te najbardziej 
ambitne i wymagające. „Od lat marzyłem 
o pokonaniu Atlantyku na północnej trasie 
i najlepiej samotnie” - mówi kapitan 
Andrzej Kopytko, który przygotowuje się do 
startu w OSTAR 2017.

TEKST: KLAUDIA KRAUSE
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się osiągnąć wsparcie kilku wspaniałych osób i żeglarzy, 
którzy dodatkowo będą przygotowywać mnie do startu. 
To jest wartość nie do przecenienia.

Żeglarstwo ok., ale dlaczego samotne? Co jest w tym 
szczególnego?
Trudno powiedzieć. Często szukam odpowiedzi na to 
pytanie w samym sobie. Zawsze byłem ambitny i nie-
stety od małego już szkole podstawowej słyszałem 
„Kopytko znowu musi być indywidualistą. Zawsze po 
swojemu!”, co nie jest najlepszą cechą na lądzie. Ale 
to, co nie sprawdza się na lądzie sprawdza się wła-
śnie tam, gdzie można liczyć na samego siebie. Poza 
tym to chyba jeszcze kwestia pewnych kompleksów 
i własnej samooceny. Chyba każdy szuka sytuacji, 
w których będzie mógł się sprawdzić i udowodnić 
przede wszystkim samemu sobie własną wartość. 
Ma morzu, samotnie, nie dość, że jest się zdanym na 
samego siebie to trzeba bardzo dobrze opanować 
wiele dziedzin. Począwszy od samego żeglarstwa, 

które nie jest łatwe w wykonaniu samotniczym i oce-
anicznym to dochodzi do tego obszerna wiedza me-
dyczna, meteorologia, techniczna znajomość budo-
wy jachtu oraz umiejętność przeprowadzenia wielu 
napraw.

Na co dzień pracuje Pan w urzędzie Marszałkow-
skim? Skąd czas na samotne żeglowanie?
Praca w Urzędzie unormowana jest kodeksem pracy jak 
większość innych etatów w naszym kraju. Przysługuje 
26 dni urlopu oraz długie weekendy i tyle. Ale to też tyle ile 
musi wystarczyć na pływanie. Natomiast trudniejszym by-
łoby pytanie „Jest Pan żonaty, ma Pan dwójkę dzieci. Skąd 
czas na samotne żeglarstwo?”. Tu tak naprawdę nie ma 
co powiedzieć. Poświęcenie urlopu, weekendów pozwala 
żeglować, ale nie pozwala w sposób odpowiedzialny i wy-
starczający wychowywać dzieci i budować dobrych rela-
cji. Natomiast  przygotowania do projektu oceanicznego 
nie pozwalają iść na skróty, zrobić coś „na pół gwizdka”. 
Tutaj nawet poświęcając się projektowi na 100% i tak cią-
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gle pojawia się świadomość, że nie wszystko się zrobiło, 
nie wszystko się umie itd. Dlatego mam nadzieję, że uda 
się zrealizować projekt, a potem znajdzie się sposób na to, 
aby odbudować relacje w domu.

Pierwsza samotna wyprawa? Rekreacyjnie czy regatowo? 
Moja pierwsza samotna wyprawa, a która zgodnie 
z założenia miała być jedyną był od razu udział w re-
gatach „Baltic Polonez Cup Race” w 2013 roku. Przy-
znam, że z wielu powodów był to mój najlepszy start 
i najlepsza edycja tych regat. Po pierwsze pierwszy 
samotny rejs, pierwsze regaty i od razu 200 Nm i do 
tego wszystkiego szalejący na morzu silny sztorm. 
Ta edycja była wyjątkowa ze względu na dobry wy-
nik jak na pierwszy start i to właśnie ona dała „kopa” 
do realizacji wielkiego planu w życiu, czyli przepły-
nięcia Atlantyku.

W którymś w wywiadów wspomniał Pan, że zakłada 
przysłowiowe kapcie na pokładzie ;), do tego szanty, 
jedzonko? W jachcie jak w domu?
„Kapcie” to taki skrót myślowy, czyli pewien komfort 
żeglugi, jaki może dać dobry jacht nawet w trudnych 
warunkach. Uważam, że żeglarstwo jest sposobem 
na życie, a nie przerwą w życiu. Na jachcie trzeba 
żyć, czuć się maksymalnie komfortowo, odżywiać 
się najlepiej jak w danych warunkach jest to moż-
liwe. A o kapciach wspomniałem w ubiegłym roku 
na mecie Bitwy o Gotland, gdy dopiero na zdjęciach 
zauważyłem, że wielu uczestników kończyło regaty 
w ciężkich sztormiakach nawet suchych kombinezo-
nach, a ja dopłynąłem do mety w polarze i dżinsach. 
Ta wielka różnica to różnica pomiędzy konstrukcją 
i wielkością jachtów. Większe jachty z wysoką burtą, 
odpowiednio zaprojektowane dość mocno potrafią 
odizolować żeglarza od otaczającego go morza. To 
właśnie ten komfort żeglugi powoduje, że można taką 
żeglugą nazwać „w kapciach”.

Można to nazwać formą ucieczki od rzeczywistości? 
Zostawia się na lądzie te wszystkie ziemskie problemy?
Kiedyś tak uważałem. Początkowo ucieczka na żagle, 
morze, pozwalała zostawić problemy z tyłu na lądzie. 
Z czasem jednak przekonałem się, że każda ucieczka 
jest ucieczką i prędzej czy później wraca się do niezała-
twionych spraw, a te z reguły się nawarstwiają i uderzają 
ze zdwojoną siłą. Dlatego teraz raczej płynąc na morze 
staram się nie mieć niezałatwionych spraw na lądzie.

Jakiś czas temu zakończył się Baltic Polonez Cup. Był 
to jeden z ostatnich przystanków projektu Ocean 17?
Od początku celem na ten rok był i jest start w re-
gatach „Bitwa o Gotland”, ale faktycznie całkowicie 
poza planem udało się wystartować w regatach 
„Baltic Polonez Cup” tak trochę „rzutem na taśmę”, 
gdyż od początku uczestnictwo w wyścigu było ob-
ciążone dużym ryzykiem nie dotarcia na linię star-
tu na czas. Najpierw przed regatami miałem krótki 

weekendowy rejs, a następnie w niedzielę o 18.00 
wyścig z czasem, aby przeprowadzić jacht do Świ-
noujścia. Ostatecznie do celu dopłynęliśmy o godzi-
nie 05.00 rano, więc rozpoczęcie regat było prak-
tycznie bez odpoczynku. Zmęczenie i niewyspanie 
przed startem z pewnością skutkowało popełniony-
mi w trakcie regat błędami.

Proszę powiedzieć więcej o samym projekcie  
Ocean17. Od czego się zaczęło?
Kiedy trzy lata temu przyszedłem do firmy DelphiaY-
achts, jako osoba bez większych osiągnięć, bez 
pieniędzy, bez nazwiska, ale z wielkim marzeniem 
życia miałem raczej małe szanse. Na szczęście 
los chciał inaczej i życie na mojej drodze postawiło 
osobę, która miała podobne marzenie i przekonała 
firmę do projektu. To był początek dobrej współpra-
cy z DelphiaYachts, która mnie wspiera i otworzyła 
wiele drzwi. To chyba był punkt zwrotny w projekcie 
i przyznam, że o ile nie wszystko ciągle wychodzi 
to droga zaczęła się układać. Dzięki tej współpracy 
udało się wziąć udział między innymi w projekcie 
„Program Edukacji Morskiej w Gdańsku”, a tym sa-
mym zbudować spory kapitał medialny. Dziś projekt 
myślę, że jest daleko za półmetkiem zarówno, jeśli 
chodzi o przygotowanie jachtu, mnie, jak i budżety. 
To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie spotka-
nie wielu życzliwych ludzi. Zarówno osoby prywat-
ne, jak i firmy. Wszystkim bardzo dziękuję.

„Wielkie marzenie życia” – czyli OSTAR?
Od lat marzyłem o pokonaniu Atlantyku na północnej 
trasie i najlepiej samotnie. To jest marzenie, o którym 
raczej nigdy nie mówiłem, bo było mało realne. Tak 
naprawdę starty w regatach przekonały mnie, że naj-
lepszą opcją jest realizacja tego marzenia przy okazji 
regat. Z kolei o OSTAR czytałem wielokrotnie i wielo-
krotnie myślałem i może marzyłem, ale tak naprawdę 
dopiero kilka lat temu pomyślałem, że może to dobra 
i jedyna okazja.

L U D Z I E  /  K A P I T A N  K O P Y T K O
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Jakie trzeba mieć kwalifikacje żeby wystartować 
w OSTAR 2017? Są jakieś konkretne wymogi?
Największym wymogiem i trudnością z jakim należy się 
zmierzyć jesteśmy my sami. Start w takich regatach 
jest trudny, kosztowny i chyba największą trudność 
stanowi pokonywanie kolejnych przeszkód. Przede 
wszystkim chyba trzeba wiedzieć, że się chce to zrobić 
i że się to zrobi. Do tego dobry, dzielny jacht oraz budżet, 
który pozwoli spełnić wymagania jakie stawiają organi-
zatorzy regat przed każdym z uczestników.

Na początku sierpnia zakończył się rejs laureatów 
konkursu Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku 
„How do we see the Baltic Sea”, o którym Pan wspo-
mniał. Uczestnicy odebrali dyplomy dokumentujące 
„chrzest morski” z Pana rąk. To było coś nowego.
O tak. Przyznam, że pływanie z młodzieżą pokazało mi 
nową formę żeglarstwa, która daje ogromną satysfak-
cję. Praca z młodymi ludźmi, ambitnymi, chłonnymi 
wiedzy i zainteresowanymi otaczającym ich świa-
tem, daje ogromną radość dzielenia się swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Mają dużo pytań, ale także wiele 
inwencji, co czyni rejs wspaniałą przygodą. Wspania-
le jest zapalić w nich tą morską iskrę i poczuć, że się 
„wkręcili” w żeglarstwo. Natomiast przeprowadzenie 
chrztu na morzu zawsze jest wielką nobilitacją.

Jak żeglarz samotnik odnalazł się w żeglowaniu 
z młodzieżą? 
Bardzo lubię samotne żeglarstwo, ale cytując Fryde-
ryka Nietzsche: „Samotność sprawia, że  stajemy  się 
bardziej surowi dla siebie samych, a  łagodniejsi dla 
innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.” 
Praca z młodymi ludźmi jest dla mnie czystą radością 
i wiele dowiaduję się również o sobie samym. 

Swoje pierwsze żeglarskie szlify uczniowie zdobywali 
na pokładzie „True Delphia". To jacht, na którym planu-
je Pan w 2017 roku wystartować w regatach samotni-
czych przez Atlantyk, OSTAR 2017, zgadza się? 

