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Polskie skoki narciarskie mają dwóch wybitnych Kamili. W se-
zonie zimowym zachwyca nas narciarz klasyczny Kamil Stoch, 
a w sezonie letnim narciarz wodny Kamil Borysewicz. Augus-
towianin w 2015 roku zdobywał medale mistrzostw świata 
i Europy, oddał też skok dłuższy od aktualnego rekordu świata. 
Dlatego zasłużył na to, by w tym „KILWATERZE” poświęcić 
mu aż tyle uwagi. Swoją uwagę skupiamy też na 31 meda-
lach naszego wielkiego mistrza, motorowodniaka Henryka 
Synorackiego i na największym sukcesie w historii polskiego 
wakeboardu, którego autorką jest nastoletnia Magda Kado. 
Z dumą opisujemy pozostałe sukcesy naszych sportowców 

na arenie międzynarodowej, a także wracamy do wszystkich 
najważniejszych sportowych imprez sezonu 2015.
W tym „KILWATERZE” więcej niż dotychczas miejsca 
poświęcamy turystyce i rekreacji nad wodą i na wodzie. Prze-
kazujemy Państwu sporą dawkę informacji o patentach i licenc-
jach motorowodnych, rejestracji łodzi i ubezpieczeniach. Za 
naszym pośrednictwem możecie też poznać ciekawe miejsca 
w Polsce, które według nas warto odwiedzić. Postaramy się, by 
działy związane z turystyką stale rozwijać - z myślą o tysiącach 
motorowodniaków.  Życzę Państwu miłej lektury.

Paweł Szabelewski

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
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To sport dla prawdziwych twardzieli – prędkość najazdowa dochodząca do 120 km/h, potem kilkudziesięciometrowy lot, a następnie 
lądowanie na twardej jak beton wodzie. Na uprawianie skoków na nartach wodnych decydują się nieliczni. I właśnie w tej ekstremalnej 
profesji mamy wielkiego mistrza. Kamil Borysewicz zdominował tegoroczny sezon osiągając fenomenalne wyniki, a tym samym stając na 
podiach MŚ, ME i PŚ. Poznajcie najważniejsze sukcesy reprezentanta Sparty Augustów w 2015 roku! przygotował Adrian Skubis.

LIPIEC

NIEDZIELA

2015r.
186 dz.

5
Sesena (HISZPANIA)

Zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Świata w skokach na nartach wodnych za motorówką(Kategoria U21).

WRZESIEŃ

NIEDZIELA

2015r. 249 dz.

6
Alfsee (NIEMCY)

Zdobycie złotego medalu Mistrzostw Europy

w skokach na nartach wodnych za wyciągiem

(Kategoria Open).

SIERPIEŃ

NIEDZIELA

2015r. 235 dz.

23
Havirov (CZECHY)

Oddanie najdłuższy w historii skoku 

na nartach wodnych za wyciągiem – podczas zawodów 

Pucharu Europy Polak osiągnął odległość  64,9 m!

PAŹDZIERNIK

NIEDZIELA

2015r.
277 dz.

4
Szanghaj (CHINY)
Zdobycie Pucharu Świataw skokach na nartach wodnych za wyciągiem(Kategoria Open).

WRZESIEŃ

SOBOTA

2015r. 248 dz.

5
Alfsee (NIEMCY)

Zdobycie drużynowego srebrnego medalu Mistrzostw Europy w narciarstwie wodnym za wyciągiem (Kategoria Open). Polską drużynę tworzyli: Kamil Borysewicz, Krzysztof Bernatowicz, Martin Gruca, Anna Kazek, Dawid Kazek i Małgorzata Rutkowska.

Kamila Borysewicza
Skok na sezon

narciarstwo wodne
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Oficjalny rekord świata

64,90 to wyniki lepszy od oficjalnego 
rekordu świata o 20 centymetrów. Czujesz 
pewien niedosyt, że na zawodach w Havi-
rovie zabrakło homologacji „record capa-
bility” ? (spełnienie wszystkich procedur 
organizacyjnych, by móc zaliczyć to osią-
gnięcie, jako oficjalny  rekord świata – 
przyp. redakcja) 

Kamil Borysewicz: To niestety dość 
przykre… Miesiące przygotowań, opty-
malna forma w najważniejszym momencie 
sezonu, znakomite warunki atmosferyczne 
i najwyższej klasy sędziowie. Do pełni 
szczęścia zabrakło małego szczegółu – zgło-
szenia przez organizatorów tej imprezy jako 
zawody z tak zwaną homologacją „rekord 
capability”. Z drugiej strony czuję się jesz-
cze mocniejszy i jeszcze bardziej zmoty-
wowany. Myślę, że oficjalny rekord świata 
w moim wykonaniu to tylko kwestia czasu.  
Mierzę w kolejny sezon.

Może od razu skok powyżej 65 metrów?
Na pewno mnie na to stać. Po prostu 

będzie trzeba trafić z optymalną formą na 
dobry wyciąg i dobre warunki pogodowe. 
Taki wynik jest w moim zasięgu. 

Gdy w Havirovie leciałeś po ten fenome-
nalny wynik czułeś w powietrzu, że może 
to być najdłuższy skok na świecie? 

Mój skok w Havirovie był bardzo dobry, 

miałem dużą prędkość i dobry kąt najazdu. 
Do tego potrzebne było jeszcze wybicie, 
które także mi wyszło. Kiedy już byłem 
w powietrzu czułem, że będzie to daleki 
skok, chociaż nie spodziewałem się, że aż 
tak daleki. 

Upadek na nartach boli… To Cię nie 
zraża? W tym sezonie też miałeś przygody 
na ważnych imprezach.

Niestety, upadki na nartach wodnych są 
bardzo bolesne i kontuzyjne. Już na początku 
sezonu miałem upadek na MŚ w Hiszpanii, 
podczas którego złamałem trzy żebra. Było 
to w eliminacjach i do finałów przystąpiłem 
z bólem i mocno osłabiony. Pomimo tych 
przeszkód udało się zdobyć brązowy medal.

Który ze startów w tym sezonie był 
najważniejszy?

Najważniejsze starty w tym roku to 
Mistrzostwa Świata w Hiszpanii za moto-
rówką i Mistrzostwa Europy w Niemczech za 
wyciągiem. Alfsee to jedno z moich ulubio-
nych miejsc. Ważny był również start 
w Pucharze Świata w Chinach, na 
którym również mi dobrze poszło 
i udało się wygrać.

Lotto Netta Cup – kapi-
talna impreza, która 
odbywa się w rodzin-
nym Augustowie. Na 

starcie gwiazdy światowych skoków. Kiedy 
wygrasz te prestiżowe zawody?

Nie wiem czy kiedyś uda mi się wygrać 
Nettę Cup. Zawsze daję z siebie wszystko 
i staram się skoczyć jak najlepiej. Mam 
nadzieję, że kiedyś będę w takiej formie, że 
pokonam swoich rywali na swoim domo-
wym akwenie.

Czy my możemy już mówić o polskiej 
szkole skoków? Jesteś Ty, jest Krzysztof Ber-
natowicz, są świetnie rozwijający się bra-
cia Erwin i Konrad Zawadzcy…

Uważam, że możemy już tak powiedzieć. 
Mamy świetnych skoczków w Polsce, którzy 
są w czołówce Europy i świetnie się rozwijają, 
poprawiając swoje wyniki z roku na rok.

Na co możemy liczyć w 2016 roku?
Na poprawę wyników, może rekor-

dów... A przede wszystkim na utrzy-
manie tytułów jakie zdobyłem w tym 
roku i zdobycie nowych.

Dziękujemy za rozmowę. 
(rozmawiali Antoni Bohda-

nowicz i Adrian Skubis)

Oficjalny rekord świata
to tylko kwestia czasu – mówi Kamil Borysewicz

O ostatnich kilku miesiącach ciężkiej pracy, rekordowych skokach, poświęceniu, 
pasji i planach na przyszłość rozmawiamy z Kamilem Borysewiczem - człowiekiem, 
który oddał najdłuższy na świecie skok na nartach wodnych za wyciągiem.

narciarstwo wodne
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W 2015 roku najbardziej utytułowany 
polski motorowodniak w historii, doło-
żył do swojej bogatej kolekcji dwa medale 

– złoty Mistrzostw Europy w klasie O-175 
i srebrny Mistrzostw Europy w Formule 
125. To z pewnością nie były ostatnie 

sukcesy reprezentanta Polski, bo przecież 
życie zaczyna się po trzydziestce… W tym 
wypadku po medalowej trzydziestce. Pan 
Henryk zatrzymał się na liczbie 31, ale to 
przecież przystanek w jego karierze, a nie 
ostatnie słowo. Czekamy na kolejne sukcesy 
w nowym sezonie. (Więcej o medalach Hen-
ryka Synorackiego wywalczonych w 2015 
roku piszemy na stronach 6-8 i 13).

Wszystko zaczęło się 20 lat temu. 
W 1996 roku Henryk Synoracki 
zdobywał swój pierwszy medal 

Mistrzostw Europy. W słowac-
kim Namestovie sięgał po srebro 
w klasie 0-250. Rok później było 
pierwsze w karierze złoto – tym 
razem na mistrzostwach świata tej 
samej klasy. Łącznie motorowod-
niak Poznańskiego Klubu Mor-
skiego LOK wywalczył 9 medali 
MŚ (2 złote, 3 srebrne, 4 brą-

zowe) i 22 medale ME (13 zło-
tych, 6 srebrnych, 3 brązowe) 
w klasach 125, 175, 250 i 350. 
Imponujące.

Rok temu pisaliśmy z ogromnym przekonaniem na łamach „KILWATERA”, że 
zdobycie trzydziestego w karierze medalu na imprezie rangi mistrzowskiej (ME 
lub MŚ) przez naszego znakomitego zawodnika Henryka Synorackiego to kwestia 
czasu. Nie myliliśmy się. Przygotował Adrian Skubis, zdjęcia Artur i Marek Pereć.

Życie zaczyna się po trzydziestce! 
Słów kilka o medalowym dorobku Henryka Synorackiego

1996 - srebrny medal ME O-250
1997 - złoty medal MŚ O-250
1998 - srebrny medal MŚ O-250
1998 - srebrny medal ME O-250
1999 - złoty medal ME O-350
1999 - złoty medal ME O-250
1999 - brązowy medal MŚ O-250  
2000 - złoty medal ME O-250
2000 - srebrny medal MŚ O-250
2000 - brązowy medal ME O-250
2002 - złoty medal ME O-125
2002 - srebrny medal MŚ O-250
2003 - złoty medal ME O-125
2003 - brązowy medal MŚ O-250
2004 - złoty medal MŚ O-350
2004 - brązowy medal  ME O-350

2004 - srebrny medal ME F-250
2005 - złoty medal ME F-250
2006 - brązowy medal MŚ O-250
2007 - srebrny medal ME O-350
2008 - srebrny medal ME F-125
2009 - złoty medal ME F-125
2011 - złoty medal ME O-175
2011 - brązowy medal ME F-125
2012 - złoty medal ME F-125
2012 - złoty medal ME O-175
2013 - złoty medal ME F-125
2013 - brązowy medal MŚ O-125
2014 - złoty medal ME O-175
2015 - złoty medal ME O-175
2015 - srebrny medal ME F-125

Medalowa tabela wszechczasów Mistrza Henryka Synorackiego

sport motorowodny
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MEDALE MŚ I ME W 2015 ROKU
Poznajcie czempionów!  Z dumą prezentujemy największe sukcesy naszych sportowców. W tym sezonie zawodnicy 
Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego wywalczyli aż 21 medali mistrzostw świata i mistrzostw Europy, 
które odbywały się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Motorowodnej (UIM) oraz Międzynarodowej Federacji 
Narciarstwa Wodnego i Wakeboardu  (IWWF).

Medalowe kalendarium 2015 roku

NARCIARSTWO WODNE
5 września, Alfsee (NIEMCY) 
Krzysztof Bernatowicz, Kamil Borysewicz, Martin Gruca,  
Anna Kazek, Dawid Kazek, Małgorzata Rutkowska – ME za wyciągiem - drużyna (Kat. Open) 

NARCIARSTWO WODNE
6 września, Alfsee (NIEMCY)
Kamil Borysewicz – ME za wyciągiem w skokach (Kat. Open)

SPORT MOTOROWODNY
6 września, Włocławek (POLSKA)
Dariusz Nogaj – ME T-550  

WAKEBOARD
19 września, Ravenna (WŁOCHY) 
Magdalena Kado – ME za wyciągiem (Kat. U19)

NARCIARSTWO WODNE
19 września, Augustów (POLSKA)
Mateusz Grzesiak, Krzysztof Kowalczyk, Zuzanna Polkowska, Idalia Woźniak, 
Erwin Zawadzki, Konrad Zawadzki – ME za wyciągiem – drużyna (Kat. U19)

NARCIARSTWO WODNE
19 września Augustów (POLSKA)
Michał Moś, Jacek Naorniakowski – ME za wyciągiem - drużyna (Kat. Senior)

NARCIARSTWO WODNE
20 września, Augustów (POLSKA)
Erwin Zawadzki – ME za wyciągiem w skokach (Kat. U19)

NARCIARSTWO WODNE
20 września, Augustów (POLSKA)
Michał Moś – ME za wyciągiem w jeździe figurowej (Kat. Senior)

NARCIARSTWO WODNE
20 września Augustów (POLSKA)
Konrad Zawadzki – ME za wyciągiem w skokach (Kat. U19)

NARCIARSTWO WODNE
20 września Augustów (POLSKA)
Jacek Naorniakowski – ME za wyciągiem w trójkombinacji (Kat. Senior)

SPORT MOTOROWODNY
14 czerwca, Myślibórz (POLSKA)
Henryk Synoracki – ME O-175

NARCIARSTWO WODNE
5 lipca, Sesena (HISZPANIA) 
Kamil Borysewicz – MŚ za motorówką w skokach (Kat. U21)

SPORT MOTOROWODNY
19 lipca, Aluksne (ŁOTWA)
Łukasz Ciołek – ME S-550

SPORT MOTOROWODNY
25 lipca, Imatra (FINLANDIA)
Marcin Szymczyk – ME GT-30

SPORT MOTOROWODNY
2 sierpnia, Stresa (WŁOCHY)
Patryk Bonder  - MŚ Formuły Przyszłości (klas. generalna)

SPORT MOTOROWODNY
2 sierpnia, Stresa (WŁOCHY)
Mateusz Misiak  - ME Formuły Przyszłości (klas. generalna)

SPORT MOTOROWODNY
2 sierpnia, Stresa (WŁOCHY)
Patryk Bonder  - MŚ Formuły Przyszłości (slalom równoległy)

 SPORT MOTOROWODNY
2 sierpnia, Stresa (WŁOCHY)
Mateusz Misiak - MŚ Formuły Przyszłości (slalom równoległy)

SPORT MOTOROWODNY
2 sierpnia, Stresa (WŁOCHY)
Mateusz Misiak - ME Formuły Przyszłości (manewrowanie)

SPORT MOTOROWODNY
9 sierpnia, Bitterfeld (NIEMCY)
Henryk Synoracki – ME F125 

SPORT MOTOROWODNY
30 sierpnia, Nottingham (ANGLIA)
Cezary Strumnik, MŚ OSY400
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Na dziesiąte urodziny
Motorowodny jubileusz Myśliborza, czyli 

dziesiąte zawody w tym miejscu zaplano-
wano z ogromną starannością. Kilka nowych 
pomysłów zrealizowanych przez organiza-
torów okazało się przysłowiowym strzałem 
w dziesiątkę. Zwody były jednym z wiodą-
cych akcentów w programie Dni Myślibo-
rza, a decyzja o rozegraniu najważniejszych 
wyścigów w niedzielne popołudnie została 
bardzo dobrze przyjęte przez kibiców i prze-
łożyła się na wysoką frekwencję nad Jezio-
rem Myśliborskim. Dodatkowo, po raz 
pierwszy w historii Polski Związek Moto-

rowodny i Narciarstwa Wodnego prze-
prowadził transmisję LIVE z zawodów na 
swoim kanale YouTube. To pozwoliło na 
wyjście sportu motorowodnego poza region 
i zaprezentowanie go szerszej publiczności. 
Warto zatem wrócić do najważniejszych 
wydarzeń z ME w klasach O-500 i O-175 
oraz pierwszej eliminacji MMP w sezonie 
2015.