„True Delphia” to sportowa wersja jachtu Delphia 37 
GT. Jacht został zaprojektowany i zbudowany z my-
ślą o startach w regatach. Przez dwa ostatnie sezony 
mam za sobą kilka udanych startów zarówno w rega-
tach samotniczych (II miejsce w klasie OPEN w Bitwa 
o Gotland 2015), jak i załogowych (I miejsce w grupie 
OPEN2 w regatach SailbookCup 2016). Jacht także 
doskonale sprawdził się w rejsach z młodzieżą, stano-
wiąc świetną bazę edukacyjną. Wygodna i przestronna 
mesa dawała możliwość prowadzenia szkoleń, z kolei 
rozległy kokpit pozwalał na swobodną pracę załogi na 
pokładzie. Nie bez znaczenia także jest jego dzielność 
morska, która bezpośrednio przekłada się na bezpie-
czeństwo załogi, co w rejsach z młodzieżą jest bardzo 
istotne. To właśnie kompromis pomiędzy szybkością 
jachtu, a oczekiwanym komfortem żeglugi stanowi od-
zwierciedlenie moich oczekiwań względem jachtu na 
przyszłoroczne regaty OSTAR.

W kalendarzu na ten rok zostaje jeszcze Bitwa  
o Gotland. Potem już tylko Plymouth?
Jak wspomniałem wcześniej najważniejszy w tym 
roku start to regaty „Bitwa o Gotland”, gdyż dają 
one kwalifikację do regat OSTAR w przyszłym roku. 
Jednym z wymogów startu w regatach OSTAR 
przez północny Atlantyk na trasie ponad 3000 Nm 
jest ukończenie rejsu kwalifikacyjnego na trasie 
500 Nm. Warunkiem udanej kwalifikacji jest prze-
płynięcie odpowiedniej trasy na tym samym jach-
cie, na którym planuje się wystartować w regatach 
OSTAR. Planuję dokonać ostatnich przeróbek i wy-
mienić żagle, aby na ostatniej imprezie w tym roku 
wystartować na żaglach, na których wystartuję 
w przyszłym roku na OSTAR. Dodatkowo mam ci-
chą nadzieję, że Bitwa będzie trudna i wymagająca 
w tym roku, co da mi szanse dodatkowego spraw-
dzenia siebie i sprzętu. A potem tak naprawdę jest 
od razu Plymouth.

W takim razie trzymamy kciuki za Gotland!

K A P I T A N  K O P Y T K O  /  L U D Z I E
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- Tak naprawdę musieliśmy przełamać granice żeglowania - jakby 
odpowiednik bariery dźwięku, by osiągnąć pożądaną prędkość 
– mówi W Ślizgu! Paul Larsen, aktualny rekordzista świata 
w prędkości żeglowania. 

Posiadacz aktualnego rekordu 
świata w prędkości jednostki napę-
dzanej wiatrem, doświadczony że-
glarz, pływający przede wszystkim 
na jednostkach wielokadłubowych, 
członek projektu Maiden II, uczest-
nik Little American Cup, a przede 
wszystkim dusza projektu Sailroc-
ket/Vestas. Ten człowiek nie tylko  
ustanowił światowy rekord prędko-
ści w żeglarstwie, ale również za-
początkował nową erę, erę w której 
jakiekolwiek bariery przestały ist-
nieć. Przed państwem rekordzista 
świata w prędkości w żegludze!
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Aktualny, ustanowiony przez ciebie rekord świata 
w prędkości pływającej jednostki napędzanej siłą  
wiatru wynosi 65,45 węzłów. Wodny bojer ze skrzy-
dłem pędził po wodzie u wybrzeży Afryki ponad 121 
km/h.  Czy myślisz o wyśrubowaniu tego osiągnięcia, 
pobiciu własnego rekordu?
Przygotowanie się do osiągnięcia tej prędkości zajęło 
nam jedenaście lat, przez ten czas żadna z lekcji nie 
poszła na marne, rezultat jest taki o jakim marzyliśmy. 
Tak naprawdę musieliśmy przełamać granice żeglo-
wania - jakby odpowiednik bariery dźwięku, by osią-
gnąć pożądaną prędkość. Zdawaliśmy sobie sprawę, 
jak trudne zadanie mamy do wykonania, ponieważ 
podczas przygotowań rekord prędkości został kilka-
krotnie pobity przez inne ekipy i podwyższony łącznie 
o ponad 9 węzłów. Jednak tamtego dnia wszystko za-
grało idealnie, wynik jest niesamowity, mam wrażenie, 
że wykonaliśmy swoje zadanie. Chyba, że ktoś inny 
ustanowiłby nowy rekord, wtedy może ponownie za-
bralibyśmy się do pracy. Na razie nikt o tym nie myśli,  
ludzie raczej wciąż analizują to, co stało się w Namibii.

Myślisz, że konstrukcja następnej jednostki podej-
mującej próbę pobicia tego rekordu będzie oparta na 
podobnej koncepcji co Sailrocket, czy projekt może 
wyrosnąć z zupełnie innego pomysłu na prędkość?
Wydaje mi się, że koncepcja będzie podobna. Idealna 
łódka to połączenie dwóch sił, jednej znajdującej się 
w wodzie, drugiej w powietrzu, połączonych w jakiś 
sposób. Vestas SailRocket 2 to jakaś wersja takiego 
podejścia, możliwe, że w czyimś projekcie sternik bę-

dzie znajdował się w powietrzu, nie przy wodzie, ale 
będzie to oparte na dwóch siłach bezpośrednio prze-
ciwstawiających się sobie. Jednostka wykorzystuje 
dobrze znaną zasadę aerodynamiki, w myśl której 
wzrost prędkości ruchu zwiększa siłę wiatru odbieraną 
przez żagiel. To dzięki tej prawidłowości możliwa jest 
żegluga nawet trzykrotnie szybsza od prędkości wia-
tru. Każdy kto zagłębi się w takie rozwiązanie, policzy 
to i przeanalizuje, zgodzi się, że ma ono największy po-
tencjał. Nowa łódka nie musi wyglądać jak nasza, ale 
koncepcja raczej będzie podobna, porównałbym ją do 
silnika odrzutowego, który pozwolił osiągać prędkości 
wcześniej będące poza zasięgiem. Gdy patrzę na kite-
surfing na foilach myślę sobie, że może łódka mająca 
pobić rekord powinna być bardzo mała, prosta w kon-

"Chciałbym zaprojektować łódkę, 
która wykorzystując to czego na-
uczyliśmy się przy biciu rekordu, 
przystosowana będzie do przekra-
czania oceanów"

strukcji, a nie duża i droga. Jeżeli 
komuś się to uda, będę pierwszym, 
który mu tego pogratuluje.

Łódka albo raczej bolid, na któ-
rym ustanowiłeś rekord był wy-
budowany specjalnie pod ciebie?
Tak, jednostkę zbudowano pode 
mnie i pod warunki panujące 
w wybranym przez nas miejscu, czyli 

w Namibii na wodach Walvis Bay. Linia brzegowa jest tam 
pod odpowiednim kątem, małe zafalowanie i silny wiatr 
umożliwiają osiąganie wysokich prędkości. Mierzyliśmy 
wiatr na różnych wysokościach, to jak skręca w danym 
miejscu i budowaliśmy naszą łódkę specjalnie pod te wa-
runki. Wszystko miało działać optymalnie przy prędkości 
65 węzłów. Jednostka ślizga się po wodze, nie płynie tylko 
przed siebie, ale również lekko w bok, całą łódka jest wy-
gięta. Jest to spowodowane jej wysokością i odchyleniem 
wiatru, również tym, że właściwie jest to taka pół łódka – 
pół samolot. Ta jednostka miała zrobić tylko jedną rzecz, 
ale zrobić ją bardzo dobrze, i udało się to osiągnąć.

Co sądzisz o obecnym poziomie rozwoju technologicz-
nego w żeglarstwie, jak wpływa on na rolę żeglarza?

L U D Z I E  /  P A U L  L A R S E N
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Ostatnio zmiany rzeczywiście zachodzą dość szybko, 
nowa generacja żeglarzy nie spodziewa się pływania 
na klasycznych łódkach przez całe życie, wiedzą, że 
łódki będą się zmieniały, chcą latać na foilach, pływać 
coraz szybciej. Gdy my zaczynaliśmy nasz projekt był 
on uznawany za szalony, dziś coraz więcej łódek unosi 
się nad wodą wykorzystując siłę nośną mieczy i ste-
rów. Myślę, że ludzie zrozumieją i docenią możliwości 
jakie się przed nami otwierają, prędkości nowych jach-
tów są nieporównywalne do tych sprzed kilkunastu lat. 
Powinniśmy starać się lepiej zrozumieć i wykorzystać 
technologię, a nie ją odrzucać. Swojego poprzedniego 
A-cata Explodera sprzedałem w Anglii, po drodze do 
Polski, czternastoletniemu chłopakowi, który marzył 
tylko o łódce z foilami, to jest przyszłość żeglarstwa.

W związku z rosnącymi prędkościami coraz więcej 
żeglarzy używa kasków i innego rodzaju sprzętów 
ochronnych. Myślisz, że żeglarstwo robi się trochę 
mniej bezpieczne?
Nie wydaje mi się, żeby tak było. Jest to raczej wynik 
rosnącej na całym świecie troski o bezpieczeństwo 
w trakcie uprawiania jakiegokolwiek sportu. Osobiście 
nie czuję się bardziej zagrożony na latającym A-cacie 
niż na Hobie Cat 16, na którym pływałem jako dziecko. 

Może America's Cup jest trochę niebezpieczne, tam 
wszystko jest na granicy, ale wydaje mi się, że zawsze 
takie było, tylko żeglarze zdecydowali, że nie chcą 
używać kasków itp. Jak pływam na trimaranie sporo 
czasu poświęcamy na rozmowy w stylu „Gdzie ska-
czesz jak się wywrócimy? - „o tam” -  To brzmi jak do-
bry pomysł”. Oczywiście szybkość sama w sobie jest 
trochę stresująca, zwiększa prawdopodobieństwo, że 
coś pójdzie niezgodnie z planem. Nie zapominajmy, że 
klasycznych łódek wciąż jest pełno na świecie, jest to 
więc indywidualny wybór, dla każdego coś się znajdzie.

Można powiedzieć, że nowoczesne łódki mają coraz 
więcej wspólnego z samolotami, pewne elementy 
technologii lotniczej przenoszone są na grunt żeglar-
stwa. Żeglarz ma coraz więcej wspólnego z pilotem?
Prędkość zawsze wiązała się z wynurzaniem elemen-
tów z wody. Hobie Cat 16 również płynie szybciej po-
nieważ jeden kadłub jest w wodzie, a drugi unosi się 
nad nią. C-foile również tworzą siłę nośną zmniejsza-
jącą zanurzenie kadłuba pozostającego w wodzie, wy-
nurzenie obydwu kadłubów, pozostawienie w wodzie 
tylko mieczy i sterów to kolejny etap. To, co sprawiło, 
że zakochałem się w żeglarstwie to właśnie uzmysło-
wienie sobie, że część łódki leci w powietrzu, a część 

HISTORIA REKORDÓW

Od 2010 roku rekordowy wynik 
55,65 węzła (103,6 km/h) należał do 
amerykańskiego kitesurfera Roberta 
Douglasa. Rok wcześniej załoga 
Francuza Alaina Thébaulta na trimaranie 
„l’Hydroptère” osiągnęła rezultat 51,36 
węzła (95,11 km/h). Wcześniejsze 
rekordy na dystansie 500 metrów 
należały do windsurferów (z wyjątkiem 
rekordu z 1993 roku pobitego przez 
pojazd „Yellow Pages Endeavour” 
Simona McKeona z Australii, który 
trochę przypominał „Vestas SailRocket 
2”). Kite wszedł do gry dopiero w 2008 
roku, pokonując początkowo deski 
windsurfingowe zaledwie o ułamki 
węzła. W latach 2003-2006 rekordy 
należały do windsurferów, w tym aż 
trzykrotnie do Björna Dunkerbecka. 
Z wyjątkiem trimaranu „l’Hydroptère”, 
żeglującego na wodach francuskich, 
niemal wszystkie rekordy windsurferów 
i kitesurferów były pobite u wybrzeży 
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płynie w wodzie, to coś niesamowitego! Kocham pły-
wanie i kocham latanie, więc pojazd, który łączy te dwa 
wymiary jest dla mnie czymś wspaniałym. Obecnie 
łódki mają coraz więcej wspólnego z lataniem, ale 
element wodny ciągle jest kluczową składową, ważną 
częścią tej całej układanki. Jest pełno samolotów, ale 
to  woda ciągle przyciąga ludzi. Czy patrzę na foil, czy 
na kadłub tnący wodę nie ma to dla mnie większego 
znaczenia, woda jest ich podparciem w obydwu przy-
padkach, gra pomiędzy siłami wiatru i wody zachodzi 
w nich w jednakowym stopniu. Foiling i klasyczne pły-
wanie wyglądają inaczej, ale podstawy na których się 
opierają, woda i wiatr, są jednak niezmienne.

Na jakich łódkach pływasz obecnie?
Przyjechałem do Sopotu by odebrać nowego A-cata 
Explodera, pływam również na 70 stopowych trimara-
nach. W zeszłym sezonie cztery razy przepłynęliśmy 
Atlantyk, właśnie na trimaranie. Uczę się też pływać 
na kitesurfingu. Jednocześnie myślę nad nową wersją 
Sailrocket, która ma być przystosowana do żeglugi po 
oceanie. W tej chwili najbardziej pociąga mnie A-cat, 
uwielbiam tę łódkę, jej prostotę i prędkości, które osiąga. 
Gdy dziś zszedłem z wody, po treningu na Exploderze, 
nie mogłem przestać się uśmiechać przez dłuższy czas.

Nowa, oceaniczna wersja Sailrocket? Brzmi poważnie!
Chciałbym zaprojektować łódkę, która wykorzystując 
to czego nauczyliśmy się przy biciu rekordu, przysto-
sowana będzie do przekraczania oceanów. Chciałbym 
trochę zmienić sposób w jaki postrzegane jest żeglar-
stwo. Uważam, że możliwym jest uczynienie żaglówek 
na powrót użytecznymi, a nie tylko służącymi do za-
bawy czy wypoczynku. Nowa Sailrocket ma być szyb-
ka, ale i wygodna, zdolna do transportowania bagażu. 
Chciałbym by łódkami można się było przemieszczać 
w sposób podobny do samochodów, by było to kom-
fortowe i proste. Gdy łódka jest wystarczająco szybka 
jest w stanie unikać sztormów czy braku wiatru. Mamy 
plany, projekty, obecnie szukamy partnera, który wyru-
szy z nami w tą podróż. Tak innowacyjne przedsię-
wzięcie nie jest łatwe, po drodze na pewno napotkamy 
wiele przeszkód, ale podobnie jak z to było z rekordem 
prędkości, trzeba się podnieść i pracować dalej. W koń-
cu udało się nam osiągnąć cel. Moim zdaniem inno-
wacja jest warta tej ceny, przezwyciężania trudności 
i podnoszenia się po upadkach.

"Kocham pływanie i kocham  
latanie, więc pojazd, który łączy  

te dwa wymiary jest dla mnie 
czymś wspaniałym"

O SAILROCKET VESTAS 2

• Zbudowana na wyspie Wight, pod-
stawowym materiałem były włókna 
węglowe

• Długość i szerokość konstrukcji jest 
jednakowa – 12,2 m. Waga pojazdu 
bez załogi to 275 kg. A całkowita po-
wierzchnia skrzydła wynosi 22 m kw

• Pływa wyłącznie prawym halsem, 
żeglując półwiatrem. Pływak wspie-
rający znajduje się po zawietrznej 
stronie kadłuba – to właśnie na nim 
zamontowano skrzydło

• Stabilizację boczną zapewnia miecz 
o regulowanym zasięgu. Ma on 
niestandardowy przekrój przypomi-
nający literę L. Dzięki wygięciu litery 
na zawietrzną stronę, miecz działa 
jak hak trzymający się wody

• Skrzydło składa się z siedmiu części. 
Każda z nich ma inne zadanie. Głów-
na, środkowa, może być obracana 
o 360 stopni

• Przekrój „płóz” przypomina kształ-
tem pływaki wodnosamolotów sto-
sowane już przed II Wojną Światową. 
Podczas żeglugi z prędkością około 
60 węzłów wody dotykają tylko 
miecz i przedni pływak, w którym 
osadzono ster

• Główny kadłub i belka są odchylone 
o 20° w stosunku do rzeczywistego 
kierunku żeglugi, jednostka wygląda 
tak, jakby żeglowała bokiem  
– w silnym dryfie. Zwiększa to sta-
bilność jednocześnie zmniejszając 
opór przy dużych prędkościach

• Cała łódź, w tym olinowanie mają 
równoważny opór aerodynamiczny

• Łódź może płynąć z prędkością 
trzykrotnie większą od prędkości 
napędzającego ją wiatru

P A U L  L A R S E N  /  L U D Z I E
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DR PAWEŁ KUBIK

ZWIĘKSZ POTENCJAŁ 
SWOJEGO MÓZGU

Niezwykle skomplikowany narząd, swoiste centrum dowodzenia czło-
wiekiem. Dzięki niemu odczuwamy emocje i jesteśmy inteligentni. 
Mózg. I choć dzisiaj już wiadomo, iż teza głosząca, że ludzie wykorzy-
stują tylko 10 proc. mózgu, jest nieprawdziwa, to nie jest to przeszko-
dą by zwiększać jego możliwości. Jedną z metod jest neurofeedback 
- naukowa i sprawdzona metoda, którą w klinice Brain Plus w Gdyni 
prowadzi zespół neuroterapeutów pod okiem doktora Pawła Kubika. 
Metoda ta polecana jest zwłaszcza sportowcom, w tym żeglarzom. 

TEKST: JAKUB JAKUBOWSKI

Panie doktorze, zanim zaczniemy rozmawiać o tym jak 
uwolnić i wykorzystać potencjał naszego mózgu, musi-
my w prostych słowach wyjaśnić jak działa ludzki mózg. 
Nasze zachowania kontrolują poszczególne obszary 
mózgu. Lewa półkula jest analityczna, kontroluje m.in. 
mówienie, pisanie, czytanie, liczenie oraz  logiczne rozu-
mowanie. Strona prawa działa na poziomie emocji, uczuć, 
obrazów i dźwięków, kontroluje abstrakcyjne procesy 
myślowe, szereg reakcji emocjonalnych, poczucie prze-
strzeni, kształty i wzory.  Składa części w całość, nowe 
informacje przyswaja globalnie. To ośrodek kreatywności 
i myślenia o tym co jeszcze nie istnieje. Obie półkule połą-
czone są ciałem modzelowatym (spoidłem wielkim), dzię-
ki czemu możliwy jest przepływ elektryczno - chemicz-
nych impulsów, czyli wymiana informacji gromadzonych 
przez każdą z nich. 

Zazwyczaj tak jest, że jedna z półkul jest dominu-
jąca. Czy to oznacza, że możemy być specjalistami 
tylko w dziedzinach ściśle określonych przez pre-
dyspozycje naszego mózgu?    
W większości przypadków tak jest. Jedni są matema-
tykami, chemikami, inni pisarzami, czy artystami. Jedni 
są skrupulatni i preferują sterylną czystość, inni lepiej 
odnajdują się w artystycznym nieładzie. Jedni kocha-
ją ryzyko i adrenalinę, inni są zachowawczy i żyją wg 
zasady przezorny zawsze ubezpieczony. Jest jednak 
duża grupa ludzi, których półkule mózgowe działają 
w sposób zintegrowany. Takie osoby są bardzo twór-
cze i wszechstronne. Na zadania i problemy patrzą 
z szerszej perspektywy. W takim przypadku dobrze jest 

P R O M O C J A
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świadomie rozwijać obie półkule, 
ale tak aby ten proces kontrolo-
wać. Dzięki tej wszechstronności 
polepszymy wyniki w dziedzinach, 
w których już działamy, a także od-
kryjemy nowe talenty. 

Rozwiązaniem jest neurofeed-
back?
Tak, podstawą tej metody jest wy-
korzystywanie „plastyczności mó-
zgu” polegającej na zdolności neu-
ronów do trwałych przekształceń 
funkcjonalnych. Neurofeedback to 
metoda kontrolowanego treningu 
mózgu polegająca na wykorzy-
staniu biologicznego sprzężenia 
zwrotnego. Technika ta - choć zna-
na od kilkudziesięciu lat - rozwinęła 
się wraz z postępem medycyny 
i technologii. Biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeed-
back) pozwala na zobrazowanie tych czynności nasze-
go organizmu, których w normalnych warunkach nie 
dostrzegamy, lub które wymykają się spod naszej kon-
troli. Specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi 
do wzrostu walorów funkcji poznawczych mózgu oraz 
poprawia jakościowo pracę mózgu, co skutkuje ogólną 
poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Trening 
neurofeedback prowadzony jest przez neuroterapeutę, 
który czuwa nad jego przebiegiem i przez cały czas mo-
dyfikuje trudność treningu w taki sposób, aby trenowany 
uzyskał najkorzystniejszą harmonię czynności mózgu.  

Jak przebiega trening?
Podczas pierwszego spotkania terapeuta przeprowa-
dza wywiad, wstępne badanie czynności bioelektrycznej 
mózgu oraz objaśnia dalszy przebieg treningów. Następ-
nie sporządza indywidualny protokół treningowy, na pod-
stawie którego realizowane są kolejne zadania. Pacjent 
siedzi przed monitorem, mając przed sobą dynamiczną 
planszę wideo. Osobie poddawanej treningowi lekarz 
przykleja do głowy i uszu elektrody komputerowego apa-
ratu elektroencefalograficznego zapisującego przebieg 
fal mózgowych. Na swoim monitorze widzi je w postaci 
wykresów, podczas gdy na drugim ekranie badany obser-
wuje emisję tych fal w postaci bardziej przystępnej wide-
ogry. Pod wpływem kontrolowanych zmian stanu swoje-
go umysłu, pacjent zmienia parametry gry na monitorze, 
np. jacht będzie płynął do przodu tylko wtedy, gdy pacjent 
będzie zrelaksowany, a przy braku odpowiedniego po-
ziomu koncentracji jacht będzie się przechylał i zmieniał 
kurs. Terapeuta na drugim monitorze na bieżąco monito-
ruje „wyniki” i cały czas kontroluje zakres i częstotliwość 
fal emitowanych przez mózg, informuje pacjenta, o tym 
co należy zmienić, motywuje do pracy tak, aby pacjent 
miał racjonalnie umieszczoną poprzeczkę trudności. 