Henryk Synoracki – zawodnik, 
konstruktor, mistrz…

Dla wielu polskich kibiców najważniejszym 

wydarzeniem zawodów na Jeziorze Myśli-
borskim była rywalizacja o tytuł Mistrza 
Europy w klasie O-175. Powód był pro-
sty. Czekaliśmy na trzydziesty medal 
w karierze Henryka Synorackiego. 
Małym rozczarowaniem była fre-
kwencja - do rywalizacji stanęło 
pięciu zawodników, ale za to 
z jakimi nazwiskami… Hen-
ryk Synoracki miał wal-
czyć o triumf z włoską 
koalicją reprezento-
waną przez Attilę 
Hencza i Mas-
simo Rossiego, świetnym Amerykaninem 
Toodem Andersonem (w Stanach Zjedno-
czonych klasa ta jest bardzo popularna) oraz 
Polakiem Sebastianem Kęcińskim. Praw-
dopodobnie jedną z ważniejszych przyczyn 
zameldowania się tylko pięciu motorowod-
niaków na pomoście w Myśliborzu był fakt, 
że już tydzień później w San Nazzaro miały 
się odbyć mistrzostw świata w bliźniaczej 
klasie O-125. 

Jak przebiegała rywa-
lizacja? Dwa sobotnie 

biegi odbyły się bez żad-
nych zakłóceń i należały 

do naszego multimedalisty 
Henryka Synorackiego, który 

płynął perfekcyjnie w łodzi własnej 
konstrukcji. Dwa zwycięstwa repre-

zentanta Poznańskiego Klubu Morskiego 
LOK sprawiły, że spokojnie wyglądaliśmy 

Sezon motorowodny w Polsce rozpoczął się od mocnego akcentu 
– podczas jubileuszowych zawodów w Myśliborzu (13-14.06) 
rozegrano mistrzostwa Europy w klasach O-500 i O-175 oraz pierwszą 
rundę Międzynarodowych Mistrzostw Polski. Ukoronowaniem 
motorowodnego święta był złoty medal Henryka Synorackiego, a także  
znakomity debiut w nowej klasie Marcina Zielińskiego. Przygotował 
Szymon Nowak, współpraca Adrian Skubis, zdjęcia Artur i Marek Pereć.

Zeskanuj kod, 
zobacz relację 
z zawodów na 
smartfonie lub 
tablecie.

urodziny Myśliborza na medal
Dziesiąte motorowodne
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w kierunku Mistrza Europy w tejże klasie. 
Niedziela przywitała nas załamaniem pogody. 
Początek dnia rozczarował. W takich warun-
kach atmosferycznych (porywisty i zmienny 
wiatr) bezpieczne pływanie łodziami typu 
hydroplan było niemożliwe. Podczas zawo-
dów duża odpowiedzialność spoczywała na 
sędziach. Podejmowanie decyzji, które prze-
cież wiązały się przede wszystkim z zadbaniem 
o bezpieczeństwo zawodników nie było łatwe. 
Czekaliśmy na ciszę, moment w którym 
będziemy mogli wznowić mistrzowską rywa-
lizacje… Na szczęście nagle się uspokoiło i po 
naradzie z komisją sędziowską oraz wieloletnim 

fachow-
c e m 

w dziedzi-
nie bezpie-

czeństwa Panem 
R e m i g i u s z e m 

Nowakiem, podję-
liśmy decyzję o starcie 

do biegu numer 3 klasy 
O-175. Ten wyścig mógł 

przypieczętować zwycięstwo 
naszego zawodnika w całych zawo-

dach. Stało się jednak inaczej. Po 
wyjściu z pierwszej boi Włoch Massimo Rossi 
zajechał drogę Panu Henrykowi w sposób 
uniemożliwiający ominięcie go i doprowadził 
do wypadku. Bieg został przerwany. Do akcji 
w błyskawicznym tempie wyruszyli ratow-
nicy z Chodzieży (Water Rescue Team) oraz 
Myśliborza. To były dla wszystkich wyjąt-
kowo długie chwile związane z oczekiwa-
niem na wynik akcji ratunkowej. Jak się 
później 
oka-

zało zawodnikom nic poważnego się nie stało, 
ale łódź Henryka Synorackiego nie nadawała 
się do startu w powtórzonym biegu numer 
3. Na koronację mistrza musieliśmy czekać 
i wierzyć, że Pan Henryk zdąży przygotować 
się do startu w ostatniej próbie. Dla porządku 
dodamy, że Włoch Massimo Rossi (sprawca 
zdarzenia) został wykluczony. W restarcie 
pod nieobecność Synorackiego i Rossiego 
triumfował Amerykanin Anderson, a to 
oznaczało, że walka o tytuł miała trwać do 
samego końca zawodów.

Czwarty bieg odbył się już jednak zgod-
nie z naszymi oczekiwaniami. Pan Henryk 
wraz ze swoim zespołem, w którego skład 
wchodzili: Grzegorz Dorożała, Leszek Glo-
gier oraz Wiktor Synoracki poradzili sobie 

sport motorowodny
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Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki

z przygotowaniem łódki do startu, a na akwe-
nie po mistrzowsku sytuację kontrolował 
Polak. Po upływie pięciu minut było wszystko 
jasne. Obok flagi w biało-czarną szachownicę 
przepłynął jako pierwszy i kibice mogli cie-
szyć się ze złota Henryka Synorackiego. Trzy-
dziesty medal w karierze zdobyty na imprezie 
rangi mistrzowskiej stał się faktem!

Słowacki koncert w O-500 i błysk 
Marcina Zielińskiego

 „Królowa wyścigów” (tak jest potocznie 
nazywana klasa O-500) zgromadziła na 
pomoście startowym czternastu zawodników 

z dziewięciu fede-
racji narodowych. 

My trzymaliśmy 
mocno kciuki za pierw-

szy sezon Marcina Zieliń-
skiego, który mało, że nas nie 

zawiódł to jeszcze zrobił wszyst-
kim wielką niespodziankę. Szczeci-

nianin potwierdził, że jest świetnym 
zawodnikiem. Na dowód tego wystarczy 

dodać, że przeskoczył „poprzeczkę”, którą  
zawiesił sobie przed zawodami wysoko, 
planując walkę o miejsce w pierwszej szó-
stce. Jesteśmy naprawdę dumni, że możemy 
napisać o końcowej czwartej pozycji Mar-
cina. Serdeczne gratulacje! Na poczynania 
naszego utalentowanego zawodnika patrzył 
drugi reprezentant Polski Tadeusz Haręza, 
którego sylwetki i dorobku nie trzeba 
nikomu przedstawiać. Niestety, nie zaliczył 
on tych zawodów do udanych… Z powodu 
problemów technicznych (awarie układ 
trymowania silnika) nie ukończył żadnego 
biegu.

W Myśliborzu koncert na dwustukon-
nym silniku kręcącym się do 13500 obro-
tów na minutę zagrał Słowak Marian Jung. 
Reprezentant fabrycznego teamu VRP 
wygrał trzy pierwsze wyścigi, a podjęcie 

z nim jakiejkolwiek walki było wręcz nie-
możliwe. Zwycięstwa w trzech biegach 
sprawiły, że czwarty mógł sobie po prostu 
odpuścić i zacząć świętować tytuł Mistrza 
Europy. Drugie miejsce w klasie O-500 
zajął Austriak Węgierskiego pochodzenia 
Attyla Havas, a trzeci był Włoch Słowac-
kiego pochodzenia Robert Hencz. Na 
podsumowanie tej części zawodów trzeba 
dodać, że atrakcyjność i widowiskowość 
klasy O-500 jest ogromna - stąd jej przy-
domek „królewska” jest jak najbardziej 
uzasadniony.

Inauguracja Mistrzostw Polski
Godnym dopełnieniem bogatych w pro-

gram zawodów była pierwsza eliminacja 
Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
i tak w poszczególnych klasach triumfo-
wali: Marcin Szymczyk (GT-30), Marcin 
Mucha (T-550), Adrian Maniewski (F4), 
Cezary Strunnik (OSY400).

Impreza w Myśliborzu po raz kolejny 
potwierdziła, że należy ją zaliczać do 
europejskiego „TOP-u”, zarówno pod 
względem organizacyjnym jak i sporto-
wym. Z pewnością w tym malowniczym 
miejscu spotkamy się jeszcze wiele razy.

sport motorowodny
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Dr Adam Sieńko, który zastąpił na tym 
stanowisku wieloletniego, zasłużonego 
burmistrza p. Leszka Cieślika, wyznaczył 
do przewodniczenia Komitetowi Organi-
zacyjnemu swojego zastępcę: Krzysztofa 
Andruszkiewicza. Wspierał go dzielnie 
„nowy” wiceprezes Zdzisław Sadow-
ski. Był to strzał w dziesiątkę! Podobnie 
jak w roku ubiegłym odbyły się dwie 
6 godzinne, niezależne eliminacje, co 
dawało możliwość zdobycia dodatkowych 
punktów do klasyfikacji końcowej MŚ. 
I tak pierwszy wyścig odbył się w sobotę, 
11 lipca, zaś finałowa runda miała miej-
sce w dniu następnym. W rywalizacji 
wzięło udział 13 najlepszych zespołów 
z eliminacji w Rouen, w składzie których 

wystartowały największe gwiazdy sportu 
motorowodnego: Philippe Chiappe – 
mistrz świata F1 H2O, Alex Carella 
– wielokrotny mistrz świata F1 H2O, 
Peter Morin – zwycięzca poprzednich 
edycji ,,Necko Endurance’’, Xavier Savin 
z teamu Pegase, bracia Slakteris w ekipie 
Balt Yacht Bartłomieja Marszałka, czy 
utytułowani polscy piloci w zespole „J.W. 
Ślepsk’’. Ponadto w teamie New Star 2 
występował inny znany kierowca z F1 
H2O Rosjanin o polskich korzeniach 
Stanislav Kurtsenovski. Tak więc było co 
i kogo oglądać!

Dodatkową atrakcją zawodów był 
udział całej ekipy ,,LOTTO TEAM’’. 
Nad brzegiem jeziora Necko, rozbiło się 

m i a s t e c z k o 
G ł ó w n e g o 

Partnera zawodów Totalizatora Spor-
towego. Gościliśmy ,,Mistrzów’’ i ich 
,,Uczniów’’ z Krzysztofem Hołowczycem, 
Jarosławem Kazberukiem i Waldemarem 
Marszałkiem na czele. Można było podzi-
wiać niesamowite samochody rajdowe 
WRC, terenówki i quady biorące udział 
w Rajdzie Dakar czy bolid startujący w F1 
H2O. Ukoronowaniem pokazu mocy był 
absolutnie wyjątkowy wyścig sportowców 
ze Szkoły Mistrzów LOTTO: ,,mistrz’’ 
Krzysztof Hołowczyc wraz z ,,uczniem’’ 
Martinem Kaczmarskim w samochodzie 
ścigali się z Bartkiem Marszałkiem mkną-
cym po rzece Netcie w swoim bolidzie F1 
H2O! Popisy ,,Mistrzów’’ oglądały tłumy.

Na przebieg sobotniego wyścigu ogromny 
wpływ miała fatalna pogoda. Wysokie fale 
są największym wrogiem motorowod-
niaków. Przy prędkościach ponad 160 
km/h wystarczy chwila nieuwagi i można 
,,wystrzelić’’ w powietrze. Sędzia główny 
po 5 godzinach rywalizacji podjął decy-
zję o skróceniu dystansu. W niedzielę 
aura okazała się bardziej łaskawa i wyścig 
przebiegł bez zakłóceń. W klasyfikacji 

Kiedy rok temu obchodziliśmy dziesiątą edycję ,,Necko Endurance’’ w Augustowie 
wydawało się, że dotychczasowa formuła wyścigów na wytrzymałość wyczerpała 
się. Trzeba było poszukać nowego otwarcia. Impulsem do poszukiwań była zmiana 
na stanowisku prezesa Augustowskiego Klubu Sportowego ,,Sparta’’, głównego 
organizatora zawodów. Przygotował Wojciech Krzywiński, zdjęcia  Adam Bajkowski.

XI edycja Necko Endurance 
– nowe otwarcie!
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końcowej w klasie C1 (1000 cm3) zwy-
ciężyli Francuzi David Helluin, Margot 
Lemesle i Flavien Ducellier (Arion Racing 
Team), w C2 (2000 cm3) – Alex Carella, 
Konstantin Ustinow i Dimitrij Wandyszew 
(New Star 1) oraz w C3 (3000 cm3) – Phi-
lippe Chiappe, Nelson Morin, Peter Morin 
i Christophe Larigot (Nollet Team).

Nas ogromnie cieszy wynik polskiego 
zespół „J.W. Ślepsk” w Klasie 1, w skła-
dzie którego płynęli Marcin Zieliński, 
Mateusz Dankowski, Sławomir Skowroń-
ski oraz Fin Kimi Multaniemi. W sobotę 
ten team zajął drugie, a w niedzielę 
pierwsze miejsce! Do medalu mistrzostw 
świata zabrakło tak niewiele… Zespół 

„J.W. Ślepsk” wystartował tylko w augu-
stowskiej części MŚ. Do całego cyklu 
są także zaliczane zawody, które odbyły 
w maju w Rouen (Francja). Punkty zdo-
byte w Augustowie dały naszemu teamowi 
ostatecznie piąte miejsce w klasyfikacji 
końcowej czempionatu.

Walka o medal  
do ostatniego wyścigu…

To czwarty z rzędu brązowy krążek euro-
pejskiego czempionatu wywalczony przez 
zawodnika WKS Zegrze w klasie S-550. 
O medalową pozycję nasz motorowod-
niak musiał walczyć zaciekle do ostatniego 
wyścigu. W trzech pierwszy startach był 
dwukrotnie trzeci i raz czwarty. To jed-
nak było ciągle za mało... Dopiero ostatni 
bieg przesądził o medalu. Za zajęcie dru-
giego miejsca na finiszu zawodów Polak 
zainkasował 300 punktów i mógł cieszyć 
się z obrony tytułu drugiego wicemistrza 

Europy. - To nie były łatwe zawody. W każ-
dym wyścigu płynąłem na całego. Powiem 
szczerze, że po dwóch sobotnich biegach 
martwiłem się o końcowy wynik. Udało się 
jednak wywalczyć brąz i to mnie ogromnie 
cieszy. Wracam do Polski zmęczony, ale 
z upragnionym medalem – podsumował 
Łukasz Ciołek. Mistrzem Europy został 
reprezentant gospodarzy, Łotysz Lauris 
Gutmanis, a wicemistrzem Litwin Laimutis 
Morkunas.

W mistrzostwach startował jeszcze jeden 
Polak. Andrzej Lisy zajął ostatecznie piąte 
miejsce w stawce jedenastu sklasyfikowa-
nych zawodników.

Co dalej Panie Łukaszu?

Medal w klasie S-550 był – jak się potem 
okazało – najważniejszym osiągnięciem 
Łukasza Ciołka w 2015 roku. Starty 
w zawodach Formuły 4 (ME i MŚ) Pola-
kowi nie wyszły. – F 4 to dla mnie nauka, 
nauka i jeszcze raz nauka. Konkurencja 
jest ogromna. To jedna z najpopularniej-
szych formuł w sporcie motorowodnym. 
Tu odczuwa się wyścig technologiczny. 
Najlepsi inwestują ogromne pieniądze 
w nowe rozwiązania, nowe kokpity, a to 
przekłada się na lepsze osiągi podczas 
zawodów. Ja wyciskałem z mojej łodzi 
tyle, ile mogłem. Skłamałbym mówiąc, 
że jestem z niej zadowolony. Zakończę 
jednak optymistycznie. „Team Ciołek” 
nie zwykł się poddawać. W 2016 roku 
podkręcimy tempo. Cieszę się, że w Pol-
sce mamy kilka łodzi startujących w For-
mule 4. Wspólnie możemy zdziałać dużo 
więcej. Nie zapomnę też o klasie S-550 
– ocenił Łukasz Ciołek.

To był niezwykły sezon dla reprezentanta Polski. Pod koniec 2014 roku Łukasz 
Ciołek zadeklarował, że przesiada się z łodzi S-550 do Formuły 4 i tam będzie szukał 
kolejnych sportowych wyzwań. Nasz utytułowany zawodnik postanowił jednak 
w kalendarz swoich startów w 2015 roku wpisać obronę brązowego medalu 
w starej klasie. Wyprawa do Aluksne na Łotwie (18-19 lipca) okazała się bardzo 
dobrym posunięciem. Na tyle dobrym, że Ciołek kolejny raz stanął na podium 
mistrzostw Europy. Przygotował Adrian Skubis, zdjęcia „Team Ciołek”.