Dokonując obrazowego porównania, trening mózgu 
przypomina bardzo ćwiczenie mięśni w siłowni. 
Bo tak faktycznie jest.  Na siłowni stopniowo zwięk-

szamy obciążenie, stopniowo wykonujemy trudniejsze 
ćwiczenia, widzimy progres nie tylko w lustrze, ale też 
w życiu codziennym. Podobnie jest z naszym umy-
słem. W treningu neurofeedback efekty są namacalne, 
szczególnie wtedy, gdy  staniemy przed sytuacją, która 
jeszcze niedawno nas przerastała. A my z niej wyjdzie-
my zwycięsko. 

Co może zyskać żeglarz poddając się treningowi neu-
rofeedback?
Treningi neurofeedback są w pełni spersonalizowane, 
czyli ich zadaniem jest uzyskanie poprawy funkcji naj-
istotniejszych dla danej osoby. Najczęściej skupiamy 
się na poprawie: funkcji poznawczych. Początkujący że-
glarz dzięki treningowi szybciej i łatwiej przyswaja wie-
dzę. W żeglarstwie, obojętnie czy na poziomie amator-
skim, czy zawodowym, ważna jest koncentracja uwagi, 
jej podzielność, a także koordynacja psychomotoryczna 
i refleks. To także podejmowanie decyzji, często w ułam-
ku sekund. Żeglarstwo to sport, sport to rywalizacja, 
rywalizacja wiąże się z presją i stresem - wszystko to 
można poprawić, wypracować dzięki neurofeedbac-
kowi. W sporcie ważny jest systematyczny trening, ale 
równie istotna, o ile nie istotniejsza jest regenracja - neu-
rofeedback wpływa na poprawę jakości snu, daje głęb-
szy i łatwiej osiągalny relaks. Zwiększa też pewność sie-
bie, rozwija inteligencję emocjonalną. Dane o treningu 
neurofeedback dowodzą, że po 20 treningach zwiększa 
się zdolność koncentracji średnio o 22 procent, a czas 
reakcji sportowców skraca się średnio o 25 procent. 

Czy ta metoda również leczy?
Neurofeedback oprócz świetnych efektów u osób 
zdrowych pozwala też na wpomaganie leczenia nie-
których schorzeń, a w szczególności migren, neurore-
habilitacji po udarach i urazach, zaburzeń koncentracji 
uwagi, uzależnień, ADHD, ADD, padaczki, schorzeń 
neurologicznych wieku podeszłego. Treningi w tych 
stanach są oczywiście skoordynowane z leczeniem 
neurologicznym.

P R O M O C J A
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SOLARNE 
ŻAGLE

Panele słoneczne na żaglach powodują, że energia 
jest produkowana cały czas bez względu na warunki 
atmosferyczne. Ta cecha zwiększa zasięg i autonomię 
jednostki żaglowej oraz powoduje oszczędność oleju 
napędowego, ponieważ nie trzeba włączać silnika żeby 
naładować akumulatory.

Trzy lata temu Alain Janet, dyrektor UK Sails z Wielkiej 
Brytanii, opracował żagiel z naniesionymi panelami 
solarnymi, które nazwał Titanium Blue. Projektanci po-
stawili sobie za cel nie tylko stworzenie żagla wytwa-
rzającego prąd, ale też całego jachtowego systemu 
ładowania akumulatorów. Założeniem konstruktorów 
była także dbałość o środowisko naturalne. Tak przygo-
towany prototyp grota od razu został przetestowany na 
regatach Route du Rhum. Ten transatlantycki wyścig na 
trasie 3542 mil był dobrym poligonem doświadczalnym 
dla nowego projektu. Sprawdzano czy surowe warunki 
pogodowe takie jak: słona woda, silny wiatr oraz silne 
burze na trasie wyścigu nie wpłynęły na sprawność ła-
dowania. Po powrocie z regat konstruktorzy nie stwier-
dzili, żadnych uszkodzeń paneli słonecznych, żagla oraz 
elektroniki sterującej. 

Po sukcesie prototypu, twórcy wiedzieli, że to jest duży 
krok w stronę niezależności energetycznej jachtów. Za-
częli poszukiwania żaglowni, z którą mogliby nawiązać 
stałą współpracę. Jednak to stocznie, a nie żaglownie 
były bardziej zainteresowane wprowadzeniem nowin-
ki solarnej. Ostatecznie UK Sails i szwedzki producent 
jachtów Arcona Yachts i Christian Hallberg,  oraz firma 
specjalizująca się w systemach ładowania Oceanvolt, 

rozpoczęły współpracę, aby utworzyć nową linię na 
jachcie Arcona 380Z („Z” oznacza „zero emisji”). 

- To nie jest jednorazowa produkcja – mówi Alain Janet, 
dyrektor UK Sails. - Tym razem współpracując z wiodący-
mi stoczniami, możemy rozwijać i wprowadzać produkt 
na rynek. Arcona Yachts zbudowała jednostkę, która dzięki 
zaawansowanej technice oraz żaglom z panelami słonecz-
nymi może być całkowicie autonomiczna – podkreśla.

Ten innowacyjny pomysł może być tylko wierzchołkiem 
góry lodowej, jeśli chodzi o energię słoneczną na łodzi. 

- Rewolucyjnym rozwiązaniem może być też wykorzy-
stanie perowskitów w ogniwach fotowoltaicznych wy-
nalezione przez Olgę Malinkiewicz, ale to jeszcze dość 
odległa przyszłość, by zastosować to na dużych po-
wierzchniach. Prowadzone są też prace nad panelami 
organicznymi, czyli naturalnymi polimerami. Ich wielką 
zaletą byłoby to, że można je rozpuszczać w cieczy, a to 
znacznie ułatwiłoby nanoszenie na wszelkie powierzch-
nie. Tak czy inaczej to przyszłość – komentuje Mirosław 
Skwarek, V-ce Prezes Zarządu Green Dream Boats.

Stocznie jachtowe prawdopodobnie będą podążać 
za trendem. Jak widać, technologia produkcji ogniw 
fotowoltaicznych postępuje bardzo szybko. Może do-
czekamy się niebawem takich rozwiązań technologii, 
w których panele słoneczne będzie można napylić me-
todą natryskową na dowolny element. Wówczas nawet 
w pochmurny dzień, żagle 40-stopowego jachtu dałyby 
jednostce stu procentową autonomiczność.

Niezależność energetyczna jachtów? To możliwe! Zapotrzebowanie 
na energie elektryczną na jachcie rośnie, a ta zgromadzona w aku-
mulatorach już nie wystarcza. Co prawda istnieją generatory, wia-
traki, hydrogeneratory, ale przyszłość to energia słoneczna.

TEKST: PAWEŁ GÓRSKI
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Monotypowa klasa ze zoptymalizowanymi kosztami 
operacyjnymi? Taki jest cel holenderskiej firmy DNA. 
Katamaran DNA F4 One Design zaprojektowany został 
zarówno do wyścigów przybrzeżnych, jak i dłuższych 
wyścigów morskich. Koncepcja zakładała zbudowanie 
katamaranu z technologią znaną z Pucharu Ameryki, 
ale z ograniczonymi kosztami, bo bez konieczności 
utrzymywania teamu brzegowego. W kokpicie F4 nie 
zastosowano również siatki między pływakami, co spo-
wodowało, że kokpit jest stabilniejszy. To rozwiązanie 
oferuje wystarczającą ilość miejsca dla pracy załogi 
w samym sercu działania i sterownia, zapewniając tym 
samym obszar osłonięty przed działaniem wody przy 
dużych prędkościach katamaranu.

- To duży krok w przód. Podczas projektowania F4, 
skupiono się przede wszystkim na ekstremalnie dużej 
wydajności  katamaranu, wynik jest oszałamiający! 
Dwukadłubowiec żegluje bardzo szybko, to prawdziwa 
maszyna wyścigowa i każdy „speed freak” zrozumie 
fenomen foliowego F4 – mówi jeden z projektantów, 
Pieterjan Dwarshuis. 

F4 jest rezultatem prac dowodzonych przez głównych 
inżynierów z DNA, mistrza świata A-Class – Mischa He-
emskerk oraz weterana Volvo Ocean Race, Shannona 
Falcone. Katamaran jest już na wodzie i przechodzi fazę 
testów. Testowane są wszystkie podzespoły, takie jak: 

węglowy maszt, rolery, chowane elektryczne silniki To-
rqeedo oraz ogólna zdolność do pływania na mieczach 
unoszących katamaran nad wodą. Plan jest taki, aby 
w okresie sezonu zimowego wystartować  w najważ-
niejszych regatach na Karaibach.

DNA F4, bo o tym mowa, to nowy 
46-stopowy węglowy katamaran 
na foilach. Łódź jest wynikiem  
8 miesięcznej współpracy między 
holenderską firmą DNA ze zwy-
cięzcą Pucharu Ameryki, Shan-
nonem Falcone. Katamaran jest 
już na wodzie i przechodzi fazę 
testów, pierwsze sztuki będą do-
stępne na rynku 15 września.

TEKST: PAWEŁ GÓRSKI

NOWY KATAMARAN 
NA FOILACH

Jacek Noetzel, pierwszy masters,  
wicemistrz Polski Katamaranów 2016 
 w klasie A:
 
Stocznia, projektanci i zawodnicy, którzy 
zajęli się tą konstrukcją gwarantuje, że 
katamaran będzie spełniał założone wy-
mogi i osiągnięcia. Na pewno znajdą się 
armatorzy takiej konstrukcji, jednak będzie 
to wymagało trochę więcej opływania 
i opanowania techniki lotu na foilach. Jeśli 
armator katamaranu F4 będzie chciał że-
glować tradycyjnie to oczywiście będzie to 
możliwe. Wtedy łódka będzie płynąć szyb-
ko, nie będzie unosić się na foilach i będzie 
bezpieczniej niż na innych katamaranach, 
bo nie będzie miała ona tendencji do wbi-
jania się dziobami w wodę - foile zapew-
nią odpowiedni wypór. Tak więc wszystko 
zależy od odpowiednich ustawień kątów 
wingletów na sterach i kątów foili (mie-
czy). Katamaran F4 zapewni na pewno 
dużo frajdy bez rezygnacji z komfortu 
jednostki. Latanie na foilach to przyszłość 
żeglarstwa. Życzę powodzenia temu pro-
jektowi!
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DEHLER 34 
NOMINOWANY

Nowy, flagowy model Dehlera jeszcze przed oficjalnym wodowa-
niem otrzymał nominację do nagrody European Yacht od the Year 
2017 w kategorii: performance cruiser. Jak zapowiada producent, 
model 34 jest napakowany elektroniką aż po listwę odbojową oraz 
demonstruje odświeżoną wizję marki na przyszłość.

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

nostki regatowej. Nowy jacht, szczególnie w wersji compe-
tition z wydłużonym kilem, sportowym takielunkiem oraz 
wyższym masztem i większym ożaglowaniem, z powodze-
niem może rywalizować na morskich trasach regatowych. 

Czy nowy Dehler 34 zdobędzie tytuł European Yacht of the 
Year? Odpowiedź poznamy już w styczniu podczas żeglar-
skich targów w Düsseldorfie.

„Odrodzenie legendy” - pod takim hasłem pro-
mowana jest nowa jednostka grupy Hanse. 
- Legendarny Dehler 34 był przed laty pierw-
szym w swojej klasie prawdziwym jachtem 
performance cruiser, komfortowym i niezwy-
kle sprawnym w żegludze – podkreśla Karl 
Dehler, kierownik projektu. - Teraz na rynek 
trafia następca, jednostka mogąca godnie 
zastąpić poprzednika i powtórzyć jego sukces 
– dodaje Dehler.

Dzieło niemieckiego zespołu projektantów 
Judel / Vrolijk błyszczy przede wszystkim 
technicznie - wyposażono go między innymi 
w inteligentny system oświetlenia - Smart Li-
ght System, nowe na rynku urządzenia elek-
troniczne marki B&G (system nawigacji Zeus) 
oraz, hołdując nowej tendencji, w bezprzewo-
dowy system audio.

Projektanci stoczni pamiętali o zacięciu rega-
towym, ale w niektórych momentach posta-
wili na komfort, co przełożyło się na wysoką 
wolną burtę - przy długości ponad 10 metrów 
w salonie jednostki zaprojektowano wyso-
kość 1.88 cm, dochodzącą miejscami nawet 
do 1.94 cm. Jak przystało na Dehlera na ba-
zie jednego kadłuba skonfigurować można 
bardzo różne jachty zależnie od wyposaże-
nia pokładowego oraz konfiguracji wnętrza. 
Mimo to, marka zdecydowanie nie porzuca 
wizji komfortu zapewnianego przez luksuso-
wy jacht, łączonego z osiągami godnymi jed-
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FLYN Wetsuits to polski produkt z najwyższej pół-
ki. Każda z pianek zostaje ręcznie wykonana na 
terenie Europy, ze specjalnie wyselekcjonowanych, 
certyfikowanych materiałów, które nie zawierają 
metali ciężkich, mają neutralne pH dla skóry. Roz-
mieszczenie szwów w piankach jest zaprojekto-
wane tak, aby w żaden sposób nie ograniczały 
ruchów. Nowy materiał ma także świetną formułę 
antybakteryjną, która zatrzymuje pot i przykre za-
pachy na zewnątrz. Spójrzcie na ten design!

FLYN & CO Polska 
www.flynwetsuits.com

Ramatuelle słynie z produktów kąpielowych 
najwyższej jakości. Model Moorea to jeden  
z najnowszych hiszpańskich trendów mody. Do-
pasowany model z zamkiem błyskawicznym i za-
trzaskiem od wewnętrznej strony talii. W pasie dwie 
klamerki umożliwiające jeszcze lepsze dopasowa-
nie spodenek do talii. Szorty doskonale wykończo-
ne z pięknymi kontrastującymi ze sobą detalami. 

Ramatuelle Beachwear
www.ramatuelle.pl

Unda Neohoodie  to najważniejszy produkt kolek-
cji NEO. Ręcznie wykonana z 2.5 mm neoprenu wy-
trzyma każdy sztorm. Jeżeli szukasz kurtki, bluzy 
lub docieplacza to idealne rozwiązanie! Połączenie 
stylu i funkcjonalności spowoduje, że sezon nie bę-
dzie miał końca. 

UNDA
www.unda.surf

Czy wiesz, że? Materiał stosowany w strojach ką-
pielowych Patagonii wykonany jest z miękkiego 
i trwałego, w 85% pochodzącego z recyklingu ny-
lonu, w połączeniu ze spandex'em oraz innowacyj-
nymi włóknami Nanogrip. Właśnie dzięki tym nano-
-włóknom kostium trzyma się ciała, a w momencie 
wejścia do wody ujawnia się jego nadzwyczajna 
przyczepność, zapewniając tym samym wysoki 
komfort noszenia. Więc jeśli wpadniesz w wir sza-
lejącej fali- strój pozostanie na swoim miejscu.

Dasea People
eu.patagonia.com

TEGOROCZNY MUST HAVE
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ELEKTRYCZNE 
HYDROSKRZYDŁO

Rewolucja foilboardowa trwa. W przeciwieństwie 
to supfoila czy foilsurfa, tym razem pomysł może 
się obronić. Elegancki foil z cichym silnikiem elek-
trycznym to pomysł legendarnego projektanta Don 
Montague. Jetfoil jest wykonany jakościowo z tych 
samych materiałów kompozytowych, które stoso-
wane są w produkcji luksusowych łodzi wyścigo-
wych. Zarówno deska, jak i foil są lekkie, mocne, 
a skrzydło o małym oporze aerodynamicznym 

sprawia, że można w pełni wykorzystać możliwości 
przewidzianej mocy. 

To nowy sport praktycznie nie wymagający wiatru, który 
może się sprawdzić zarówno jako sprzęt rekreacyjny, jak 
i narzędzie szkoleniowe dla początkującego kitefoiler’a. Naj-
większym plusem jest fakt, że Jetfoil jest przeznaczony dla 
zawodników w różnym wieku i o różnym poziomie umiejęt-
ności. Czekamy na pierwsze ślizgi na polskich wodach!

Kolejny krok w technologii foilboardowej. Jetfoil jest elektryczny, 
prawie nie wydaje dźwięku, a co najważniejsze nie trzeba 
być zaawansowanym zawodnikiem, by móc czerpać z niego 
przyjemność.
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TEKST: KLAUDIA KRAUSE
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DASEA PEOPLE! 
W Gdyni na ulicy Abraha-
ma 29 powstał sklep, który 
wyróżnia się nie tylko desi-
gnem, ale przede wszystkim 
znakomitą gamą produktów 
lifestyle’owych. Oprócz ta-
kich marek jak: Patagonia, 
Komono, Moki, posiada 
w swojej ofercie własną 
markę – UNDA. O począt-
kach, zajawkach, designie, 
niekonwencjonalnym po-
dejściu i nowym miejscu 
na mapie Trójmiasta, opo-
wiada właściciel Dasea Pe-
ople, Kacper Stachura.

P R O M O C J A

Nie tak dawno otworzyłeś na Abrahama w Gdyni sklep 
Dasea People. Zacznijmy od początku, skąd ten pomysł?
W pierwszej kolejności była UNDA, czyli na początku 
serwis pianek, dziś poszerzony o kolekcję lifestyle’ową 
i produkty neoprenowe. Po maturze wyjechałem na 
studia do Wrocławia, w tamtym czasie dosyć ostro tre-
nowałem windsurfing, byłem w kadrze i myślałem, że 
kontynuacją tego wszystkiego będzie AWFiS, jednak 
wszystko potoczyło się nieco inaczej. Pojawiło się py-
tanie: co będę w życiu robić? Wtedy w Warszawie od-
bywał się „Windsurfing na Narodowym”, wydrukowałem 
pierwsze ulotki z napisem „naprawa pianek” – już wtedy 
znałem temat, bo mój tata prowadzi firmę związaną 
z tą tematyką, tak naprawdę od tego czasu zacząłem 
się promować. Miałem wizję, że wszystko zostanie we 
Wrocławiu, a po głębszej naradzie z rodzicami, stwier-
dziliśmy, że jak już mam się zająć biznesem to dlaczego 
nie w rodzinnym mieście. Duży udział w tym projekcie 
miała moja mama, Barbara Stachura.

Czyli typowy #backtotheroots?
Zgadza się, jednak zanim wróciłem do Gdyni pojechałem 
m.in. do Göteborga, Seulu, Düsseldorfu – tam uczyłem 
się zawodu, serwisowania pianek. Jak wróciłem to od 
razu otworzyłem swój regularny serwis, który na począt-
ku działał weekendowo. W tym czasie na mojej drodze 
pojawił się Stefan Stefaniszyn, to była owocna przyjaźń 
nie tylko pod kątem towarzyskim, ale również bizneso-
wym. Stefanowi spodobała się wizja UNDY, zaczęliśmy 
współpracę, w zasadzie on ubrał ją graficznie. Zorganizo-
waliśmy kilka eventów, zawodów, z czasem puściliśmy 
pierwsze rzeczy i co ciekawe lepszy odbiór tego wszyst-
kiego był tutaj, w mieście. Wtedy na horyzoncie pojawił 
się Karol Jastrzębski i on wprowadził do UNDY taki sznyt. 
W tamtym czasie powstało mnóstwo sformułowań, 
które stały się charakterystyczne dla naszej marki, m.in. 
hasło: Dasea People – czyli nazwa sklepu, chociaż wtedy 
jeszcze o tym nie wiedzieliśmy.

Dasea People działa dopiero od kilku miesięcy, a już 
został okrzyknięty najładniejszym lokalem usługowo-
-handlowym w plebiscycie organizowanym przez Cen-
trum Designu Gdynia. Kto projektował wnętrze? 
To fajna historia, muszę zaznaczyć, że dobrze żyjemy 
z moją siostrą, która prowadzi „Ogniem i piecem” i po-
woli te nasze drogi zaczynają biec równolegle, nie tylko 
rodzinnie, ale też biznesowo. Jej chłopak, Sebastian 
Cerek, jest architektem i to on jest odpowiedzialny za 
projekt. Przez tą naszą luźną formę było po drodze kilka 
niedociągnięć, ale najfajniejszy przy tej realizacji był wła-
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śnie freestyle. Tym bardziej ta nagroda nas cieszy, bo to 
nie był projekt za pół bańki. Powstał raczej na zasadzie 
dobrej zabawy, o czym świadczy chociażby sama histo-
ria lady, która pochodzi ze starej stolarni w Gdańsku. Po 
krótkim targu z panami stolarzami stanęło na tysiącu, 
a po naszym wypatroszeniu ze zbędnych części, wyszło 
nam jeszcze na górkę. Efektem tego jest najpiękniejsza 
lada w Gdyni, która powstała za niecałe 800 zł. Każdy 
element w tym sklepie ma jakąś swoją historię, na ścia-
nach wiszą tylko zdjęcia z naszych wypraw. Nic nie jest 
pod publiczkę, wszystko jest nasze, prawdziwe.

W sklepie znajduje się kilka marek, ale typowo Twoją 
jest UNDA. Co znajdziemy w kolekcji?
Oprócz serwisowania pianek, zrobiliśmy małą kolekcję 
lifestyle’ową. To są bardzo proste rzeczy, ale najwyższej 
jakości. Koszulki z najlepszej dostępnej na rynku bawełny 
z bardzo prostymi grafikami. Wydaje mi się, że właśnie to 
zdobyło serca klientów, wygraliśmy minimalizmem.

A oprócz lifestyle’u i serwisu?
Tak jak wspominałem, współpracuje z Karolem Jastrzęb-
skim. Karol dostał ode mnie pełną dowolność, jeśli chodzi 
o tą całą sekcję klimatu, ciuchów itd., ja z kolei zostałem 
w neoprenach, czyli w tym na czym się znam. W tym mo-
mencie produkujemy i sprzedajemy jeszcze bluzy neopre-

nowe, które są formą docieplenia dla zawodników. To nie 
są jeszcze pianki, ale mamy już kilka indywidualnych zamó-
wień na swoim koncie, w tym jedną robioną specjalnie dla 
Piotra Myszki. Na jej podstawie chcę zbudować całą linię 
pianek, ale zawodniczych, stricte skierowanych do osób ści-
gających się. To nie będą pianki rekreacyjne, bo tych jest już 
cała masa. Wierzę, że jako UNDA możemy dać ludziom wie-
dzę i jakość, którą zbierałem od 11 roku życia, w momencie 
kiedy po raz pierwszy stanąłem na desce.