Łukasz Ciołek
obronił brąz ME w klasie S-550
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5 Pytań do …
Marcina Szymczyka, srebrnego medalisty ME w klasie GT-30

Ciągle myślisz o tym odebranym 
złocie?

Pewnie, że tak.  Nie ukrywam, że czuję 
się skrzywdzony. Nie do końca rozumiem 
uzasadnienie światowej federacji. Miałem 
medal na szyi i ciężko się było pogodzić 
z tym, że muszę go odesłać.

 Prawdopodobnie w innych oko-
licznościach ze srebra też byś się 
bardzo cieszył?

Oczywiście, że tak. Jeśli byłbym pewien, że 
moi najgroźniejsi rywale przestrzegali regu-
laminów, grali „fair”, to srebro smakowałoby 
inaczej. Niestety, takiej pewności nie mam. 
Na miejscu tuż po zawodach międzynaro-
dowe jury uznało, że Sara złamała regula-
min, a potem ktoś podważył ich decyzję. To 
smutne.

Za rok rewanż?
Osobiście czuję sportową złość, ale myślę, 

że do kolejnych ważnych zawodów przy-
stąpię bez niej. Będę za to maksymalnie 
skoncentrowany i przygotowany. 

Przed sezonem zmieniłeś łódkę. Jak 
oceniasz nowy sprzęt?

Bardzo dobra decyzja. Łódka spisywała się nie-
nagannie i będę się w niej ścigał w 2016 roku. 
Problemy techniczne też mnie dopadły w tym 
sezonie, ale to dotyczyło przede wszystkim 
zapłonu w silniku, a nie nowego kadłuba.

Złoty medal MP to była 
formalność?

Wiedziałem, że jestem faworytem i odczu-
wałem to na zawodach. Krajowi rywale 
naciskali, ale kontrolowałem sytuację. Cie-
szę się z tego medalu, jak z każdego wywal-
czonego na ważnych zawodach. 

Marcin jechał do Finlandii jako jeden 
z faworytów. Był w końcu aktualnym wicemi-
strzem Europy.  Czempionat w klasie GT-30 
był bardzo mocno obsadzony. Do zawodów 
zgłosiło się 23 motorowodniaków. Akwen 
pozwalał na start w wyścigu 16 łodzi i z tego 
powodu sędziowie zarządzili rozegranie bie-
gów kwalifikacyjnych. Polak przebrnął przez 
nie bez żadnych problemów uzyskując najlep-
szy czas w swojej grupie. Niestety, do głównej 
części rywalizacji nie udało się awansować 
drugiemu Polakowi, Mateuszowi Popończy-
kowi z klubu Wisła Warszawa.

Marcin Szymczyk w całej imprezie płynął 
bardzo równo zajmując w trzech pierwszych 

wyścigach drugie miejsce. W ostatnim 
wyścigu, po problemach na starcie, uplaso-
wał się na szóstej pozycji. Ton rywalizacji od 
samego początku nadawała Mistrzyni Świata 
Finka Sara Pakalen, która wygrała wszystkie 
cztery biegi. Tuż po zawodach okazało się, że 
zawodniczka gospodarzy złamała regulamin 
techniczny i została zdyskwalifikowana. To 
oznaczało, że Polak awansował na pierwsze 
miejsce. - To była bardzo nerwowa końcówka 
zawodów. Najpierw sędziowie poinformowali 
o złamaniu regulaminu przez Sarę Pakalen, 
a kilkadziesiąt minut później dowiedzie-
liśmy się, że chcą zmienić swoją decyzję. 
Ostatecznie zgłosiliśmy protest, który został 

uwzględniony. W takich okolicznościach 
wywalczyłem złoto  - powiedział tuż po zawo-
dach w Finlandii Marcin Szymczyk.

Polski team wracał do kraju z tarczą, a Mar-
cin przywiózł upragniony złoty medal. Jak 
się okazało, były to miłe złego początki... 
Finka nie pogodziła się z decyzją międzyna-
rodowego jury zawodów i odwołała się do 
światowej federacji sportu motorowodnego 
(UIM). Specjalna komisja apelacyjna rozpa-
trująca protest Sary Pakalen przychyliła się 
do tego odwołania uznając, że nie można 
jednoznacznie stwierdzić „zyskania nieuczci-
wej przewagi” poprzez znalezione uchybie-
nia regulaminowe w silniku fińskiej łodzi po 
czwartym biegu. Nas długa treść uzasadnienia 
nie przekonała, ale na zmianę decyzji komisji 
apelacyjnej UIM, mimo podjętych prób, już 
się nie doczekaliśmy. Ogromna  szkoda.

Dlaczego pozłacane? Już tłumaczymy. Nasz reprezentant z mistrzostw Europy 
w klasie GT-30, które odbyły się pod koniec lipca w Imatrze (Finlandia) przywiózł 
złoty medal. Kilka tygodni później okazało się, że musi go oddać i cieszyć się ze 
srebra… Decyzja, którą finalnie podjęła już po zawodach światowa federacja UIM 
bardzo nas rozczarowała, ale niestety (podobnie jak Marcin) musimy się z nią 
pogodzić. Liczymy, że zawodnik KS 51. Toruń udowodni za rok na wodzie, że złoto 
po prostu mu się należało. Przygotowali Jerzy Kalinowski i Adrian Skubis.

„Pozłacane” srebro Marcina Szymczyka
w Mistrzostwach Europy GT-30
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Z MŚ i ME Formuły Przyszłości 
wracamy z pięcioma medalami!

Błysk formy 
Mateusza Dankowskiego w Skulsku

Wszystko za sprawą znakomitego występu naszych dwóch młodych zawodników w klasie C4 (14-15 lat). Dwukrotnie na 
podium stawał Patryk Bonder, a trzykrotnie Mateusz Misiak. Zawody rozegrano w miejscowości Stresa na jeziorze Maggiore 
(Włochy, 31.07-2.08). Przygotował Adrian Skubis.

Najważniejsze są medale w klasyfikacji gene-
ralnej. Tu Wicemistrzem Świata został Patryk 
Bonder, a Wicemistrzem Europy Mateusz 
Misiak. Dodatkowo Polacy wywalczyli trzy 
„małe” krążki. Patryk Bonder złoto MŚ w sla-
lomie równoległym, a Mateusz Misiak złoto 
ME w manewrowaniu oraz srebro MŚ w sla-
lomie równoległym. 

Co to jest Formuła Przyszłości?
To zawody stworzone specjalnie dla 

najmłodszych motorowodniaków. Rywaliza-
cja odbywa się w pięciu klasach: C1 (8-9 lat), 
C2 (10-11), C3 (12-13), C4 (14-15) C5 (16-
18). Zawodnicy startują na łodziach typu RIB 
wyposażonych w silniki zaburtowe od 5 do 15 
koni mechanicznych (w zależności od klasy). 
W każdych zawodach wyznaczone są trzy obo-
wiązkowe etapy rywalizacji – treningi, manew-
rowanie (połączone z testem wiązania węzłów) 
oraz slalom równoległy.

Polska Ekipa we Włoszech składała 
się z ośmiu zawodników wyłonionych 

z krajowych eliminacji: C1 (8-9 lat) – Monika 
Lempert i Gabriela Bonder, C2 (10-11) – 
Wiktoria Misiak i Jakub Skrzypek, C3 (12-
13) – Monika Studzińska i Miłosz Berent, C4 
(14-15) – Patryk Bonder i Mateusz Misiak. Po 
medale udało się sięgnąć tym najstarszym. Tu 
należy przypomnieć, że nasi tegoroczni meda-
liści przed rokiem udanie walczyli w niższej 
kategorii wiekowej, czyli w klasie C3 (12-13 
lat). Patryk Bonder został wtedy Mistrzem 
Europy, a Mateusz Misiak był piąty w mistrzo-
stwach świata.

Rewelacyjny Mateusz Dankowski
Po tych zawodach możemy śmiało postawić 

tezę, że mistrzostwa Polski Formuły 4 nabrały 
kolorytu. Do tej pory najjaśniejszą postacią 
polskiej F4 był utytułowany Adrian Maniew-
ski, który podczas pierwszej eliminacji sezonu 
w Myśliborzu potwierdził, że jest nadal 
głównym kandydatem do złotego medalu 
MP. W Skulsku dominacja zawodnika ze 

Zduńskiej Woli została przełamana. Sprawcą 
tej niespodzianki był Mateusz Dankowski, 
który w biegu otwierającym zawody był 
drugi, a dwa kolejne wyścigi wygrał. Zawod-
nik klubu Wisła Warszawa pokonał nie tylko 
Maniewskiego, ale też drugiego kadrowi-
cza Łukasza Ciołka. Jak się później okazało 
triumf w Skulsku otworzył mu drogę do zło-
tego medalu Mistrzostw Polski.

Krajowy debiut GT-15

W pierwszych w historii oficjalnych 
zawodach tej klasy, które były zaliczane 
do klasyfikacji Mistrzostw Polski, wystar-
towało pięciu młodych motorowodniaków 
(zgodnie z regulaminem w wieku 10-16 
lat).  Młodzieżową rywalizację wygrał 
Jakub Rochnowski, przed Wiktorią Flis 
i Markiem Lipką. W innych klasach MMP 
bez niespodzianek: w OSY400 najlepszy 
był Cezary Strumnik, w GT-30 triumfo-
wał Marcin Szymczyk, a w T-550 Marcin 
Mucha.

Zawody motorowodne w Skulsku (2 el. MMP) dość późno pojawiły się 
w kalendarzu, ale bez wątpienia były potrzebne i przede wszystkim bardzo ciekawe. 
Zapamiętamy je z powodu dwóch wydarzeń – nowego układu sił w krajowej 
Formule 4 i polskim debiucie klasy GT-15. Przygotował Adrian Skubis.

sport motorowodny
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Odzyskane podium w ME Formuły 125

Zanim opowiemy o tym dziwnym i nie-
spodziewanie krótkim sezonie w ME F125 
jeszcze raz przypomnimy, że stając na 
podium tego czempionatu, Henryk Syno-
racki stał się szczęśliwym posiadaczem 31 
medalu wywalczonego na imprezach rangi 
mistrzostw świata i Europy (wspaniały 
dorobek medalowy Polaka prezentujemy 
na stronie 4 „KILWATERA”). 

Tylko dwie tegoroczne eliminacje
Jaki był ostatni sezon w Formule 125? 

Dla nas pod względem sportowym i kalen-
darzowym zdecydowanie zbyt ubogi. 
W sumie do klasyfikacji końcowej liczone 
były wyniki tylko z dwóch eliminacji, 
rozegranych na Węgrzech i w Niemczech.  
Zawody, które miały się odbyć w poło-
wie maja w Boretto (Włochy) zostały 
odwołane (rzeka Pad stanowiła zbyt 
duże zagrożenie dla zawodników). Włosi 
nawet sygnalizowali, że będą chcieli zor-
ganizować te zawody w późniejszym ter-
minie, ale ostatecznie do tego nie doszło. 
W międzyczasie pojawił się także pomysł 
na rozegranie dodatkowej eliminacji 
w Skulsku. Skończyło się na gotowości 
i chęciach naszego Związku oraz naszych 
Partnerów i braku konkretnych działań 
władz UIM. Szkoda, bo sezon byłby zde-
cydowanie ciekawszy.

Start sezonu F125 odroczony do 
lipca

Dopiero na początku lipca (4-5.07) Hen-
rykowi Synorackiemu i jego rywalom udało 
się powalczyć o pierwsze punkty zaliczane 
do klasyfikacji mistrzostw Europy. Nasz 
zawodnik miał już okazję w tym sezonie 
startować w dwóch ważnych imprezach 
(ME O-175 w Myśliborzu oraz MŚ O-125 
w San Nazzaro, Włochy) i rywalizować 
z zawodnikami przystępującymi do tego 
cyklu  – między innymi Włochami Fronto-
nim i Ziliolim, Estończykiem Peebą, Niem-
cem Probstem, czy Bułgarem Stefanovem.

Dunaj okazał się łaskawy – na Węgrzech 
rozegrano wszystkie trzy wyścigi, 
a my mogliśmy się cieszyć z udanego 
startu Polaka. Pan Henryk był dwukrotnie 
drugi i raz trzeci co dało mu drugie miej-
sce w zawodach. Bezkonkurencyjny okazał 
się Włoch Alex Zilioli, który zwyciężał we 
wszystkich wyścigach. Za naszym repre-
zentantem sklasyfikowani zostali 
Daniele Frontoni i Stelian Ste-
fanov. Wtedy jeszcze nikt nie 
wiedział, że byliśmy na pół-
metku tegorocznej rywali-
zacji i punkty wywalczone 
w miejscowości Baja są 
tak istotne.

Mistrz Synoracki śrubuje rekord!

Po miesiącu w Bitterfeld w Niemczech 
(8-9.08) rozstrzygały się losy medali 
mistrzostw Europy (już przed zawodami było 
jasne, że następnej eliminacji w 2015 roku 
nie będzie) . Na jeziorze Goitzsche Henryk 
Synoracki, podobnie jak na Węgrzech,  ustę-
pował pola tylko Alexowi Ziloliemu. Włoch 
w pięknym stylu wywalczył złoty medal 
triumfując we wszystkich wyścigach (trzy 
zwycięstwa na Węgrzech i trzy w Niemczech). 
My cieszyliśmy się z wicemistrzostwa Polaka. 
Henryk Synoracki po roku odzyskał podium 
ME F125 i wywalczył 31 medal w karierze. – 
W sumie wystartowaliśmy tylko w dwóch eli-
minacjach. Trzeba jednak pamiętać, że łącznie 
ścigaliśmy się w sześciu pełnych wyścigach. 
Sporo się działo na Węgrzech i w Niemczech – 
mówił tuż po zawodach w Bitterfeld Henryk 
Synoracki. – Na ostatnią eliminację w sezonie 
jechałem z duszą na ramieniu. Ciężko było 
przewidzieć jak zachowa się sprzęt przy upale 
dochodzącym do 40 stopni. Na szczęście byli-
śmy dobrze przygotowani. – podsumował 
nasz mistrz. Podium uzupełnił drugi repre-
zentant Italii Daniele Frontoni. W Bitterfeld 
startował też Sebastian Kęciński, który zajął 
piąte miejsce w tych zawodach i w klasyfika-
cji generalnej ME wylądował ostatecznie na 
ósmej pozycji. 

Henryk Synoracki zazwyczaj rozpieszcza nas swoimi wynikami, zdobywając raz 
za razem medale ważnych imprez. Tak niestety nie było w mistrzostwach Europy 
Formuły 125 w 2014 roku. Polak bronił złota, a finalnie  - po splocie wielu pechowych 
zdarzeń - kończył sezon na piątym miejscu. Nie mieliśmy jednak wątpliwości, że nasz 
motorowodniak szybko wróci na podium. Tak też się stało. W sezonie 2015 został 
Wicemistrzem Europy. Przygotował Adrian Skubis, zdjęcia: Wiktor Synoracki.
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lubi zdobywać medale w Nottingham!
Cezary Strumnik
lubi zdobywać medale w Nottingham!
W 2014 roku na torze regatowym w Nottingham odbyły się mistrzostwa Europy 
w klasie OSY400 i wtedy Cezary Strumnik wywalczył wicemistrzostwo Starego 
Kontynentu. W sezonie 2015 na tym samym akwenie wyznaczono mistrzostwa 
świata. Czarek ponownie spisał się w Anglii na medal – jakże cenny srebrny medal 
MŚ. Przygotował Adrian Skubis.