Wspomniałeś, że Dasea People to nie tylko sklep?
Robimy też sporo eventów. Chcę pokazać ludziom, że 
produkty, które mamy w sklepie nie znalazły się tu przy-
padkowo. Ubrania, które posiadamy w swojej ofercie to 
naprawdę wyselekcjonowane jakościowo produkty, i tak 
na przykład – marka Patagonia – kto ją zna to wie, że są 
to produkty, które towarzyszą przez całe życie, nie tylko 
ze względu na swą jakość, ale też ponadczasowy design. 
Ponadto jako jedyni w Polsce oferujemy ich kolekcję li-
festyle’ową. Dlatego za każdym razem jak nowa marka 
pojawia się w sklepie chcę ją przedstawić i powiedzieć 
o niej parę słów, zależy mi na tym, żeby klient wiedział, co 
kupuje i po jakimś czasie przyszedł do nas, porozmawiał 
o produkcie, wyraził swoją opinię. W przyszłym tygodniu 
dołącza do nas Carhartt, także spodziewajcie się świeżej 
dostawy. Wpadnijcie na Abrahama 29!

P R O M O C J A
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Na przygodę z jachtami skusił się Mercedes i za-
projektował Arrow460–Granturismo. Nawiąza-
nie w nazwie do buchających mocą, superszyb-
kich samochodów sportowych (Granturismo) 
oraz do legendarnych wyścigowych srebrnych 
strzał Mercedesa (Arrow) nie jest przypad-
kowe. Taki właśnie ma być i jacht. 5 kabin,  

w których pomieści się 10 osób, dwa silniki 
o mocy 473 KM każdy, prędkość maks. 40 wę-
złów (74 km/h). Arrow 460-Granturismo ma też 
własną piwniczkę na wina. Podczas cumowa-
nia Arrow460–Granturismo może być impo-
nująco podświetlony, dzięki mercedesowskiej 
technologii Magic Sky Control.

GRANTURISMO OD MERCEDESA

Aston Martin we współpracy ze stocz-
nią Quintessence Yachts, zbudował jacht 
AM37. Ta superluksusowa jednostka mierzy 
ponad 11 m i wyposażona jest w dwa silni-
ki o mocy 600 KM. Prędkość maksymalna 

to 60 węzłów (ok. 111 km/h). Kadłub jest  
wykonany z żywicy epoksydowej, takiej jaką 
stosuje się w konstrukcjach łodzi wyścigo-
wych, czyli wzmocnionej włóknem węglo-
wym. Kiedy nie korzystamy z łodzi, kokpit 
jest przykryty panelami karbonowymi. Wy-
starczy wcisnąć przycisk w pilocie, by scho-
wały się pod tylnym pokładem. Ten z kolei 
może się przesuwać, tworząc platformę do 
nurkowania wraz z drabinką.

SUPERJACHT OD ASTON MARTINA
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EXTREME SAILING SERIES 
WRACA DO PORTUGALII

We wrześniu i październiku 
Portugalia stanie się 
areną zaciętej rywalizacji 
nowoczesnych, super 
szybkich, dosłownie 
„latających” żaglówek 
klasy GC32s. U wybrzeży 
Madery i Lizbony odbędą 
się dwa przedostatnie 
etapy tych prestiżowych 
regat.

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Tegoroczna edycja Extreme Sailing Series jest wyjąt-
kowa z dwóch względów: są to dziesiąte, jubileuszo-
we regaty oraz po raz pierwszy załogi ścigają się na 
zaawansowanych technologicznie, niezwykle szybkich 
i zwrotnych katamaranach klasy GC32s, które przy 
sprzyjających warunkach potrafią osiągnąć prędkość 
90 km/h.

Portugalia jest jedynym krajem, w którym odbędą się aż 
dwa etapy trwających obecnie, międzynarodowych re-
gat Extreme Sailing Series, rozgrywających się co roku 
przy wybrzeżu ośmiu różnych miast na trzech konty-
nentach. To morski odpowiednik wyścigowej Formuły 
1. W tegorocznych regatach uczestniczy od siedmiu do 
ośmiu załóg, w tym obsada reprezentująca archipelag 
Madery – Sail Portugal-Visit Madeira (obecnie na 6 miej-
scu w klasyfikacji).

Do Portugalii cykl zawita w dniach 22-25 września do 
Funchal, stolicy Madery, oraz 6-9 października do Lizbo-
ny, leżącej u ujścia rzeki Tag do Oceanu Atlantyckiego. 
Dotychczas Portugalia gościła regaty Extreme Sailing 
Series w Porto w 2012 i 2013 roku.
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TUŻ ZA PODIUM

Monika Gibes i Piotr 
Cichocki zajęli czwar-
te miejsce w klasie 
Skud 18 na igrzyskach 
p a r a o l i m p i j s k i c h 
w Rio de Janeiro. Do 
medalu zabrakło zale-
dwie jednego punktu. 
Złoto dla bezkonku-
rencyjnych Australij-
czyków.

Bohaterzy naszej lipcowej okładki, czyli Monika Gibes i Piotr Ci-
chocki (AKS OSW Olsztyn) walczyli do samego końca, wygrywając 
z dużą przewagą ostatni wyścig na Zatoce Guanabara, jednak to 
nie wystarczyło – paraolimpiadę zakończyli 1 punkt za podium. 

Polacy po piątkowych wyścigach mieli szanse na zdobycie srebr-
nego bądź brązowego medalu. Aby zdobyć ten pierwszy, Kanadyj-
czycy John McRoberts i Jackie Gay musieli ukończyć ostatni start 
sześć pozycji za naszymi żeglarzami. Jednak w sobotę uplasowali 
się tylko dwie lokaty za nimi, co dało im srebro. Natomiast, aby 
Monika z Piotrem stanęli na najniższym stopniu podium to pięć 
pozycji za nimi powinni tego dnia znaleźć się Alexandra Rickham 
i Niki Birrell z Wielkiej Brytanii. Skończyło się na tym, że wpłynęli 
na metę cztery sekundy za załogą kanadyjską i to oni cieszyli się 
z brązowych krążków. 

Polska załoga przez całe regaty pokazywała wysoką klasę, koń-
cząc każdy wyścig w ścisłej czołówce. Medal tak naprawdę straci-
ła przez dwie dyskwalifikacje.

Złote medale już dzień wcześniej zapewnili sobie bezkonkurencyjny 
reprezentanci Australii - Daniel Fitzgibbon i Liesl Tesch, wygrywając 
aż osiem z jedenastu wyścigów.

Był to drugi w historii występ polskich żeglarzy w igrzyskach pa-
raolimpijskich. Jako pierwsi, w Atenach w 2004 roku, wystartowali 
w klasie Sonar Piotr Nowak, Andrzej Puchalski i Krzysztof Kwapi-
szewski.

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Historia igrzysk paraolimpijskich 
sięga 1948 roku, kiedy pracujący 
w Wielkiej Brytanii niemiecki neuro-
chirurg Ludwig Guttmann zorganizo-
wał równolegle do odbywającej się 
wtedy w Londynie olimpiady turniej 
w łucznictwie dla sparaliżowanych 
weteranów. Za pierwsze igrzyska 
paraolimpijskie uznaje się jednak 
zawody, które odbyły się w 1960 
roku w Rzymie. Samą nazwę „para-
olimpiada” zaczęto używać dopiero 
w 1984 roku. Cztery lata później, pod-
czas igrzysk w Seulu, zmagania dla 
niepełnosprawnych zaczęto organi-
zować na obiektach olimpijskich.
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TUŻ ZA PODIUM
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Do zespołu Land Rover BAR dołączył złoty medalista 
olimpijski w klasie Finn - Giles Scott. Również złoto 
zabłysnęło na jachcie Emirates Team New Zealand, 
do którego załogi powrócił Blair Tuke i Peter Burling. 
Wzmocnienia doczekał się również zespół Artemis 
Racing w postaci Nathana Outteridge i Iaina Jensena, 
którzy stanęli na drugim stopniu podium w Rio w klasie 
49er. Australijczycy przegrali z wyżej wspomnianą parą 
z Nowej Zelandii. Jednak we Francji to szwedzki zespół 
wspiął się na sam szczyt, pewnie wygrywając przysta-
nek Pucharu Ameryki w Toulonie.

- Jedną z największych korzyści jaką poczyniliśmy w ten 
weekend było dopracowanie naszej komunikacji na po-
kładzie. Przeżywaliśmy trudny czas, jeżeli chodzi o pro-
ces podejmowania decyzji, ale Iain Percy (kierownik ze-
społu) zrobił świetną robotę wyjaśniając, co myśli i jakie 
są nasze możliwości, jak również wybierając poprawnie 
wszystkie zmiany. To po prostu przyjemność płynąć 
z nim i resztą chłopaków, jesteśmy teraz bardzo silną jed-
nostką – podkreśla Outteridge, kapitan Artemis Racing.

Prowadzący dotychczas, Land Rover BAR zakończył 
weekend we Francji na trzecim miejscu i powiększył 
swoją przewagę w klasyfikacji generalnej serii do 14 
punktów nad Oracle Team USA. - Artemis popłynął 
naprawdę dobrze – komentuje Ben Ainslie, kapitan ze-
społu Land Rover BAR. Wchodzimy w decydującą fazę 
z rozsądną przewagą czternastu punktów. Oracle Team 
USA i Emirates Team New Zealand są naszymi główny-
mi rywalami, więc nie możemy brać niczego za pewnik. 
Będziemy musieli dobrze żeglować, aby utrzymać tę 
przewagę, i tak naprawdę głównie na tym się koncentru-
jemy. Chcemy uzyskać punkty bonusowe do przyszło-
rocznego pucharu – podkreśla.

Po regatach w Toulonie na trzecim miejscu w generalce 
znajdują się Nowozelandczycy, którzy w ostatnim cza-
sie przeżywają kłopoty i tracą do prowadzących już 17 
punktów. Pozostałe zespoły również zapowiadają walkę 
o najwyższe cele, a czarnym koniem zawodów może 
się okazać SoftBank Team Japan, który po dobrym wy-
stępie we Francji, zrobi wszystko, aby pokazać się z jak 
najlepszej strony przed własną publicznością.

Ostatni wyścig America’s Cup 2016 World Series odbę-
dzie się w Azji 18-20 października w miejscowości Fuku-
oka. Rywalizacja może być ciekawa z jeszcze jednego 
powodu. Ujawnione w ostatnim czasie nagrania „lata-
jących zwrotów na wiatr” wykonywanych przez zespoły 
z USA i Nowej Zelandii, są przez wszystkich komento-
wane w jeden sposób – zasady gry uległy zmianie. Wy-
grywać będzie już nie ten, kto wykona więcej ruf na foilu, 
czy ten kto osiąga największe prędkości na halsie, ale 
ten, który przepłynie cały wyścig nie zanurzając kadłuba 
w wodzie. Czy zobaczymy to już wkrótce?

OLIMPIJSKI POWIEW 
W PUCHARZE AMERYKI

Szwedzki team wygrał w Toulonie, i tym samym został drugim zespo-
łem w historii, który wygrał trzy przystanki Louis Vuitton America’s 
Cup World Series. Drugie miejsce zajął SoftBank Team Japan, a na 
trzecim uplasował się prowadzący w klasyfikacji generalnej - Land 
Rover BAR. Prestiżu francuskim zawodom dodał fakt, że na starcie 
pojawiło się aż pięciu nowo upieczonych medalistów olimpijskich.
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Wygrywamy Morskie Mistrzostwa Polski ORC! Jacht „Duży Ptak” 
mimo przeróżnych ciosów zadawanych przez nas i przez matkę 
naturę spisał się dzielnie, ale po kolei… Przed wami pokładowy 
dziennik Tymona Sadowskiego. Spróbujmy jeszcze raz wskoczyć 
w środek żeglarskich Mistrzostw Polski.

4 SIERPNIA 2016
Według rozpiski był to dzień pomiarowy, dla nas był to 
też jedyny dzień kiedy mogliśmy razem popływać. Z sa-
mego rana zaczęliśmy uzbrajać łódkę i już o 11 popły-
nęliśmy na pierwszy trening. Warunki średnio wiatrowe 
pokazały, że należy sprawdzić i poprawić geometrie 
masztu i spędzić na wodzie jak najwięcej czasu, bo nie 
jest tak łatwo jakby się wydawało. Koło 14 przeszliśmy 
pomiary, przestawiliśmy maszt i znowu na wodę. O 19 
byliśmy zawinęliśmy do portu, bo skończył się wiatr.

5 SIERPNIA 2016
Komisja puściła trzy wyścigi w wietrze do 8 węzłów, 
bardzo dobrze się nam pływało, czego efektem były 
miejsca 1,3,1. Na brzegu wszyscy nas chwalą za pro-
wadzenie łódki i nasze żeglarstwo. Wiemy, że to taktyka 
zmiękczenia rywali, także nie popadamy w samoza-
chwyt i po poczęstunku idziemy w kime.

6 SIERPNIA 2016
Początek destrukcji „Ptaka”. W planie był jeden krótki 
wyścig i wyścig morski o długości 42 mil. Wiatru cał-
kiem sporo plus fala.

Z rana znowu przestawiliśmy maszt i na wodę. Pierw-
szy wyścig dopływamy na 3. miejscu po urwaniu zawia-
su klapy forluku i ścięciu bolców w przedłużce rumpla 
(tak, są tam takie siły). W przerwie udaje nam sie prowi-
zorycznie naprawić i luk i przedłużkę.

Trasa długiego wyścigu to praktycznie trójkąt równobocz-
ny. Pierwszy bok to halsówka z dużo dłuższym prawym 

"DUŻY PTAK" 
NIEPOKONANY
TEKST: TYMON SADOWSKI

halsem, drugi to połówka trzeci baksztag i dla naszej gru-
py dwa okrążenia. Dla nas trochę słabo, bo mało kursów 
z wiatrem, na których mocno nadrabiamy i sporo półwia-
tru, na którym „Ptak” wyraźnie traci... Pierwsza halsówka 
idzie całkiem dobrze. Prowadzi niemiecki Intermezzo. 
Po minięciu boi wiatr siada do 8 węzłów, decydujemy się 
postawić dużego spina i spróbować jazdy bardzo ostrą 
połówką. Niestety tuż po postawieniu wiatr wzrasta do 
12-14 węzłów i jedziemy 30 stopni pełniej niż chcemy. 
Po pierwszej wywózce zrzucamy balon i kontynuujemy 
na genule. Do następnej boi wyprzedza nas „Aquarella”. 
Na pełnym trochę odrabiamy. Kolejna halsówka - plan 
podobny do pierwszej - w morze i pilnować prawej. No 
i dobrze to wszystko wyglądało do momentu, w którym 
przyszła spora zmiana wiatru w lewo, będąc maksymalnie 
z prawej nie cieszył nas taki obrót spraw. Niestety już nic 
nie zapowiadało, że ta zmiana wróci, więc robimy zwrot 
i patrzymy jak wyprzedzają nas kolejne łódki. Na domiar 
złego wiatr zaczął zdychać, a przed nami z prawej zaczęła 
sie budować spora chmura burzowa. Po chwili namysłu 
w akcie desperacji podjęliśmy bardzo dojrzałą i odpowie-
dzialną decyzję, że tam na pewno będzie wiało i to z do-
brego kierunku, więc robimy zwrot prosto w centrum zła! 
Wiatr zaczyna zupełnie siadać, przed nami walą pioruny, 
zaczynamy się zastanawiać czy to na pewno dobra decy-
zja, ale łódki po lewej się nie refują ani nie zrzucają żagli... 
„Intermezzo” już po boi jedzie w chmurę na spinakerze. No 
i przyszedł ten moment. Zaczyna się rozwiewać. Niem-
cy zrzucają balon, szybko robimy zwrot, depowerujemy 
zestaw, na achterze kończy się regulacja, maszt wygięty 
w banan, fok otwarty na maksa i przyjmujemy pierwszy 
cios - 25 węzłów ze zmianą 30stopni. Nie jest źle, ciśniemy 
7-8 węzłów w stronę boi. Po chwili tak leje, że nie widać juz 

4 SIERPNIA 2016

5 SIERPNIA 2016

6 SIERPNIA 2016
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która poprzednio wydała. Niestety tym razem magiczna 
zmianka nie przyszła i pogrążamy się w odmętach. Po-
tem zdarzyło nam sie pare fakapów (klasycznie - jak się 
już jedzie z tyłu to problemy się mnożą) i kończymy piąci. 
Ostatni wyścig się nie odbywa z powodu rozerwanej boi. 

Po podliczeniu wyników, regaty w naszej grupie wy-
grywa niemiecki Intermezzo. My kończymy drudzy, 
ale że Niemiec to nie Polak – zostajemy MORSKIMI 
MISTRZAMI POLSKI w FORMULE ORC! Żeglarstwo to 
nieprzewidywalny sport. Póki co cieszymy się z wyniku, 
a już za rok Mistrzostwa Europy ORC w Gdańsku – Bę-
dziecie? – My będziemy!

Płynęliśmy W składzie (od dziobu):
Damian Malinowski – dziobowy
Piotr Sutkowski - pitman
Mirosław Mickiewicz - trym żagli przednich
Kacper Olszewski - trym żagli przednich
Łukasz Paszko - trym grota
Tymon Sadowski - ster

nic w promieniu 40 metrów, a krople zaczynają boleć. Na-
stępnie przychodzi „kop właściwy” grubo powyżej 30 wę-
złów (ktoś na innej łódce zmierzył 37). U nas nie za bardzo 
widać wskazania, poza tym łódka leży na burcie wgniatana 
w wodę. Cały czas jesteśmy gotowi zrzucić jakiś żagiel, ale 
wiemy że to zaraz przejdzie i wytrzymamy. Po 5 minutach 
siada do ok. 25 knt i ciśniemy cały czas na ślepo w kie-
runku znaku. Po jakimś czasie poprawia się widoczność 
i z deszczu wyłania się „Aquarella” jadąca nam za rufę na 
przeciwnym halsie, również rozsądnie na całych żaglach :) 
Gdy „bryza już przeszła” okazuje się, że dogoniliśmy całą 
grupę i na boje wchodzimy jako trzecia łódka. Niestety 
znowu połówka. Po zwrocie okazuje się, że odkręciła nam 
sie wanta pośrednia (potem okazało się, że trzymała się 
na 2 mm gwintu). Po krótkiej konsultacji na maszt wjeżdża 
Łukasz i robi szybki przewiąz, który ma nas zabezpieczyć 
przed utratą masztu. W tym czasie Kacper wylewa kilka 
wiader wody ze środka. Wiatr odkręca parę stopni w lewo 
i „Aquarelle” stawiają spina. Okazuje się, że są w stanie to 
ujechać, więc wykonujemy podobny krok. Damian stwier-
dza, że fał małego spina się przetarł i stawiamy balon na 
topowym. Do kolejnej boi utrzymujemy dystans do „Aqu-
arelli”, robimy podmiankę spina na dużego i wreszcie za-
czynamy 7 mil „jazdy w dół”. Nasz okręt budzi się do życia. 
Dzięki fali zaliczamy kilkunastosekundowe ślizgi z prędko-
ścią dochodzącą do 13.8 węzła - nieźle jak na 9 metrową 
łódkę! Na metę wchodzimy 3 minuty przed „Aquarellą”, ale 
po przeliczeniu spadamy na 4. miejsce. Po mecie Łukasz 
pada na rufie i żąda fajki (całą trasę pracował grotem, a na 
pełnym to sie trochę chłopak napompował). Zmęczeni, ale 
zadowoleni idziemy na jakieś żarcie i chwile później wraca-
my naprawiać „Ptaka”. Kończymy koło 23 zostawiając na 
rano dostrojenie masztu i przeprowadzenie fału.

7 SIERPNIA 2016
Wszystko nas boli, snu było zdecydowanie za mało. 
W planie trzy wyścigi i wiatr do 20 węzłów. W główkach 
portu fala ponad 3m. Pierwszy wyścig na starcie mocno 
wydaje komisja, wiemy, że będzie ciężko utrzymać się 
na takiej fali, ale ryzykujemy. Kończy się to falstartem 
o podobno 3 metry. Szybko się cofamy i po dobrej „wy-
grzebce” dojeżdżamy drudzy. Następny wyścig startu-
jemy podobnie, tym razem o czasie i jedziemy w lewą, 

Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Pol-
ski ORC 2016 to pierwsze od 9 lat 
Morskie Mistrzostwa Polski przepro-
wadzane na terenie Zachodniopo-
morskiego Okręgowego Związku Że-
glarskiego. Jachty ze świadectwami 
ORC International podzielono według 
wielkości na klasy A i B. Do klasy C 
zakwalifikowano jachty ze świadec-
twami ORC Club. W Dziwnowie ry-
walizowało 97 żeglarzy. Puchar Mor-
skich Żeglarskich Mistrzostw Polski 
ORC International w klasie A, otrzy-
mał „Duży Ptak” prowadzony przez 
Tymona Sadowskiego. Zwycięzcą 
klasy B został jacht „GoodSpeed” 
z kapitanem Łukaszem Trzcińskim, 
który przed kilkoma tygodniami od-
niósł sukces na Mistrzostwach świa-
ta ORC w Kopenhadze. Puchar Man-
tra Cup ORC Club, który jest trofeum 
przechodnim wywalczył Krzysztof 
Łobodziec „Aquarella”.

7 SIERPNIA 2016
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JESIENNA BIZNES LIGA 
NA PÓŁMETKU

W tej edycji zespoły zosta-
ły podzielone na dwie grupy. 
W drugiej rundzie najlepszy-
mi załogami okazały się firmy 
Atena oraz Startup Venture 
GPNT - Walkin.pl, robiąc tym 
samym ogromy krok w stronę 
wielkiego finału rozgrywek. 
W klasyfikacji generalnej na 
czele zwycięzcy drugiej run-
dy, czyli Walkin.pl oraz San-
haus Apartments, triumfato-
rzy pierwszej.

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Druga runda odbyła się w weekend 10-11 wrze-
śnia. W sobotę na starcie zameldowała się grupa 
II, w której szeregach znajdują się między innymi 
obrońcy tytułu z Sono Idoni Sailing Syndicate. Tym 
razem załoga dowodzona i sterowana przez Fili-
pa Wójcikiewicza (który dzień wcześniej wybrany 
został Komandorem Yacht Club Sopot – gratu-
lacje!) musiała ustąpić aż dwóm innym jachtom, 
zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Na drugim 
stopniu podium zameldowali się zwycięzcy sprzed 
dwóch tygodni, czyli Sanhaus Apartments Sopot 
z Jarosławem Ziółkiem na czele. Zwycięzcami re-
gat została załoga firmy Atena w składzie: Tomasz 
Żukowski, Marcin Żywalewski, Radek Okołotowicz, 
Marcin Rawski i Przemek Sudziarski. Zwycięski 
team żeglował zdecydowanie najpewniej, wygry-
wając aż trzy z pięciu wyścigów.