Nowa łódź i wiara w sukces
Przypomnijmy, że pierwszy ważny start 

międzynarodowy w 2015 roku - w obronie 
wspomnianego srebra ME - Czarkowi nie 
wyszedł. Pod koniec maja na rzece Mozeli 
w miejscowości Traben-Trarbach (Niemcy) 
Polak był ósmy. Wyprawa do Nottingham 
była więc doskonałą okazją, by udowodnić 
wszystkim, że jest nadal w ścisłej świato-
wej czołówce w klasie OSY400. W sukcesie 
miała mu pomóc nowa łódź. – W trakcie 
sezonu zdecydowałem się na zmianę łodzi. 
Tą, w której będę walczył w Angii, specjalnie 
pod moje potrzeby stworzył Estończyk Erko 
Abrams. Jestem skoncentrowany i zmoty-
wowany do tego, by walczyć o medal. Tor 
w Nottingham znam i muszę przyznać, że 
bardzo mi odpowiada – mówił nam tuż 
przed zawodami chodzieżanin. Tym razem 
sprzęt nie zawiódł, a Czarek popłynął znako-
micie. Wystarczy dodać, że mógł świętować 
wicemistrzostwo świata już po rozegraniu 
trzech z czterech wyścigów. We wszystkich 
startach był bowiem drugi, a do klasyfikacji 

końcowej światowego czempionatu liczone 
są trzy najlepsze wyniki każdego zawodnika 
z czterech biegów. W takich okolicznościach, 
pewny srebra reprezentant klubu Przygoda 
Chodzież, zrezygnował z występu w ostat-
nim biegu. – Tak naprawdę to było moje 
podejście numer trzy do łódki w tym sezonie. 
Cieszę się, że udało mi się dopasować nowy 
sprzęt na najważniejszą imprezę w 2015 roku. 
Widzę potencjał w tej łodzi i będę w niej wal-
czył o kolejne medale także w nadchodzącym 
sezonie – ocenił Cezary Strumnik.

Mistrzem Świata został Estończyk Rasmus 
Haugasmagi, który wygrywał trzy pierwsze 
wyścigi i podobnie jak Polak zrezygnował ze 
startu w ostatnim wyścigu. W Anglii starto-
wał jeszcze Michał Kausa, który w klasyfi-
kacji końcowej MŚ OSY400 był czternasty.

Tak nielubiane czwarte miejsce 
Marcina Szymczyka…  

Marcin Szymczyk jechał na zawody do 
Nottingham w Anglii jeszcze jako wicemistrz 

świata w klasie GT-30. Sukcesu z zeszłego 
roku nie udało się powtórzyć. Torunia-
nin zajął czwarte miejsce – tak nielubiane 
przez sportowców… W końcu tak blisko 
medalu, a jednak poza podium. Mar-
cin Szymczyk może mówić o ogromnym 
pechu. Walka z najgroźniejszymi rywalami 
nie była równa. I wcale nie chodzi o formę 
zawodnika, bo ona była wysoka, tylko 
o kapryśny sprzęt. Permanentne problemy 
z zapłonem na starcie do kolejnych wyści-
gów mistrzostw świata GT-30 ostatecznie 
pogrzebały szanse na medal. Całe podium 
w Anglii zajęli reprezentanci Estonii. Zwy-
ciężył Sander Sarlin, drugi był Aivar Kom-
misaar, a trzeci Juri Jolu.

W MŚ GT-30 startowali jeszcze Mateusz 
Popończyk (12 miejsce) i Agata Sołtan 

(ukończyła tylko pierwszy wyścig, a po 
kolizji w drugim biegu musiał wyco-

fać się z mistrzostw).

Cezary Strumnik
sport motorowodny
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i medal ME Dariusza Nogaja
Sztormowy Włocławek

Przed rokiem Marcin Mucha wywalczył na ME klasy T-550 złoty medal. W ten sposób nasz reprezentant uzupełnił braki 
w swojej bogatej medalowej kolekcji (medale MŚ, PŚ i ME). Było oczywiste, że we Włocławku (15-16.09) liczyliśmy na obronę 
tytułu. Tym razem Marcinowi się nie powiodło. Na szczęści mieliśmy powody do radości, bo na podium wskoczył inny Polak 
Dariusz Nogaj. Przygotowali Szymon Nowak i Adrian Skubis, zdjęcia Joanna Piotrowska.

Długa i pracowita sobota 
Zawody odbywały się na Wiśle nieopodal 

zapory w niedawno otwartej przepięknej mari-
nie. Imprezą główną były wyścigi o tytuł Mistrza 
Europy w klasie T-550, do której zgłosiło się dzie-
więciu pilotów z czterech federacji. Towarzyszyła 
jej kolejna w sezonie eliminacja mistrzostw Polski.

Sobotnie wyścigi odbyły się w bardzo trudnych 
warunkach pogodowych (wiatr). Ostatni zawod-
nicy schodzili z pomostu przy sztucznym świetle 
z lamp oświetlających nadwiślańską promenadę. 
Wielu pilotów do późnych godzin nocnych pra-
cowało w parku maszyn przy usuwaniu awarii 
powstałych w wyniku ciężkich warunków na 
wodzie. Ekstremalna sobota należała do Marcina 
Muchy, który w pięknym stylu, ale po bardzo 
ciężkiej walce dzielnie odpierał ataki estońskich 
zawodników. Marcin jednak pływał lepiej tech-
nicznie i wyprzedzić się nie dał. Do pełni szczęścia 
brakowało jeszcze jednego zwycięstwa. Wszyscy 
czekaliśmy na pierwszy niedzielny bieg z zaniepo-
kojeniem wpatrując się w niebo. 

Bezlitosna pogoda i surowy komisarz UIM 
Prognozy na niedzielę były bezlitosne i niestety 

potwierdziły się. Dzień przywitał nas sztormem 
i nie było możliwości rozegrania pozostałych 

wyścigów. Sędzia Jerzy Wojewoda podjął decyzję 
o zakończeniu zawodów i ustaleniu klasyfikacji 
końcowej po dwóch biegach. Złoto Marcina 
Muchy wydawało się tak blisko…  Jak się jednak 
okazało ostateczne wyniki poznaliśmy dopiero 
po kontroli technicznej. Za niezgodne przekład-
nie zdyskwalifikowani zostali Marcin Mucha 
(Polska), Dmitrijs Anikiejews (Łotwa) oraz 
Art Raudva (Estonia). Kara została narzucona 
przez Komisarza UIM Petera Sandora (Węgry), 
który już w przeszłości pokazywał, że jest spe-
cjalistą od silników Tohatsu 40 i żaden szczegół 
nie umknie jego uwadze. Cała sytuacja wpro-
wadziła nerwowość wśród innych zawodników 
ale w końcu czwarty z nich przeszedł pomyślnie 
drobiazgową kontrolę techniczną i w ten sposób 
został Mistrzem Europy. Był to Estończyk Aivar 
Kommisaar. Ku naszemu zaskoczeniu ale rów-
nież radości drugie miejsce przypadło Dariuszowi 
Nogajowi. Trzecie miejsce na podium zajął Łotysz 
Reinis Paegle. Bardzo dobrze rokują na przyszłość 
miejsca naszych pozostałych zawod-
ników tj. chodzieżanina Kasjana 
Sobkowskiego (4 miejsce) oraz 
młodziutkiej ale 
utalentowanej 
Gosi Mirze-
jowskiej (5 
miejsce). 

Dodamy, że Gosia pływała „u siebie” i był to jej 
pierwszy start w tak ważnej imprezie. 

Panie Profesorze, dziękujemy!
Włocławek był przedostatnim przystankiem dla 

zawodników walczących w mistrzostwach Polski. 
W najsilniej obsadzonej klasie GT-30 wygrała 
Maria Lech, a w klasie GT-15 triumfował Jakub 
Rochnowski. W Formule 4, dla której były to 
pożegnalne zawody w krajowym czempionacie 
2015 roku kolejne zwycięstwo odniósł Mateusz 
Dankowski, pieczętując tytuł mistrza kraju. 

Organizatorzy i uczestnicy zawodów nie mogli 
zapomnieć o wielkiej postaci sportu motoro-
wodnego, panu Lechosławie Rybarczyku. „Pro-
fesor”, który po latach kończy sportową karierę, 
uczestniczył we włocławskiej imprezie i został 
w szczególny sposób wyróżniony, a fani i przyja-
ciele zgotowali mu pożegnanie godne wielkiego 
mistrza.

sport motorowodny
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Dlaczego Chełmża?
Co właściwie doprowadziło do tej, dość 

jednak znaczącej zmiany? Nie zawinił żaden 
człowiek, lecz… Wisła. Królowa polskich rzek 
wykazała się w tym roku wyjątkowo niskim 
stanem wody, przez co niemożliwe stało się 
uzyskanie niezbędnych pozwoleń na przepro-
wadzenie zawodów. W związku z tym organi-
zatorzy, na dwa tygodnie przed planowanym 
terminem, podjęli decyzję o przeniesieniu ich 

do Chełmży. W tym miejscu podziękowania 
należą się włodarzom miasta Torunia, szcze-
gólnie panu prezydentowi Michałowi Zale-
skiemu, za okazane wsparcie i przychylność 
do wszelakich zmian. Czas pokazał, że nie 
był to zły wybór. Kibice dopisali podczas obu 
dni, choć pogoda momentami nie zachęcała 
do wyjścia z domu.

Tym razem bez polskiego medalu 
w ME F4

Trzon zawodów na Jeziorze Chełmżyńskim 
stanowiły niezwykle prestiżowe Mistrzostwa 
Europy Formuły 4. O atrakcyjność rywali-
zacji zadbali piloci, a było ich aż siedemna-
stu. Wśród nich czterech Polaków: broniący 
brązowego medalu sprzed roku Adrian 
Maniewski, Mateusz Dankowski, Łukasz 
Ciołek i Maciej Wojewódzki. Liczyliśmy na 
polskie podium. Szybko jednak okazało się, 
że światowa czołówka pływa zdecydowanie 
szybciej. Nasi ostatecznie zostali sklasyfiko-
wani poza pierwszą dziesiątką, a najwyższe, 
dwunaste miejsce uzyskał Mateusz Dankow-
ski. Od początku ton rywalizacji nadawali 

Chełmża godnie zastąpiła ToruńChełmża
godnie zastąpiła Toruń
Chełmża
godnie zastąpiła Toruń

Duże zawody motorowodne (Mistrzostwa Europy Formuły 4 oraz jedna 
z rund Międzynarodowych Mistrzostw Polski) drugi rok z rzędu miały się 
odbyć w Toruniu. Miały, bo jak to często bywa, los lubi płatać figle. W wyniku 
splotu wydarzeń ostatecznie imprezę rozegrano w Chełmży, położonej 
zaledwie 20 kilometrów od „Krzyżackiego Grodu”. Rezerwowa lokalizacja 
okazała się bardzo ciekawym i atrakcyjnym miejscem. Przygotowali 
Wojciech Klarowski i Adrian Skubis, zdjęcia Artur Pereć i Arek Rejs. 

Zeskanuj kod, 
zobacz relację 
z zawodów na 
smartfonie lub 
tablecie.

sport motorowodny
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Finowie. Ze skandynawską koalicją skutecz-
nie walczył jedynie Łotysz Nikita Lijcs, który 
zajął trzecie miejsce. Mistrzem Europy został 
Juho-Matti Manninen, a wicemistrzem  
Magnus Sederholm.

Zakończenie sezonu w Polsce
Chełmżyńskie zawody były ostatnimi 

w sezonie w tegorocznym cyklu Między-
narodowych Mistrzostw Polski. Na akwe-
nie można było podziwiać całą krajową 
czołówkę i łodzie z klas GT-15, GT-30, 
S-550, T-550 oraz OSY400. Po zakoń-
czeniu ścigania była też doskonała okazja 
do podsumowania krajowej rywalizacji 
w 2015 roku. Najlepszym zawodnikom 
we wszystkich klasach wręczono medale 
i puchary (szczegółowe wyniki MMP pre-
zentujemy na stronie 18 KILWATERA).

Na zawodach, 
które dość niespo-

dziewanie zawi-
tały w Chełmży 
po równo trzydzie-
stu latach, stawili 
się zawodnicy z dziesięciu krajów Europy. 
W tych dniach Toruń (pierwotny gospo-
darz imprezy) nie mógł czuć się opuszczony 
przez motorowodniaków. Odbywały się 
tam imprezy towarzyszące w postaci kon-
certów i innych atrakcji. Na Rynku Staro-
miejskim powstało centrum realizatorskie, 
gdzie na wielkim telebimie, na żywo można 
było śledzić rywalizację motorowodniaków 
toczącą się na Jeziorze Chełmżyńskim. 
Obszerna relacja dostępna była również 
w TVP Bydgoszcz i TVP Sport, a trans-
misję LIVE przeprowadzono 
na kanale YouTube Polskiego 
Związku Motorowodnego 
i Narciarstwa Wodnego.

Całe zawody były objęte patronatem 
Pana Michała Zaleskiego - Prezydenta 
Miasta Torunia, który wraz z Gminą Mia-
sta Toruń podjął się współorganizacji tego 
przedsięwzięcia. Dziękujemy komisarzowi 
z ramienia UIM, Panu Pelle Larsonowi za 
czuwanie nad atmosferą sportowej rywa-
lizacji, oraz wszystkim, którzy udzielili 
wsparcia nie tylko w chwilach sukcesu, 
lecz również, kiedy rzeka Wisła działała na 
przekór nam, organizatorom.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki
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Klasa GT-30 
(eliminacje MP: Myślibórz, Skulsk, Włocławek, Chełmża)  

– Marcin Szymczyk (KS 51 TORUŃ) 3600 punktów
– Mateusz Wojewódzki (WKS ZEGRZE) 2111
– Agata Sołtan (WKS ZEGRZE) 2003

Klasa GT-15 
(eliminacje MP: Myślibórz, Skulsk, Włocławek, Chełmża)

– Jakub Rochnowski (WKS ZEGRZE)   2700 punktów
– Tomasz Sujkowski (KS 51 TORUŃ)   1294
– Wiktoria Flis (UKS „OPTYMIST”)   750

 Formuła 4  
(eliminacje MP: Myślibórz, Skulsk, Włocławek)

– Mateusz Dankowski (KW „WISŁA” WARSZAWA)  2175 punktów
– Adrian Maniewski („ŚLIZG” ZDUŃSKA WOLA)  2069
– Łukasz Ciołek (WKS ZEGRZE)   1650

Klasyfikacja drużynowa 
Międzynarodowych Mistrzostw Polski w sezonie 2014

     – WKS ZEGRZE      12051 punktów

– ŻTMS „BASZTA” ŻNIN   5800
– KS 51 TORUŃ   4894

Klasa OSY400 
(eliminacje MP: Myślibórz, Skulsk, Włocławek, Chełmża)

– Cezary Strumnik (KS „PRZYGODA” CHODZIEŻ) 3500 punktów
– Michał Kausa (ŻTMS „BASZTA” ŻNIN) 2800
– Grzegorz Stępniak (TKKF „WODNIK”) 1294

Klasa T-550 
(eliminacje MP: Myślibórz, Skulsk, Chełmża)

 – Dariusz Nogaj (ŻTMS „BASZTA” ŻNIN) 3000 punktów
 – Marcin Mucha (KS „POSNANIA” POZNAŃ) 2300 
 – Małgorzata Mirzejowska (KS „POSNANIA” POZNAŃ) 2098

sport motorowodny
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Odwołane zawody w Boretto (15-17.05)
Na pierwsze zawody MŚ F500  Marcin Zie-

liński wraz ze swoim nowym zespołem (team 
H2O Brno) wybrał się do Włoch. Okazja do 
poznania rywali w warunkach wyścigowych 
szybko uciekła… Rzeka Pad, na której miała 
toczyć się rywalizacja, w ciągu kilku godzin 
podniosła się o 2 metry i niosła ze sobą niebez-
pieczne obiekty - w takich warunkach ściganie 
było niemożliwe i zawody zostały odwołane. 
Niemniej piloci rywalizujący w Formule 500 
mogli sprawdzić sprzęt podczas treningów. 
Wtedy okazało się, że silnik w łodzi Polaka 
zawodzi (spalone cztery tłoki). Marcin miał 
czas, by dokonać niezbędnych poprawek 
sprzętowych do pierwszego czerwcowego 
weekendu.

Punkty debiutanta w Barcis (5-7.06)
Drugą eliminację w sezonie zaplanowano 

także we Włoszech. W Barcis wszystko 
zaczęło się od kolejnych problemów. 
W pierwszym wyścigu znowu zawiódł silnik. 
Zastanawialiśmy się, co przyniosą kolejne 
starty i czy uda się wyeliminować usterkę. 
Na szczęście w kolejnych biegach było znacz-
nie lepiej: drugi wyścig i piąte miejsce (127 
punktów), ostatni wyścig i kolejne punkty 
(53). W sumie 180  małych punktów, 7 
dużych do „generalki” i pozycja numer 9 
w mistrzostwach świata.  

Chwile grozy na Węgrzech (4-5.07)
Kolejna eliminacja odbyła się na Dunaju 

w miejscowości Baja. Nasz reprezentant zaczął 
znakomicie - w  pierwszym wyścigu zajął 
czwartą lokatę. To dało szczecinianinowi wiarę 
we własne umiejętności. W drugim starcie 
postanowił zaatakować trzecią pozycję. Wal-
cząc o nią odbił się na fali i wylądował na pra-
wym pływaku swojej łodzi. Niestety, przy tym 
incydencie uszkodził silnik, który został kom-
pletnie zalany wodą i w ten pechowy sposób 
zakończył rywalizację na Węgrzech. 

Wysokie miejsce i niedosyt w Bitterfeld (6-8.09)
Marcin kończył zawody w Niemczech na 

wysokiej czwartej pozycji, a i tak czuł niedo-
syt. Dlaczego? Podczas kwalifikacji uzyskał 
trzeci czas. Niestety, w pierwszym biegu prze-
żył spore rozczarowanie… – Dobrze rozpoczą-
łem zawody. Płynąłem na wysokim miejscu 
i kolejna awaria… Tym razem uszkodzony wał 
korbowy – opowiadał po powrocie do kraju 
Marcin Zieliński. Do drugiego wyścigu Polak 
startował z odległego pola. Na pierwszej boi 
zwrotnej doszło do kolizji, w której uczestni-
czył on i Estończyk Erko Aabrams. Wyglądało 
to bardzo groźnie. Bolid Estończyka przeko-
ziołkował i rozpadł się na kilka kawałków. Na 
szczęście zawodnicy nie ucierpieli. – Mam film 
z tego zdarzenia, który potwierdza, że to nie był 
mój błąd. Szkoda, że łódź Erko tak ucierpiała. 

Pozostało mi szybko pozbierać się po tej kolizji 
i wystartować w powtórzonym wyścigu numer 
2. Ten start wyszedł całkiem nieźle. Na mecie 
byłem drugi. W trzecim wyścigu byłem znowu 
bardzo wysoko. Wszystko układało się dobrze 
do momentu kolejnych problemów technicz-
nych. Zacząłem tracić moc. Tym razem puścił 
pierścień na tłoku. Udało mi się dopłynąć na 
trzeciej pozycji. W sumie zdobyte punkty dały 
czwarte miejsce w zawodach. W klasyfika-
cji generalnej całego cyklu mistrzostw Świata 
jestem na piątej pozycji! 

Bolesny koniec sezonu w Cremonie (18-20.09)
Oczekiwaliśmy na dobre wieści z ostatniej eli-

minacji 2015 roku. W pierwszym wyścigu Polak 
był czwarty. W drugim zakończył zawody… 
Przy próbie dublowania trzech rywali jego bolid 
wybił się na fali i przekoziołkował. Polak o wła-
snych siłach opuścił kokpit bezpieczeństwa. Był 
jednak mocno poobijany i o kontynuowaniu 
zawodów nie było mowy. Tak zakończył się jego 
debiutancki sezon w MŚ Formuły 500.

Zdobywane mozolnie doświadczeni i punkty 
dały mu ostatecznie szóste miejsce w klasyfika-
cji generalnej mistrzostw. Złoto wywalczył Sło-
wak Marian Jung. Na podium stanęli też Attila 
Havas (Austria) i Robert Hencz (Włochy).

Do zobaczenia w 2016 roku!
 – Plan w debiutanckim sezonie w „pięćset-

kach” wykonałem. Zakładałem szóste miejsce 
i kończę rywalizację na tej pozycji. Pewnie, 
gdyby nie przygody techniczne w kilku miej-
scach oraz ta pechowa Cremona, byłbym 
jeszcze wyżej. Spokojnie, to mój pierwszy rok 
w F500. Już myślę o 2016 roku. Na pewno 
nie odpuszczę. Widzimy się na zawodach – 
podsumował nasz  motorowodniak. 

Debiut Marcina Zielińskiego
w MŚ F500 „na szóstkę”
W 2014 Marcin Zieliński był na szczycie zdobywając medale ME O-175 i F125. Po sezonie 
postanowił nas zaskoczyć i ogłosił, że podejmuje nowe sportowe wyzwanie – będzie 
walczył w królewskiej klasie 500. Szczecinianin zdawał sobie sprawę, że zaczyna pisać 
zupełnie nowy rozdział w swojej karierze. Przez kolejne miesiące zdobywał doświadczenie 
i punkty w MŚ F500. Po wielu przygodach zakończył sezon na bardzo wysokim szóstym 
miejscu.  Przygotował Adrian Skubis, zdjęcia Marek i Artur Pereć.
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Motorowodniacy rywalizujący w F4 koń-
czyli sezon w Duren (26-27.09), gdzie została 
rozegrana ostatnia eliminacja MŚ (wcze-
śniej odbyły się zawody we Francji, Anglii 
i Włoszech). Do Niemiec wybrał się tylko 
jeden Polak, Adrian Maniewski. Reprezen-
tant klubu Ślizg Zduńska Wola plany miał 
bardzo konkretne - wskoczenie do czołowej 

szóstki w klasyfikacji generalnej światowego 
czempionatu. Niestety, nasz zawodnik udział 
w imprezie zakończył już w biegach kwa-
lifikacyjnych. Co przytrafiło się Polakowi? 
Opowiada jego ojciec Dariusz Maniewski. 
- Niestety, Adrian kolejny raz w tym roku 
miał pecha. W swoim starcie kwalifikacyj-
nym jeden z reprezentantów Włoch uderzył 

w tył łodzi syna. Po tym zdarzeniu Adriana 
obróciło i z ogromnym impetem najechał na 
niego Niemiec Uwe Brettschneider. Pływak 
niemieckiej łodzi wbił się w kokpit naszej 
łodzi. Sprzęt poważnie ucierpiał. Na szczę-
ście Adrianowi nic groźnego się nie stało. 
Tak zakończyliśmy te zawody i sezon… - 
powiedział Dariusz Maniewski. - Teraz jest 
sporo czasu, by wszystko zacząć układać pod 
kolejny sezon. Wierzę, że w 2016 roku damy 
naszym kibicom dużo więcej radości - dodał.

My też liczymy na sukcesy i medale w przy-
szłym sezonie. Mamy potencjał. Wystarczy 
wymienić takie nazwiska: Adrian Maniew-
ski, Łukasz Ciołek czy Mateusz Dankowski.

Nowa jednostka Marszałka, DAC była budo-
wana w stoczni Guido Cappelliniego, jednego 
z najbardziej utytułowanych zawodników 
w historii F1 i obecnego menagera zespołu 
Abu Dhabi. Bolidy budowane przez Cappelli-
niego wielokrotnie pozwalały swoim sternikom 
zdobywać najwyższe trofea. Bartek przez wiele 

lat również startował na przystosowanym do 
zawodów wytrzymałościowych DAC-u, jednak 
była to jednostka bardzo wysłużona. Rezygnu-
jąc ze startu w Katarze (pierwszej eliminacji F1 
w 2015 roku), Bartek poświęcił czas na 
dopilnowanie detali związanych z budową 
łodzi.

1 czerwca, na konferencji prasowej w Warsza-
wie, Marszałek zaprezentował swój nowy bolid. 
Przywieziony prosto z fabryki, nowiutki DAC 
z dopiętym do niego wyścigowym dwusuwo-
wym silnikiem Mercury Racing o mocy ponad 
400 KM. Po konferencji Bartek miał zaled-
wie kilka dni na ostateczne sprawdzenie łódki 
i krótki trening. 2 tygodnie później wyruszał na 
pierwszy bojowy test nowego bolidu. 

W MŚ F4 
tym razem bez medali…

Po zeszłorocznych sukcesach Adriana Maniewskiego w motorowodnej 
Formule 4 (medale MŚ i ME) na sezon 2015 czekaliśmy z ogromnym apetytem. 
Niestety, w tym roku tak dobrze już nie było. Nasi kadrowicze kończą zmagania 
bez pozycji medalowych, ale z wnioskami i postanowieniami na 2016 rok. 
Przygotował Adrian Skubis.

Nowy bolid
i nowe doświadczenia

Bartka Marszałka

Nowy bolid
i nowe doświadczenia

Bartka Marszałka
Tegoroczny sezon wyścigów motorowodnej Formuły 1 H2O, Bartłomiej 
Marszałek, jedyny reprezentant Polski w tej ekskluzywnej klasie rozpoczął z lekkim 
opóźnieniem. Opóźnieniem jak najbardziej usprawiedliwionym. Po 10 latach 
ścigania się, Bartek zasiadł za sterami wymarzonego bolidu, nowiutkiego DAC-a. 
Tekst i zdjęcia Arek Rejs.
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Rok 2015 przyniósł nam wiele radości ale też dawkę sporto-
wego niedosytu. Zacznijmy od tych radośniejszych chwil. Nasi 
motorowodniacy z najważniejszych imprez rangi mistrzostw 
świata i mistrzostw Europy przywieźli łącznie sześć medali. Nie 
zawiódł doświadczony Henryk Synoracki. Najbardziej utytu-
łowany motorowodniak w historii tego sportu sięgnął po złoto 
Mistrzostw Europy w klasie O-175 i srebro Mistrzostw Europy 
w F125. Po jednym medalu dołożyli: Cezary Strumnik (srebro 
MŚ OSY400), Marcin Szymczyk (srebro ME GT-30), Dariusz 
Nogaj (srebro ME T-550) i Łukasz Ciołek (brąz ME S-550). 

Z pewnością na wyróżnienie zasługuje Marcin Zieliński, który 
przesiadł się do królewskiej klasy „500” i debiutancki sezon 
zakończył z czwartym miejscem w ME O-500 oraz szóstym w MŚ 
F500. To znakomite wyniki biorąc pod uwagę fakt, że szczecinia-
nin potykał się z bardzo doświadczonymi rywalami, za którymi 
stoi doświadczenie i wsparcie dużych zespołów fabrycznych.

Największy niedosyt to w mojej ocenie brak medalu w For-
mule 4. Okazało się, że światowa czołówka zrobiła kolosalny 
postęp i z jej szybkością nie mogli konkurować Adrian Maniew-
ski, Łukasz Ciołek czy Mateusz Dankowski. Nie pomógł nawet 
rodzimy akwen, bo przecież mistrzostwa Europy F4 odbyły się 
w Chełmży.

Wracając do miłych momentów sezonu 2015 nie mogę pomi-
nąć medali naszych najmłodszych zawodników  - Patryka Bondera 
i Mateusza Misiaka -  w MŚ i ME Formuły Przyszłości. Co prawda 
to dopiero początek ich sportowej drogi, ale bardzo obiecujący.

Na koniec kilka słów o Międzynarodowych Mistrzostwach Pol-
ski. Cztery tegoroczne eliminacje wpisały się w światowe trendy. 
Widać rozwój Formuły 4 czy klasy GT-30 oraz schyłek klasy 
S-550. Wystartowaliśmy też z projektem GT-15 i z pewnością 
sportową rywalizację w tej „młodej” klasie trzeba rozwijać.

Naszym kiem ...

28 czerwca, we francuskim Evian na jeziorze 
Leman zostało rozegrane drugie Grand Prix 
sezonu. Przesiadka do DAC-a wymagała od 
Marszałka właściwie całkowitej zmiany spo-
sobu prowadzenia łodzi. Nowa jednostka jest 
znacznie lżejsza, krótsza i szersza od wszyst-
kich łodzi, na których ścigał się nasz zawod-
nik. Przez to jest bardziej czuła na wszelkie 
błędy prowadzącego, ale także dużo szybciej 
reaguje na polecenia z kokpitu. Warunki 
wyścigu w Evian były trudne. Bartek Mar-
szałek od początku starał się przebić na jak 
najwyższą pozycję, jednocześnie unikając 
zbędnego ryzyka. Taka taktyka odpłaciła się 
pierwszymi punktami w tym sezonie. Nasz 
reprezentant wywalczył 4 punkty, kończąc 
zawody na 7 miejscu. Tak dobrego początku 
sezonu nie spodziewał się nawet on sam.

Po wyścigu we Francji Bartłomiej Mar-
szałek musiał na miesiąc rozstać się ze swoją 
łodzią. DAC został zapakowany do kontenera 
i wyruszył w podróż do Portugalii. Wyścig 
o GP Portugalii rozegrał się na początku 
sierpnia na rzece Douro, która w Porto koń-
czy swój bieg, wpadając do Atlantyku. Bli-
skość oceanu powoduje, że poziom wody 

w rzece, u jej ujścia ulega ogromnym waha-
niom, co z kolei powoduje silne prądy i duże 
zafalowanie. Wiedzieliśmy, że to będzie 
kolejny wyścig wymagający niezwykłej kon-
centracji i ostrożności. Grand Prix Portugalii 
wielu zawodników zapamiętało także jako 
niezwykle pechowe z powodu technicznych 
problemów ze zbiornikami paliwa. Prze-
pisy europejskie zabraniają stosowania lot-
niczego paliwa Avgas, które jest używane 
w pozostałych wyścigach tego cyklu. Przez 
to, organizator musiał zapewnić inne paliwo, 
sprowadzone aż ze Szwecji. Zamiennik okazał 
się tak inwazyjny, że wykonane z kompozy-
tów zbiorniki topiły się, a ich fragmenty zapy-
chały przewody paliwowe. Między innymi, to 
spowodowało, że wyścigu nie ukończyło aż 
9 zawodników! Bartek do Polski wrócił, nie-
stety bez punktu, ale jego bolid, jak się wtedy 
wydawało, ominęły problemy z paliwem. 

Z Portugalii łódź Marszałka popłynęła do 
dalekich Chin. 2 października, w Liuzhou, na 
rzece Liu odbyło się kolejne Grand Prix. Nasz 
zawodnik jechał tam z mocnym postanowie-
niem zdobycia punktów. Na miejscu, niestety 
okazało się, że przy poważnych problemach 

technicznych, nawet największa motywacja 
przegrywa z bezradnością. Już po pierwszych 
okrążeniach treningu, Bartek zauważył, że 
silnik nie pracuje tak, jak powinien. Wrócił 
do pomostu. Jego zespół bardzo doświad-
czonych mechaników zaczął szukać przyczyn 
dziwnego zachowania motoru. Tą przyczyną 
okazało się zastosowane w Europie paliwo… 
Zbiornik bolidu Bartka wytrzymał zawody 
we Francji i Portugalii, ale niewielkie resztki 
paliwa, które zostały w nim na czas podróży 
do Chin dokonały zniszczenia. W takich oko-
licznościach Bartłomiej Marszałek mógł już 
tylko przygotować swojego DAC-a do trans-
portu do Włoch, gdzie zostanie dokonana 
naprawa.

Do końca sezonu pozostały jeszcze 2 
Grand Prix, które odbędą się w grudniu 
w Abu Dhabi i Sharjah. Obecnie Marszałek 
z 4 punktami na koncie zajmuje 15 pozycję 
w klasyfikacji generalnej. W sezonie 2015 
spełniło się jedno z marzeń Bartka, w końcu 
zasiadł za sterami upragnionego bolidu DAC. 
Teraz zaczyna planować realizację kolejnego 
marzenia, a jest nim podium w zawodach F1 
H2O. Trzymajmy kciuki. 

Jerzy Kalinowski, dyrektor biura PZMWiNW podsumowuje 
sezon 2015 w sporcie motorowodnym
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Zostań motorowodniakiem
Zdobądź patent!
Zostań motorowodniakiem
Zdobądź patent!

KROK 1 – przeszkol się
Co prawda szkolenia na uprawnienia motorowodne nie są w Pol-

sce obowiązkowe, jednak my gorącą zachęcamy do uczestnictwa 
w takim kursie, który doskonale przygotuje Cię do egzaminu. Listę 
ośrodków szkolenia publikujemy na stronach 24 i 25 KILWATERA. 
Znajdziesz ją też na http://www.motorowodniacy.org/patenty/organiza-
torzy_kursow.html http://szkolenia.pzmwinw.pl/

 KROK 2 – przystąp do egzaminu
Aktualną listę ośrodków egzaminacyjnych Polskiego Związku 

Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego publikujemy na stronach 
24 i 25 KILWATERA. Aktualną listę przeprowadzanych egzaminów 
na patenty i licencje motorowodne znajdziesz na http://egzaminy.
pzmwinw.pl/ . 

KROK 3 – wyrób patent
Zdałeś egzamin, wejdź na stronę http://patenty.pzmwinw.pl/ wyge-

neruj wniosek, a następnie wydrukuj go, podpisz i dostarcz do biura 
Związku (osobiście bądź pocztą) z następującymi załącznikami:

- zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografia nie może być 
wydrukowana ani zeskanowana)

- zaświadczenie o zdanym egzaminie
- zgoda rodziców/opiekunów prawych w przypadku osoby mało-

letniej przy egzaminie na patent sternika motorowodnego 
- staż pływania na jachtach motorowych lub żaglowych w przy-

padku patentu morskiego sternika motorowodnego/mechanika 
motorowodnego udokumentowany na kartach lub opinia z rejsu

- kserokopię patentu co najmniej sternika motorowodnego wyda-
nego przez nasz Związek w przypadku egzaminu na licencję do holo-
wania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających oraz 
licencję do holowania statków powietrznych.