W niedzielę na wodę zeszła grupa złożona z sa-
mych debiutantów. Regaty rozpoczęły się nieco 
inaczej niż zwykle, bo od rywalizacji samochodo-
wej. Dzięki współpracy z BMW Polska uczestnicy 
BLŻ wzięli udział w grze miejskiej, w której wyka-
zać się musieli zarówno umiejętnościami dobre-
go prowadzenia topowych modeli marki BMW, 
ale także zdolnościami logicznego myślenia po-

konując zagadki escape room. Zabawa z BMW wliczała 
się do klasyfikacji całych regat jako jeden wyścig, więc 
załogi nie mogły pozwolić sobie na dekoncentrację. 
Zawody te, jak również całe regaty, zwyciężyła załoga 
Walkin.pl – Startup Venture GPNT pod dowództwem 
Wojciecha Kąkola w składzie: Zbigniew Gutkowski, 
Bartosz Puchowski i Monika Puchowska. Na drugim 
miejscu uplasowała się załoga Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej z Jarosławem Kaczorowski za 
sterem, która wygrała dwa z trzech biegów na wodzie, 
ale niestety nieco gorzej poradziła sobie za kierownicą 
BMW, przez co na jej koncie pojawiło się wiele punktów 
karnych. Na najniższym stopniu podium stanęła załoga 
firmy Energa prowadzona przez Michała Piaseckiego.

III rudna Biznes Ligi Żeglarskiej odbędzie się 24-25 wrze-
śnia, tam wyłonieni zostaną finaliści projektu. Trzy naj-
lepsze zespoły z każdej grupy awansują do finału i już 8 
października poznamy czwartego w historii zwycięzcę 
Biznes Ligi Żeglarskiej.
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MISTRZOSTWA 
DLA NAVIGO

Sopockie mistrzostwa (19-21 sierpnia) rozgrywane 
były w klasach: Hobie Cat 16 Spi, F-18, Katamaran 
Open i A class.

Hobie Cat 16 SPI należał do grupy Sopot Catamaran 
Youth Team Poland. Tymoteusz Cierzan i Oskar Nie-
mira zwyciężając w sopockich zawodach, wygrali jed-
nocześnie eliminacje do  młodzieżowych mistrzostw 
świata katamaranów zaplanowanych pod koniec roku 
w Nowej Zelandii. W tym roku zdobyli oni również brą-
zowy medal Mistrzostw Europy Hobie 16 w kategorii 
Youth, co jest dobrą prognozą na przyszłość. Drugie 
miejsce zajęli ich klubowi koledzy Łucja Wróblewska 
i Filip Ronkiewicz, a trzecie Dominique Bohdziewicz 
i Anna Świtajska, również z Navigo.

- Teraz, po tych niezwykle udanych regatach, czeka nas ko-
lejny etap, czyli przygotowanie do Mistrzostw Świata ISAF! 
Nacra 15, na której będziemy się tam ścigać dość mocno 
różni się od Hobie Cata 16. Z tego powodu większość tre-
ningów postaramy się spędzić na mieczowej łódce F18, 
którą użyczyli nam Krzysztof Bassak oraz Piotr Siciński. 
Bardzo szczęśliwi i zmotywowani do dalszej, jeszcze cięż-
szej pracy dziękujemy naszemu trenerowi oraz całej gru-
pie CYT-Pol! – komentuje Tymoteusz Cierzan.

W klasie F-18 wygrali Krzysztof Bassak, Piotr Siciński 
z YKP Warszawa, którzy na podium wyprzedzili dwie 
ekipy gospodarzy z Navigo. Na drugim miejscu finiszo-

wali Marcin Kamiński i Kaja Szulakowski, a na trzecim 
Michał Surowiec i Jerzy Białek. 

W pozostałych klasach reprezentanci organizatorów 
byli jednak górą. W rywalizacji Open zwyciężyli Sewe-
ryn i Marta Krajewscy. Drugie i trzecie miejsce przy-
padło odpowiednio: Dariuszowi Grzegorzkowi i An-
drzejowi Więckiewiczowi oraz Aleksandrze Jędryczy 
i Katarzynie Piernickiej.

W bardzo widowiskowej klasie A walka o podium była 
bardzo zacięta. Pierwsze miejsce zajął Tymoteusz 
Bendyk, drugie Jacek Noetzel (obaj z UKS Navigo), 
a trzecie miejsce zajął Brytyjczyk Chris Rashley z Roy-
al London Yacht Club. W tej klasie wyróżniono także 
trzech pierwszych juniorów: Jakuba Surowca, Marcina 
Badzio i Andrzeja Senkusa (wszyscy Navigo). Pierw-
szym Mastersem był Noetzel, a najlepszą z kobiet Ewa 
Górska z Navigo. 

24-25 września odbędzie się Puchar UKS Navigo. Na-
tomiast za rok, w dniach 19-26 sierpnia w Sopocie 
odbędą się Mistrzostwa Świata klasy A. Gospodarze 
postarają się o jeszcze lepsze wyniki niż podczas te-
gorocznych startów na mistrzostwach globu w Me-
demblik. W Holandii Jacek Noetzel zajął miejsce tuż za 
podium, do brązowego medalu zabrakło mu zaledwie 
jednego punktu. Ponadto zdobył tytuł wicemistrza 
świata w kategorii Masters.

Gospodarze zdominowali organizowane przez Navigo Sopot 
mistrzostwa Polski katamaranów. Sopocki klub zdobył w sumie 10 
medali, w tym za mistrzowskie tytuły w klasach Hobie Cat 16 SPI, 
Open i A class. 

TEKST: KLAUDIA KRAUSE
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K R O N I K AI M P R E Z Y

Biznes Liga Żeglarska na półmet-
ku. Do rywalizacji zgłosiło się 12 
załóg reprezentujących pomor-
skie firmy. To rekordowa liczba. 
Organizatorzy podzielili załogi na 
dwie grupy. Trzy najlepsze ze-
społy z każdej grupy awansują 
do finału. Zwycięzce poznamy 8 
października.

BIZNES 
POD ŻAGLAMI
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Od lewej: Marcin Gołąbek i Tomasz Elzanowski, 
Informer Med, Tomasz Barudin, D.A.D. Sportswear

Adam Lewandowski i Jakub Gotowicki 
z teamu Sono Idoni. W środku Kornelia

Maciej Krzesiński, Dominik Żakowski, Jarosław Kaczorowski, Dominik 
Nowak, Marek Stanke, team Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Przemysław Dominiczak, firma E-engineer

Od lewej: Jarosław Ziółek, Mikołaj Koropecki, Kornelia, Michał 
Paszkiewicz, Jacek Piasecki - team Sanhaus Apartments

Od lewej: Wojciech Kąkol, Walkin.pl, Zbigniew Gutkowski, 
żeglarz, Bartosz Puchowski, Cree Yachts

Od lewej: Piotr Sokołowski, Anna Czaplewska, 
Andrzej Dziuban, Rafał Cichon - team Polpharma

Adam Kajzer, żeglarz, sternik załogi E-enginner
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K R O N I K A

W sopockiej marinie odbyła się uro-
czysta premiera katamaranu Sta Ana. 
To kolejna jednostka szczecińskiej 
stoczni Wave Catamarans. Jej młod-
sza "siostra" od kilku sezonów zawsze 
latem cumuje w Sopocie i pływa po 
Zatoce Gdańskiej. Sta Ana będzie czę-
ściej widywana na Karaibach. Jacht 
ma 58 stóp (17,6 m) długości, dwa 
kadłuby, sześć kabin, salon, kuchnia, 
kokpit i flybridge.

STA ANA POPŁYNIE 
NA KARAIBY
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Zbigniew Łodyga, 
współwłaściciel Wave Catamarans

Borys Szyc, aktor

Tomasz Cichocki, żeglarz

Mateusz Hładki, dziennikarz TVN

Jakub Rościszewski, 
współwłaściciel Wave Catamarans

Roman Paszke, żeglarz

Od lewej: Michał Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o., 
Szymon Łodyga, Wave Catamarans

Agnieszka Bona, 
projektantka jachtów

Gaweł Wysocki,
Wave Catamarans

Krzysztof Kurzacz, Moet Hennessy Polska



6 6 w r z e s i e ń  2 0 1 6  /  W  Ś L I Z G U !

K R O N I K A

Gosia Białecka i Piotr Myszka, nasi zna-
komici i utytułowani żeglarze, uczestni-
cy Igrzysk Olimpijskich w windsurfingo-
wej klasie RS:X, wrócili z Rio de Janeiro 
i spotkali się ze swoimi przyjaciółmi, fa-
nami w sopockim Spatifie. Kibice i przy-
jaciele dziękowali im za emocje, jakich 
nam dostarczyli, mimo że nie zdobyli 
medali, a Piotrek i Gosia dziękowali za 
wsparcie i trzymanie kciuków. 

Z RIO DO SPATIFU
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Małgorzata Białecka i Piotr Myszka,  
olimpijczycy z Rio de Janeiro w windsurfingu, kl. RS:X

Przemysław Miarczyński, 
brązowy medalista olimpijski w kl. RS:X

Od lewej: Rodzice Gosi Białeckiej, 
Cezariusz Piórczyk, trener kadry RSX

Paweł Tarnowski,  
mistrz Europy w windsurfingu, kl. RS:X

Od lewej: Magda Iwanowicz, Irmina Mrózek - Gliszczyńska, 
olimpijka w Rio de Janeiro w klasie 470, Natalia Piórczyk

Katarzyna Miarczyńska,  
Tomasz Koczergo, Agata Koczergo

Od lewej: Maciej Grabowski, żeglarz, trener klasy 
Laser, Kacper Zieminski, olimpijczyk w klasie Laser, 

Ania, żona Macieja Grabowskiego

Magda Karniewska, tancerka,  
instruktorka fitness

Kuba i Żaneta Proma

Od lewej: Adam Maksim, UM Gdańsk,  
Milena Lachowicz, psycholog kadry żeglarzy, Tomasz Chamera, 

wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego

Od lewej: Maciej i Ania Grabowscy, Paweł Kacprowski, 
trener kadry 49er, Agata Koninska

Rafał Sawicki, żeglarz, 
współwłaściciel GSC Yachting

Paweł Kołodziński, olimpijczyk z Rio de Janeiro 
 w kl. 49er, z żoną Łucją

Od lewej: Piotr Nowacki, trener windsurfingu, 
Małgorzata Białecka, mistrzyni świata w windsurfingu kl. RS:X, 

Dawid Furmański, windsurfer, kl. RS:X



6 7 W  Ś L I Z G U !  /  w r z e s i e ń  2 0 1 6



6 8 w r z e s i e ń  2 0 1 6  /  W  Ś L I Z G U !

BMG GOWOROWSKI
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 81, tel.: 58 322 22 22
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 9, tel.: 58 660 49 49
76-251 Bolesławice k/Słupska, ul. Słupska 6, tel.: 59 848 70 70

BMG_Mazda_6_165x240.indd   1 2016-08-30   15:32:27