- dowód wpłaty za patent/licencję (opłaty należy dokonać poprzez 
dotpay / instrukcja opłaty dostępna na http://www.motorowodniacy.
org/dokumenty/patenty/instrukcja.pdf ).

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wyso-
kości 25 zł po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/
studenckiej.

Po spełnieniu tych formalności będziesz mógł odebrać swój Patent 
osobiście w biurze Związku lub wyślemy Ci go pocztą we wskazanym 
przez nas czasie (cała procedura trwa standardowo około 30 dni). 

Chcesz zostać motorowodniakiem i samodzielnie prowadzić 
łódź motorową? Musisz posiadać „prawo jazdy” na wodę. 
Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak zdobyć patent.

Zeskanuj kod, 
dowiedz się więcej 
o uprawnieniach 
motorowodnych 

aktywny wypoczynek
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UWAGA!
Certyfikat ISSA POLAND nie jest patentem w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śród-
lądowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1458). W świetle prawa pol-
skiego jest to dokument potwierdzający posiadanie określonych 
umiejętności, wydany na podstawie wewnętrznych regulacji 
organizacji żeglarskiej (tj. ISSA POLAND). Certyfikaty ISSA 
POLAND nie są uznawane przez administrację państwową 

RP jako dokumenty kwalifikacyjne potwierdzające posiadanie 
uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglo-
wych o długości kadłuba powyżej 7,5m lub motorowych o mocy 
silnika powyżej 10 kW. Jest to zgodne z interpretacją art. 37a 
ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, 
dokonaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. (treść 
z pisma Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 
r.  DSW/454/126/2014). 

Czy wiesz, że…
bez uprawnień można prowadzić:
- jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5m;
-  jachty motorowe o mocy silnika poniżej 10kW oraz jachty moto-

rowe o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13m, których 
prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. 

(Ustawa z  dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z póź-
niejszymi zmianami).

Uprawnienia motorowodne wydane do 1981 roku są nieważne i na 
ich podstawie nie można prowadzić jachtów motorowych.

Obecnie w Polsce obowiązują patenty i licencje motorowodne 
wydane na podstawie:

- zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury 
Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglar-
skich i motorowodnych(M.P. NR 2, poz.7)

- zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury 
Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglar-
skich i motorowodnych (M.P. Nr 29, poz. 201 oraz z 1989 r. nr 15 
poz.113);

- rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 12 września 1997 r. 
w sprawie uprawiania Żeglarstwa (Dz.U. NR 112, poz. 729);

- rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w spra-
wie uprawiania żeglarstwa (Dz.U. 2006 nr 105 poz. 712, Dz.U. 
2006 nr 151 poz. 1088);

- rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09 kwietnia 
2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 460).

Chcesz sprawdzić, czy Twoje uprawnienia motorowodne  
(patent / licencja) są aktualne? Chcesz wiedzieć, do czego 
konkretnie Cię uprawniają? Musisz przeczytać ten artykuł! 
W nim znajdziesz wszelkie informacje dot. obowiązujących 
przepisów w naszym kraju.

Zeskanuj kod, 
dowiedz się więcej 
o obowiązujących 
patentach 
i licencjach 
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egzaminacyjnych PZMWiNW
Wykaz ośrodków 
egzaminacyjnych PZMWiNW
1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Augustów 16-300, ul  Zarzecze 1
2. PHU FLIPPER Dariusz Zienkiewicz

Białystok 15-572, ul  Dojlidy Górne 7
3. Żagle Dojlid Anna Szczechowicz

Białystok 15-062, ul  Armii Krajowej 29 lok 15
4. Extreme Water 

Białystok 15-476, ul  Poleska 21/47
5. Janbor Yachting

Białystok 15-482, ul  Fabryczna 57/2
6. Charter.edu.pl

Bielsko-Biała 43-300, ul  Piłsudskiego 42/2
7. Biuro Handlowo-Reklamowe Skarabeusz Z. Bryk

Braniewo 14-500, ul  Wileńska 21B/3
8. UKS OPTYMIST

Bychawa 23-100, ul  Wyspiańskiego 16
9. Firma Bydgoski Wodniak Iwona Krajczewska

Bydgoszcz 85-794, ul  Zbójnicka 1/54
10. WOPR Województwa Wlkp., Oddział Miejski

Chodzież 64-800  ul  Kochanowskiego 8a
11. WOPR Oddział Powiatowy Chodzież 

Chodzież 64-800, ul  Kościuszki 30
12. Klub Motorowodny Keja

Choszcznie 73-200, ul  Promenada 2
13. Chrzanowskie WOPR

Chrzanów 32-500, ul  Kusocińskiego 4
14. Klub Żeglarski DRYF Ligi Obrony Kraju

Czaniec 42-354, ul  Kęcka 60
15. Stowarzyszenie Klub Wodny ENIF

Częstochowa 42-200, ul  Boh  Katynia 23/77
16. WOPR Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza 41-300, ul  3 -go Maja 5/6
17. Szkolenia i Egzaminy Motorowodne Ryszard Rogowski

Dobre 62-730, Kościanki 15
18. Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej

Dzierżoniów 58-200, ul  Złota 25
19. Ognisko Sportów Wodnych FALA

Elbląg 82-300, ul  Wybrzeże Gdańskie 1
20. Centrum Sportów Motorowodnych EASY BOAT

Ełk 19-300, Oracze 36F
21. Jacht Klub PORTOWIEC

Gdańsk 80-554, ul  Śnieżna 1
22. Przystań Jachtowa Stewa J. Marzec

Gdańsk 80-718, ul  Tarcice 15
23. Xski Gliwice 

Gliwice 44-102, ul  Dziewanny 15/8
24. Marina Gliwice Excellent APU E.Sternal

Gliwice 44-114, ul  Biegusa 29a
25. Zakład Wydobycia i Przeróbki Kruszyw Naturalnych Danuta Jureczko

Głuchołazy 48-340, ul  Spółdzielcza 8a/3
26. Goleniowski KMiNW

Goleniów 72-100, ul  Mikołajczyka 42
27. WOPR Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wlkp  66-400, ul  Łokietka 8
28. Aquatics Aneta Olszewska

Gorzów Wlkp  66-400,  ul  Jana Matejki 61B/17
29. FHU BARAKUDA Zbigniew Malinowski

Iława 14-200, ul  Chodkiewicza 12

30. Jeleniogórskie WOPR
Jelenia Góra 58-500, ul  Wańkowicza 13

31. Morska Szkoła Żeglarstwa
Kalisz 62-800, ul  Sawickiej 31/12

32. Klub Motorowodny WOPR 
Kamień Pomorski 72-400, ul  Wilków Morskich 4

33. Otwockie WOPR
Karczew 05-480, ul  Nadbrzeżna 100a

34. Śląskie WOPR
Katowice 40-161, ul  Cicha 10

35. ZHP Chorągiew Śląska, Komenda Hufca
Katowice 40-336, ul  Morawa 119

36. WCDP DIVER R. Młodożeniec
Kazimierz Biskupi 62-530, ul  M  Konopnickiej 14

37. WOPR Kielce
Kielce 25-029, ul  Krakowska 2

38. WOPR Zarząd Rejonowy Konin 
Konin 62-510, ul  Szymanowskiego 5a

39. Krakowskie Bractwo Wodne Retman
Kraków-223, ul  Pachońskiego 16/28

40. Navigare Yacht Club Mateusz Ćwikliński
Kraków 31-234, ul  Górka Narodowa 118/6

41. Navigare Yacht Club Piotr Cieśla
Kraków 31-429, ul  Cieplińskiego 8/1

42. Klub Żeglarski HORN
Kraków 31-580, ul  Wężyka 11a/30

43. Międzynarodowa Szkoła Żeglarstwa Adam Wąsikowaki
Kraków 31-844,  ul  Os  Kazimierzowskie 32/2

44. Ochotnicza Straż Pożarna w Licheniu Starym
Licheń Stary 62-563, ul  Konińska 46

45. Lipnowskie WOPR
Lipno 87-600, Plac 11-go Listopada 13a

46. Szkoła Żeglarska 
Lublin 20-326, ul  Dulęby 8/1

47. Yacht Club Politechniki Lubelskiej
Lublin 20-501, ul  Nadbystrzycka 44a/1007

48. Lubelskie Centrum Sportów Wodnych NEPTUN
Lublin 20-518  ul  Krężnicka 6

49. OSCN- DWiE Extreme-Dive 
Lubniewice 69-210, ul  Świerczewskiego 18

50. WOPR Łomża
Łomża 18-400, ul  Zjazd 16

51. Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów
Łódź 90-302, ul  Wigury 12 lok 3

52. AZS Organizacja Środowiskowa
Łódź 90-404  ul  Lumumby 22/26

53. Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa STANICA
Międzyrzec Podlaski 21-560, ul  Zahajkowska 44c

54. Sharks. Sp. Z o.o.
Mirków 55-095, ul  Wrocławska

55. Myśliborski KMiNW Harpun
Myślibórz 74-300  ul  Szarych Szeregów 3

56. WOPR Nowy Dwór Mazowiecki 
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100, ul  Sukienna 14

57. Sz.U.H Wodnik Tadeusz Król 
Nowy Sącz 33-300  ul  Naściszowa 27

58. WOPR Woj. Opolskiego Oddział Rejonowy w Nysie
Nysa 48-303  ul  Piłsudskiego 62/105

59. PHUT SKYSAIL s.c.
Olsztyn 10-003, ul  Pieniężnego 15

60. Kolejowy Klub Sportowy WARMIA
Olsztyn 10-160, ul  Żeglarska 7

61. WOPR Województwa Opolskiego
Opole 45-301, ul  Małopolska 3

62. Odrzańskie Ratownictwo Specjalistyczne
Opole 45-715, ul  Krapkowicka 8a

63. Podwodnik Szkoła Ratownictwa Spotów Wodnych i Obronnych
Orzysz 12-250, Strzelniki 17

64. Firma Usługowo-Szkoleniowa H. Potapowicz
Ostrołęka 07-410 ul  Celna 10

65. Ostrołęckie WOPR
Ostrołęka 07-410, ul  Irysowa 13

66. Centrum Motorowodne Coral Jacht  
Ostrów Wielkopolski 63-400, ul  Toruńska 5

67. Zgiersko-Łęczyckie WOPR
Ozorków 95-035, ul  Lotnicza 1a

68. Centrum Kształcenia PRYMUS E. Sawicka
Pęczniew 99-235, ul  Dąbrowska 15

69. Piaseczyńskie WOPR
Piaseczno 05-500, Sikorskiego 20

70. Rejonowe WOPR w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski 97-300, ul  Twardosławicka 79B

71. Klub Motorowodny HORYZONT
Płock 09-400  ul  Ks  I  Lasockiego 16/36

72. PPHU NUREKO M. Ciecierski
Płock 09-400, ul  Brwilno 35F

73. Klub Motorowodny EXTREMALNI RIB
Płock 09-402 ul  Obrońców Płocka 1920r 5 m  28

74. Rejonowe Płockie WOPR
Płock 09-402, ul  Wyszogrodzka 1a

75. Ekspader Anna Agnieszka Sałata
Płock 09-402  ul  Partyzantów 8

76. Klub Sportowy Tsunami
Poznań 60-595, ul  Dobra 3/2

77. Szkoła Żeglarstwa Kliper S. Kulczak
Poznań 60-595, ul  Dobra 3/2

78. AKP Plusk 
Poznań 61-407, ul  Gosienieckiego 18

79. PKS Kotwica 
Poznań 61-556, ul  Piastowska 38

80.  WOPR Województwa Wielkopolskiego
Poznań 61-664, ul  Słowiańska 78

81. Ludowy Klub Sportowy Żeglarz
Puławy 24-100, ul  Radomska 4

82. Grupa Mateo Matusz Komorek.
Puławy 24-100, ul  Filtrowa 74

83. Pułtuski Klub Wodniaków
Pułtusk 06-1000, ul  Stare Miasto 26

84. Radomskie WOPR
Radom 26-600, ul  Filtrowa 4

85. Okręgowe WOPR Rawa Mazowiecka 
Rawa Mazowiecka 96-200, ul  Katowicka 20

86. LOK Podkarpacka Organizacja Wojewódzka
Rzeszów 35-205, ul  Gołębia 10

87. Ratownictwo Wodne - Grupa Patrolowo Interwencyjna
Sandomierz 27-600, ul  Powiśle 45

88. Nadwarciańskie WOPR
Sieradz 98-200  ul  Mickiewicza 2

89. PPUW Robert Wagner
Sława 67-410, ul  Stare Strącze 178a

90. Mak-Sea Water Emotion Jerzy Makuch
Sopot 81-862  ul  Kujawska 21

91. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dorado WOPR
Sosnowiec 41-200, ul  Plac Kościuszki 5

92. Szkoła Sportów Wodnych Dreams Wind P.Kordala
Stare Opole 08-103, ul  Osiedlowa 9

93. Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sulechów 56-100  ul  Licealna 10b

94. TWR Pomeranus
Szczecin 70-131, ul  Orawska 1

95. WOPR Województwa Zachodniopomorskiego
Szczecin 70-236, ul  Sowińskiego 68

96. Szczeciński Klub Motorowodny LOK
Szczecin 70-800, ul  Przestrzenna 13

97. Ośrodek Szkoleniowy Rescue Planet
Szczecin 70-854  ul  Kurpiów 11/5

98. P.P.H.U. Urbaniak
Śrem 63-100, ul  Łazienkowa 5

99. Zespół Szkół Morskich
Świnoujście 72-602, ul  Sołtana 2

100. Rejonowe WOPR Tarnobrzeg
Tarnobrzeg 39-400, ul  Dąbrówki  31

101. Ognisko TKKF Delfin
Tarnów 33-100, ul  Sanguszków 32

102. WOPR Tomaszów Mazowiecki
Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul  PCK 2/4

103. ZHU TOM-SAT Usługi Turystyczne Tomasz Jarzyński
Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul  Literacka 6

104. COŻ im. A. Benesza Sp. Z o.o.
Trzebież 72-020, ul  Rybacka 26

105. AZS Zarząd Środowiskowy Warszawa
Warszawa 00-031  ul  Szpitalna 5

106. AQUA LINE  + Bank Modułów Kształceniowych
Warszawa, ul  Solec 54/6;  ul  Mangalia 3a

107. Centrum Szkolenia Operatorów Sigma
Warszawa 02-496  ul  Bony 46

108. Akademia Ratownictwa Wodnego Grzegorz Mieleszko
Warszawa 02-575, ul  Wiktorska 108D/106

109. Sztorm Sp.z o.o.
Warszawa 02-798, ul  Ustronie 5/6

110. Water Maniak K. Walczak
Warszawa 03-017  ul  Cieślewskich 58

111. JKMW Kotwica O/ATOL
Warszawa 03-136, ul  11-go Listopada 17/19 lok 105

112. Aprint Rzeżuchowski Sp. K-A
Warszawa-Wesoła 05-075, ul  Wspólna 1B

113. WOPR Oddział Powiatowy Wągrowiec 
Wągrowiec 62-100, ul  Ratownicza 1

114. Mazurski Ośrodek Parasailingu Sportów Wod. i Tur. 
Węgorzewo 11-600  ul  Milenijna 6

115. ZHP Śląska Komenda Chorągwi
Wisła Wielka 42-243, ul  Leśna 1

116. ELMARKO Marek Dratwiński
Włocławek 87-801  ul  Obrońców Wisły 1920r/9
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1. Dolnośląski  Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul  Wrocławska 11, 55-095 Mirków, tel  600 137 104, e-mail: dolnoslaskimotorowodny@wp pl 

2.  Lubelski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul  Powstania Styczniowego 49, 20-706 Lublin, tel  601 253 245, e-mail: lozmwinw@op pl

3. Lubuski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul  Podolska 1, 66-004 Racula k/Zielonej Góry, tel  601 572 882, e-mail: motorowodniak1@neostrada pl

4. Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul  Sanguszków 32, 33-100 Tanów, tel  14 628 69 10, e-mail: biuro@mozmwinw krakow pl

5. Opolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul  Mjr Hubala 12C lok  301, 45-267 Opole, tel  77 455 44 90, 502 173 194, e-mail: okmwinw@okmwinw pl

6. Podlaski Okręgowy Związek Motorowodny, Narciarstwa Wodnego i Wakeboardu
ul  Zarzecze 1, 16-300 Augustów, tel  876 433 204 

7. Północno-Wschodni Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul  Żeglarska 7, 10-160 Olsztyn, tel  516 145 055, e-mail: raptol@poczta onet pl

8. Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul  Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, tel  601 406 474, e-mail: sekretariat@motorowodni slupsk pl

9. Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul  Korotyńskiego 23/9, 02-123 Warszawa, tel  602 394 960, 505 323 401, e-mail: biuro@wozmwinw pl

10. Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul  Piastowska 38, 61-556 Poznań, tel  601 421 992, e-mail: biuro@gapskiisyn pl

11. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul  Heyki n/Kanałem Zielonym, 70-831 Szczecin, tel  91 462 36 24, e-mail: ozmw_szczecin@tlen pl

117. UKS Albatros
Wolin 72-510  ul  Mostowa 1

118. Wolsztyński Klub Żeglarski 
Wolsztyn 64-200, Niałek Wielki 60 G

119. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiążu
Wołów 56-100, ul  Willmanna 30

120. Viator Yacht Club
Wrocław 50-079  ul  Ruska 32/33 m 2A

121. NOXON Golik Mirosław
Wrocław 51-312, ul  Krzywoustego 27

122. Interjol Adam Warchał
Wrocław 51-664, ul  Norblina 30

123. O.W. Krokus Krzysztof Słonina
Wrocław 51-691, ul  Głowackiego 25/1

124. Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa
Wrocław 54-153, Dziadoszańska 46/4

125. Zduńskowolskie WOPR
Zduńska Wola 98-220, ul  Ogrodowa 8/27

126. Wojskowy Klub Sportowy Zegrze 
Zegrze 05-131, ul  Groszkowskiego 8

127. Zgierski Klub Sport Wodnych
Zgierz 95-100, ul  Ks  Rembowskiego 47/49 m 18

128. WOPR Województwa Lubuskiego
Zielona Góra 65-052, ul  Lisowskiego 1

129. Klub Żeglarski Reda
Złotoryja 59-500 ul  Garbarska 2

130. Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu BASZTA
Żnin 88-400  ul  Gnieźnieńska 7

131. Beskidzkie WOPR Oddział Rejonowy
Żywiec 34-300  ul  Królowej Jadwigi

Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego
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Najlepsi na  nartach wodnych za motorówką
Rywalizacja najlepszych narciarzy wodnych o medale Mistrzostw Polski za motorówką toczyła się w tym sezonie w Sokółce 
(jazda figurowa, 10-12.07), w Szczytnie (slalom, 24-26.07) oraz w Augustowie (skoki, 7-9.08). Poznajcie medalistów 2015 roku. 
Przygotował Antoni Bohdanowicz, zdjęcia Robert Siedlarski.

Mini alfabet Mistrzostw Polski
Augustów – To najbardziej skoczne miasto 

w Polsce. Wszyscy zawodnicy, którzy stanęli 
na podium kategorii Open w konkurencji 
skoków na nartach wodnych za motorówką 
pochodzą z tego miasta: Kamil Borysewicz 
(Sparta), Erwin i Konrad Zawadzcy (MOS), 
oraz Małgorzata Rutkowska (Sparta), 

Zuzanna Polkowska (MOS) oraz Ewelina 
Cyl (Sparta). 

Małżeństwo – w jeździe figurowej mieliśmy 
dosyć nietypową sytuację, w której pierw-
sze miejsca w „Openach” zajęli Anna Kazek 
wśród kobiet  i Dawid Kazek wśród mężczyzn 
– prywatnie małżeństwo. Miejmy nadzieję, że 
to nie ostatnie medale rodziny Kazków…

Wiatr – porywisty wiatr był głównym 

bohaterem Mistrzostw Polski w slalomie. To 
on stanowił największe wyzwanie dla 17 nar-
ciarzy startujących w zawodach. Ostatecznie 
wygrał najbardziej doświadczony zawod-
nik – były rekordzista Europy w slalomie – 
rezydujący w Polsce Francuz Henry Herve. 
To jego pierwsze Mistrzostwo Polski, które 
dołoży do czterech  wcześniejszych tytułów 
mistrzowskich zdobytych we Francji.

Trzecia edycja „Water&Snow Slalom Festival” za nami!
To był kolejny niezapomniany weekend w Augustowie i litewskich Druskiennikach, który łączył pasję do narciarskiego slalomu 
na śniegu i na wodzie. Międzynarodowe towarzystwo, sportowa rywalizacja w przyjaznej atmosferze i dużo zabawy - taki jest 
ten nietypowy festiwal narciarski organizowany przez Macieja Krzywińskiego! Przygotował Adrian Skubis.

System zawodów, który sprawdził się 
w poprzednich dwóch edycjach był także 
utrzymany w tym roku – w sobotę 30 maja 
w „Ski Arenie” na Litwie (ośrodek sportów 
zimowych pod dachem; wyposażony w trzy 
trasy narciarskie) odbył się slalom w iście zimo-
wej scenerii, a w niedzielę 31 maja na jeziorze 
Białym w Augustowie toczyła się rywalizacja 

w slalomie na nartach wodnych. W imprezie 
uczestniczyli zawodnicy z Norwegii, Litwy, 
Łotwy i Polski. W rywalizacji Pań najlepsza 
była Justyna Szafrańska-Rolak, która wygrała 
slalom na śniegu, a na wodzie była druga. 
Wśród Panów triumfował Dzintars Kaufnas. 
Łotysz wygrał w Druskiennikach i był czwarty 
na jeziorze Białym w Augustowie.

Kobiety
1  Justyna Szafrańska-Rolak
2  Magdalena Krzywińska
3  Ewelina Cyl

Mężczyźni
1  Dzintars Kaufnas (Łotwa)
2  Dariusz Rytko
3  Ricardas Lazinskas (Litwa)

Najlepsi na  nartach wodnych za motorówką

26 

narciarstwo wodne



Klasyfikacja drużynowa
OPEN

1. ZEFIR: Slalom - 3842,50; Figury - 3303,61; Skoki - 2897,68; SUMA - 10043,79; Zawodnicy punktujący:   Gogola Anna, Mazurkiewicz Justyna, Mos Anna, Swietek Pawel, Gruca Martin, Gogola Wojciech, Kowalczyk Krzysztof
2. SKI-LINE -Slalom - 1493,22; Figury - 2452,92; Skoki - 1517,96; SUMA - 5464,10; Zawodnicy punktujący:  Bernatowicz Krzysztof, Wozniak Idalia, Bernatowicz Tomasz, Grzesiak Mateusz
3. MOS -Slalom - 2246,61; Figury - 521,07; Skoki - 738,21; SUMA - 3505,89; Zawodnicy punktujący:  Zawadzki Erwin, Sibicki Jakub, Polkowska Zuzanna, Molenda Magdalena, Grochowska Kinga

U14
1. ZEFIR - Slalom – 1229,97; Figury – 2214,63; Skoki – 1507,82; SUMA – 4952,42; Zawodnicy punktujący:  Wycisk Jakub, Wycisk Mateusz, Siedlarski Jakub, Gajdzik Oliwia
2. MOS -Slalom - 1054; Figury – 852,69; Skoki – 1353,75; SUMA – 3223,44; Zawodnicy punktujący:  Oborski Konrad, Haraburda Martyna, Sawicki MIkołaj
3. Ski Ride -Slalom – 2000; Figury – 97,56; Skoki – 351,56; SUMA – 2449,12; Zawodnicy punktujący: Rolak Łukasz, Liese Gabriela

U17
1. MOS -  Slalom – 2659,67; Figury – 950,55; Skoki – 3005,37; SUMA – 6615,59; Zawodnicy punktujący: Sibicki Jakub, Zawadzki Konrad, Polkowska Zuzanna, Jeruć Weronika
2. SKI-LINE - Slalom - 2000; Figury - 2000; Skoki – 841,35; SUMA – 4841,35;  Zawodnicy punktujący: Woźniak Idalia, Grzesiak Mateusz
3. KNW Jaworzno - Slalom – 847,83; Figury – 723,12; Skoki - 0; SUMA – 1570,95; Zawodnicy punktujący: Byczkowska Milena, Habera Karolina, Stańczak Aleksandra

U21
1. ZEFIR -  Slalom – 3255,72; Figury – 2061,54; Skoki – 1457,59; SUMA – 6774,85; Zawodnicy punktujący:  Gogola Wojciech, Konarska Patrycja, Świętek Paweł, Kowalczyk Krzysztof, Kowalczyk Tadeusz
2. SPARTA - Slalom – 1000; Figury – 1253,84; Skoki – 2735,40; SUMA – 4989,24; Zawodnicy punktujący:  Cyl Ewelina, Rutkowska Małgorzata, Borysewicz Kamil
3. MOS - Slalom – 1492,36; Figury - 1300; Skoki – 1321,34; SUMA – 4113,70; Zawodnicy punktujący:  Molenda Magdalena, Zawadzki Erwin, Jaglewicz Krzysztof

O35
1. ZEFIR - Slalom – 3255,72; Figury – 2061,54; Skoki – 1457,59; SUMA – 3503,88; Zawodnicy punktujący:  Gogola Anna, Gruca Mariusz
2. ADRENALINA - Slalom – 1954,74; Figury – 0; Skoki 0; SUMA – 1945,74; Zawodnicy punktujący: Rytko Dariusz, Herve Henry
3. SKIRIDE - Slalom – 1673,24; Figury - 0; Skoki – 0; SUMA – 1673,24; Zawodnicy punktujący: Sobecki Adam, Szafrańska-Rolak Justyna

Kategoria Open (kobiety)
1  Kazek Anna (Zefir)  4300 pkt
2  Mazurkiewicz Justyna (Zefir)  3830 pkt
3  Woźniak Idalia (Ski-Line)  2620 pkt

Kategoria Open (mężczyźni)
1  Kazek Dawid (Zefir)  5580 pkt
2  Gruca Martin (Zefir)  4900 pkt
3  Presz Jan (SkiRide)  3090 pkt

Kategoria U-14 (dziewczęta)
1  Gajdzik Oliwia (Zefir)  440 pkt
2  Haraburda Martyna (MOS)  160 pkt
3  Koszycka Gabriela (Sparta)  140 pkt

Kategoria U-14 (chłopcy)
1  Siedlarski Jakub (Zefir)  2050 pkt
2  Nowakowski Jakub (Ski-Line)  1740 pkt
3  Oborski Konrad (MOS)  620 pkt

Kategoria U-17 (dziewczęta)
1  Woźniak Idalia (Ski-Line)  1560 pkt
2  Habera Karolina (KNW Jaworzno)  820 pkt
3  Byczkowska Milena (KNW Jaworzno)  740 pkt

Kategoria U-17 (chłopcy)
1  Grzesiak Mateusz (Ski-Line) 1 290 pkt
2  Sibicki Jakub (MOS)  750 pkt
3  Zawadzki Konrad (MOS)  230 pkt

Kategoria U-21 (kobiety)
1  Kompert Sara (KNW Jaworzno)  1300 pkt
2  Rutkowska Małgorzata (Sparta)  1190 pkt
3  Konarska Patrycja (Zefir)  740 pkt

Kategoria U-21 (mężczyźni)
1  Gogola Wojciech (Zefir)  3250 pkt
2  Świętek Paweł (Zefir)  1500 pkt
3  Zawadzki Erwin (MOS)  1500 pkt

Kategoria Over 35 (kobiety)
1  Gogola Anna (Zefir)  1870 pkt

Kategoria Over 35 (mężczyźni)
1  Moś Michał (Zefir)  1880 pkt

Kategoria Open (kobiety)
1  Kazek Anna (Zefir)  2384,88 pkt
2  Woźniak Idalia (Ski-Line)  2114,40 pkt

Kategoria Open (mężczyźni)
1  Gogola Wojciech (Zefir)  2020,77 pkt
2  Świętek Paweł (Zefir)  1271,24 pkt
3  Zawadzki Erwin (MOS)  1086,62 pkt

Kategoria U-14 (chłopcy)
1  Siedlarski Jakub (Zefir)  2585,37 pkt
2  Nowakowski Jakub (Ski-Line)  2105,45 pkt
3  Oborski Konrad (MOS)  1953,54 pkt

Kategoria U-17 (dziewczęta)
1  Woźniak Idalia (Ski-Line)  2841,35 pkt
2  Polkowska Zuzanna (MOS)  2173,70 pkt

Kategoria U-17 (chłopcy)
1  Zawadzki Konrad (MOS)  2259,16 pkt
2  Sibicki Jakub (MOS)  1722,41 pkt

Kategoria U-21 (kobiety)
1  Rutkowska Małgorzata (Sparta)  2826,09 pkt
2  Cyl Ewelina (Sparta)  1163,15 pkt

Kategoria U-21 (mężczyźni)
1  Gogola Wojciech (Zefir)  2577,21 pkt
2  Zawadzki Erwin (MOS)  2179,64 pkt
3  Świętek Paweł (Zefir)  680,68 pkt

Kategoria Over 35 (kobiety)
1  Gogola Anna (Zefir)  3000 pkt

Kategoria Open (kobiety)
1  Rutkowska Małgorzata (Sparta)  36,1m
2  Polkowska Zuzanna (MOS)  27,7m
3  Cyl Ewelina (Sparta)  27,1m

Kategoria Open (mężczyźni)
1  Borysewicz Kamil (Sparta)  57,5m 
2  Zawadzki Erwin (MOS)  52,9m
3  Zawadzki Konrad (MOS)  43,3m

Kategoria U-14 (chłopcy)
1  Siedlarski Jakub (Zefir)  22,8m
2  Oborski Konrad(MOS)  21,3m
3  Sawicki Mikolaj (MOS)  15,9m

Kategoria U-17 (dziewczęta)
1  Polkowska Zuzanna (MOS)  27,8m
2  Jeruć Weronika (MOS)  13,4m
3  Woźniak Idalia (Ski-Line)  24,5m
    (nie startowała w finale)

Kategoria U-17 (chłopcy)
1  Zawadzki Konrad (MOS)  40,8m
2  Sibicki Jakub (MOS)  28,1m

Kategoria U-21 (kobiety)
1  Rutkowska Małgorzata (Sparta)  33,8m
2  Cyl Ewelina (Sparta)  28,4m
3  Molenda Magdalena (MOS)  20,2m

Kategoria U-21 (mężczyźni)
1  Borysewicz Kamil (Sparta)  55,9m
2  Zawadzki Erwin (MOS)  47,4m
3  Gogola Wojciech (Zefir)  41,2m

Kategoria Over 35 (kobiety)
1  Gogola Anna (ZEFIR)  25m

Kategoria Open (kobiety)
1  Rutkowska Małgorzata (Sparta)  0,50/55/16 00
2  Mazurkiewicz Justyna (Zefir)  2,00/55/18 25
3  Woźniak Idalia (Ski-Line)  2,00/52

Kategoria Open (mężczyźni)
1  Herve Henry (Adrenalina)  5,00/58/14 25
2  Bernatowicz Tomasz (Ski-Line)  5,00/58/14 25
3  Kowalczyk Krzysztof (Zefir)  4,00/58/18 25

Kategoria U-14 (dziewczęta)
1  Liese Gabriela (SKI RIDE)  3,50/34
2  Gajdzik Oliwia (Zefir)  1,00/34
3  Haraburda Martyna (MOS)  1,00/34

Kategoria U-14 (chłopcy)
1  Rolak Łukasz (Ski Ride)  5,50/55/18 25
2  Oborski Kondrad (MOS)  1,50/52
3  Nowakowski Jakub (Ski-Line)  3,50/49

Kategoria U-17 (dziewczęta)
1  Woźniak Idalia (Ski-Line)  4,00/55/18 25
2  Polkowska Zuzanna (MOS)  3,00/55/18 25
3  Habera Karolina (KNW Jaworzno)  4,00/43

Kategoria U-17 (chłopcy)
1  Zawadzki Konrad (MOS)  6/58/16 00
2  Wiaderny Mikołaj (Adrenalina)  1,00/58/18 25
3  Zborowski Piotr (Kilwater)  2,00/43

Kategoria U-21 (kobiety)
1  Jaroszewska Izabela (Sunal)  2,00/55/16
2  Rutkowska Małgorzata (Sparta)  4,50/55/18 25
3  Kompert Sara (KNW Jaworzno)  5,00/46

Kategoria U-21 (mężczyźni)
1  Kowalczyk Krzysztof (Zefir)  4,00/58/13 00
2  Gogola Wojciech (Zefir)  1,00/58/13 00
3  Zawadzki Erwin (MOS)  3,00/58/18 25

Kategoria Over 35 (kobiety)
1  Gogola Anna (ZEFIR)  4,00/55/18 25
2  Szafrańska-Rolak Justyna (SKI RIDE)  0,50/55/18 25

Kategoria Over 35 (mężczyźni)
1  Herve Henry (Adrenalina)  3,00/55/13 00
2  Puzynowski Piotr (Adrenalina)  2,50/55/14 25
3  Rytko Dariusz (Adrenalina)  2,00/55/14 25

Jazda figurowa
10-12 lipca, Sokółka

Slalom
24-26 lipca, Szczytno

Skoki
6-8 sierpnia, Augustów

Trójkombinacja
Sokółka, Szczytno, Augustów

Wyniki Mistrzostw Polski 
w narciarstwie wodnym za motorówką 2015 r.
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Mazuria Cup 2015
Międzynarodowa obsada
Mazuria Cup 2015

Kategoria Open (kobiety)
Anna Kazek (Polska)

Kategoria Open (mężczyźni)
Martin Gruca (Polska)

Kategoria O35 (mężczyźni)
Dariusz Rytko (Polska)

Kategoria U21 (kobiety)
Izabela Jaroszewska (Polska)

Kategoria U21 (mężczyźni)
Miks Cinis (Łotwa)

Kategoria U17 (dziewczęta)
Liva Spurina (Łotwa)

Kategoria U17 (chłopcy)
Mateusz Grzesiak (Polska)

Kategoria U14 (dziewczęta)
Gabriela Liese (Polska)

Kategoria U14 (chłopcy)
Łukasz Rolak (Polska)

Ta sportowa impreza na stałe wpisała 
się już w wakacyjny kalendarz 
Szczytna. Rangę międzynarodowych 
zawodów Mazuria Cup 2015 podniosły 
Mistrzostwa Polski w slalomie na 
nartach wodnych za motorówką, które 
odbywały się w tym samym czasie.  
W imprezie wystartowała cała krajowa 
czołówka z medalistami MŚ i ME oraz 
goście z Litwy, Łotwy i Białorusi.

ZWYCIĘZCY MAZURIA CUP 2015 (24-26.07)

Nie zabrakło przy 
tym zasłużonych 

weteranów tej dys-
cypliny, którzy zostali 

uhonorowani symbo-
licznymi paterami. Na 

malowniczych bulwarach Netty spotkać 
można było Andrzeja Kowalewskiego, Janu-
sza Pietrewicza, Macieja Krzywińskiego, 
Jarosława Borysewicza, Iwonę Rutkowską 
– Cyl, Konrada Duczyńskiego i wielu 
innych. Nasze myśli biegły za ocean do 
Józia Łozowskiego, Adama Bielonko, 
Krzysztofa Wencewicza … nie raz 
zakręciła się łezka w oku.

,,NETTA CUP’’ to uznana 
marka. Ubiegłoroczny konkurs 
był drugim na świecie pod 
względem poziomu sporto-
wego i uzyskanych wyników 
(zostały pobite trzy rekordy 

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Konkursu Skoków na Nartach 
Wodnych ,,NETTA CUP’’ – Memoriał Zygmunta Kowalika miała wyjątkowy 
charakter. To właśnie tu w Augustowie, pod koniec lipca 1965 r. odbyły 
się pierwsze oficjalne zawody w narciarstwie wodnym (próby ,,jeżdżenia’’ 
po wodzie odbywały się parę lat wcześniej – przyp. red.). Tak więc słynne 
obecnie na całym świecie zawody stały się znakomitą okazją do świętowania 
jubileuszu 50-lecia istnienia sekcji narciarstwa wodnego. Przygotował Wojciech 
Krzywiński.

Zeskanuj kod, 
zobacz relację 
z zawodów na 
smartfonie lub 
tablecie.

50 lat narciarstwa wodnego50 lat narciarstwa wodnego  
w Augustowie

28 

narciarstwo wodne



narodowe!). Od kilku-
nastu lat gromadzi nie 

tylko czołówkę polskich 
skoczków, ale również świa-

towej sławy przedstawicieli 
tej dyscypliny. Od kilku lat 

dziennemu konkursowi sko-
ków towarzyszy nocne show czyli 

tzw. ,,Night Jumps’’. Pula nagród 
wynosi 7000 dolarów, co również 

stanowi zachętę dla najlepszych. 
Faworytami tegorocznych zmagań 

byli: Vladimir Ryanzin (Rosja),  Alek-
sandr Isajew (Białoruś) i oczywiście 

pupil gospodarzy Kamil Borysewicz. 
O poziomie rywalizacji świadczy fakt, że 

na 10 uczestników, 8 pokonało granicę 50 
metrów, w tym troje 60 m! Bardzo liczyli-
śmy na udany występ aktualnego rekordzisty 
Polski Kamila Borysewicza (63,30 m), cho-
ciaż wiedzieliśmy o kontuzji, jakiej nabawił 
się podczas Mistrzostw Europy. Najlepsi nie 
zawiedli i regularnie przeskakiwali ,,60-tkę’’. 
Zwyciężył znakomity Moskwianin Vladimir 
Ryanzin rezultatem 61,60 m, który pozo-
stawił w pobitym polu rywalizujących od 
lat Aleksandra Isajewa (60,60 m) i Kamila 

Borysewicza (58,50 m). ,,Borys’’ robił co 
mógł, ale pęknięte żebra nie dawały o sobie 
zapomnieć i po każdej próbie widać było 
grymas bólu na twarzy. Warto wspomnieć 
o rekordzie życiowym Stiapana Shpaka (Bia-
łoruś) – 56,60 m i Erwina Zawadzkiego, 
który po raz pierwszy uzyskał odległość 
powyżej 50 metrów za motorówką.

Nocny Konkurs zapowiadał się arcycieka-
wie, ponieważ po raz pierwszy na zwycięzcę 
również czekała nagroda finansowa. Akwen 
był znakomicie oświetlony co pozwalało 
zawodnikom oddawać długie i piękne skoki. 
Kiedy zbliżały się najciekawszy próby … nie-
stety zawiodła technika. Kompletnej awarii 
uległ generator prądu, co pozbawiło szans 
na dokończenie rywalizacji. Organizatorzy 
przygotowali fantastyczny spektakl ,,Taniec 
Ognia’’, który był zadośćuczynieniem i ... 
liczyli po cichu na usunięcie usterki. Rze-
czywistość okazała się brutalna i trzeba było 
zakończyć zmagania.

Słowa podziękowania należy skierować do 

naszego wiernego Partnera – spółki Totali-
zator Sportowy ,,LOTTO’’, która wspiera 
rozwój tej widowiskowej dyscypliny sporto-
wej. Dziękujemy również Burmistrzowi 
Augustowa za przygotowanie jubileuszo-
wych statuetek z okazji 50-lecia sekcji 
narciarstwa wodnego. Cieszy nas fakt, 
że Polski Związek Motorowodny 
i Narciarstwa Wodnego dostrzega 
znaczenie zawodów w Augusto-
wie. Oby następne 50 lat przy-
niosło tyle wspaniałych sukcesów 
i rozsławiało gród nad Nettą!
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To już dobra tradycja 

Drużyna w obronie srebrnego 
medalu

Uzupełniony o Annę Kazek zespół brązo-
wych medalistów Mistrzostw Świata z 2014 

roku w składzie: Krzysztof Bernatowicz, 
Kamil Borysewicz, Martin Gruca, Dawid 

Kazek i Małgorzata Rutkowska wybrał 
się do niemieckiego Alfsee, by 

potwierdzić, że należy do najlep-
szych narciarzy wodnych w Euro-

pie. Sensacją byłoby, gdybyśmy 
nie stanęli na podium. Na 

szczęście do niej nie doszło. 
Nasz zespół skutecznie 

bronił srebra.
Każdy z zawodników 

miał określone zadania. Każdy znał cel i wie-
dział w jakiej konkurencji powinien zdobyć 
punkty dla narodowej drużyny. Mieliśmy 
specjalistów od jazdy figurowej – małżeństwo 
Annę i Dawida Kazków, slalomistę Mar-
tina Grucę, skoczków – Kamila Borysewi-
cza i Małgorzatę Rutkowską, do tego należy 
dodać Krzysztofa Bernatowicza – najbardziej 
wszechstronnego narciarza, który miał punk-
tować w każdej konkurencji. 

Złoto Kamila Borysewicza i punkty 
skoczków dla drużyny

Zaczynając od tyłu, czyli od skoków, 
złoto ME w kategorii Open wywal-
czył Kamil Borysewicz, jako jedyny 

z całej stawki skacząc w finale powyżej 
60 metrów (dokładnie 60,5 m). Nasze 
apetyty były większe, bo po pierwszej 
serii Krzysztof Bernatowicz był trzeci. 
Niestety, zawodnik Ski-Line’u Szczecin 
w serii finałowej był w gorszej dyspozy-
cji i ostatecznie zajął 6 miejsce. Wśród 
kobiet do finału nie zakwalifikowała się 
Małgorzata Rutkowska, choć jej skok na 
33,6 m wystarczył do tego, byśmy dostali 
ważne punkty w tej konkurencji do kla-
syfikacji drużynowej. Łącznie to właśnie 
skoczkowie dali naszej srebrnej drużynie 
najwięcej punktów.

Po punkty w slalomie i figurach
W slalomie najlepszy wśród naszych roda-

ków okazał się Kamil Borysewicz, a tuż za 
nim był Krzysztof Bernatowicz. Ostatnie 
punkty dołożył zawodnik Zefiru Bytom Mar-
tin Gruca, który ze względu na niesprzyjające 
warunki podczas swojego przejazdu nie mógł 
pokazać się ze swojej najlepszej strony. Nie-
stety, żaden z naszych zawodników nie zakwa-
lifikował się do finału indywidualnego, ale 
rezultaty kadrowiczów wystarczyły na wyso-
kie pozycje w klasyfikacji drużynowej.

To już dobra tradycja 
– z najważniejszych imprez
 narciarze wracają z medalami!
2011 – Antalya, 2013 – Szczecinek, 2015 – Alfsee. Te daty należy już na dobre 
zapamiętać, bo trzy razy z rzędu udała nam się sztuka zdobycia srebrnego medalu 
w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Europy w narciarstwie wodnym za wyciągiem 
(kat. Open). Ten ostatni nasi przywieźli z Niemiec na początku września. Wyniki 
nie kłamią i potwierdzają, że w narciarstwie wodnym jesteśmy potęgą. Patrząc 
na wiek naszych narciarzy, na jakiś czas nią na pewno pozostaniemy.  Mieliśmy za 
zadanie zdobyć medal, a zdobyliśmy dwa, bo do tego Kamil Borysewicz wygrał 
indywidualny konkurs skoków. Przygotowali Antoni Bohdanowicz i Adrian Skubis.
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Jeśli chodzi o jazdę figurową, to mie-
liśmy w niej jednego finalistę – Dawida 
Kazka, któremu udało się zdobyć 9330 
punktów. Trzeba przyznać, że poziom 
prezentowany przez rywali był kosmiczny 
i ostatecznie wynik Dawida dał mu 6 
miejsce. Przed nim uplasowali się bez-
konkurencyjni Białorusini, a także nie-
samowity narciarz Aleksander Vasko ze 
Słowacji, który mimo młodego wieku ma 
duży potencjał, by stać się legendą tego 
sportu. Wśród kobiet nie było szans na 
nawiązanie rywalizacji z Białorusinkami, 
które zajęły wszystkie miejsca finałowe. 
Na pocieszenie najlepszą zawodniczką po 
nich okazała się Anna Kazek. Na szczęście 

ta wysoka pozycja wystarczyła, by nasza 
kadra w jeździe figurowej w „druży-
nówce” zajęła drugie miejsce.

 Dobre występy naszych reprezentantów 
sprawiły, że trzeci z rzędu srebrny medal 
Mistrzostw Europy w narciarstwie wod-
nym za wyciągiem stał się faktem. - Nie 
będziemy jednak spoczywali na laurach. 
Już teraz kolejne pokolenie utalento-
wanych narciarzy dobija się do dorosłej 
kadry. Miejmy nadzieję, że to sprawi, iż 
za jakiś czas nawet ta „kosmiczna” Biało-
ruś będzie w naszym zasięgu - podsumo-
wał Wiesław Kurnik, wiceprezes Związku 
ds. narciarstwa wodnego.

Skoki (mężczyźni)
1. Kamil Borysewicz (Polska)  60,5 m
2  Nikita Papakul (Białoruś)  58,7 m
3  Stiapan Shpak (Białoruś)  55,9 m
   
6. Krzysztof Bernatowicz (Polska)  53,3 m

Trójkombinacja (mężczyźni)
1  Nikita Papakul (Białoruś)  2740, 01 pkt 
2  Alexander Vasko (Słowacja)  2671,61 pkt 
3  Aleksandr Isajew (Białoruś)  2482, 52 pkt 
4. Krzysztof Bernatowicz (Polska)  2233,76 pkt 

Jazda figurowa (mężczyźni)
1  Artem Morozov (Białoruś)  11220 pkt 
2  Aleksandr Isajew (Białoruś)  10980 pkt 
3  Alexander Vasko (Słowacja)  10710 pkt 
   
6. Dawid Kazek (Polska)  9330 pkt 

Klasyfikacja drużynowa
1  Białoruś  8598,07 pkt 
2. Polska  6759,02 pkt 
3  Niemcy  6536,36 pkt 

Sukcesy Polaków w Mistrzostwach Europy w Kategorii Open
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Augustów
opanowany
Augustów
opanowany
przez narciarzy wodnych!
To była prawdziwa wrześniowa kumulacja zawodów w narciarstwie wodnym za wyciągiem. W jednym miejscu – na jeziorze 
Necko w Augustowie –  zaledwie w dziesięć dni odbyły się trzy poważne i niezwykle mocno obsadzone imprezy – Mistrzostwa 
Polski, Puchar Europy (Grand Prix of the Cable) oraz Mistrzostwa Europy Juniorów i Seniorów. W zawodach wzięło udział 
prawie stu narciarzy wodnych z dziesięciu krajów. Przygotowali: Antoni Bohdanowicz i Adrian Skubis, zdjęcia Adrian Skubis 
i Robert Siedlarski.

Mistrzostwa Polski i Puchar Europy jako wyborna przystawka
W rozegranych w dniach 10-13 wrze-

śnia Mistrzostwa Polski w narciarstwie 
wodnym za wyciągiem nie zabrakło 
niespodzianek, jak chociażby brązowy 
medal w jeździe figurowej w kategorii 
U15 chłopców dla Mateusza Wyciska – 
diamentu, który wypatrzył i szlifuje od 

tego sezonu wiceprezes ds. narciarstwa 
wodnego i wakeboardu Wiesław Kurnik. 
Z punktu widzenia szkoleniowego i orga-
nizacyjnego Mistrzostwa Polski połą-
czone z Grand Prix of the Cable były też 
znakomitym sprawdzianem formy przed 

Mistrzostwami Europy Juniorów i Senio-
rów, które rozpoczynały się zaledwie trzy 
dni po zakończeniu tych imprez.
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Wyniki Mistrzostw Polski
w narciarstwie wodnym za wyciągiem

Kategoria Open (kobiety)
1  Kazek Anna (Zefir)  1,50/55/14 25
2  Rutkowska Małgorzata (Zefir)  4,00/55/18 25
3  Molenda Magdalena (Ski-Line)  1,00/52

Kategoria Open (mężczyźni)
1  Bernatowicz Krzysztof (Ski-Line)  2,00/58/11 25
2  Gruca Martin (Zefir)  5,50/58/13 00
3  Borysewicz Kamil (Sparta)  2,50/58/13 00

Kategoria U-15 (dziewczęta)
1  Haraburda Martyna (MOS)  3,00/43
2  Gajdzik Oliwia (Zefir)  4,50/40
3  Hirchy-Żak Kamila (Ski-Line)  3,00/40

Kategoria U-15 (chłopcy)
1  Oborski Kondrad (MOS) 4 ,50/55/18 25
2  Nowakowski Jakub (Ski-Line)  4,00/55/18 25
3  Mieloch Bartosz (MOS)  2,25/55/18 25

Kategoria U-19 (dziewczęta)
1  Jaroszewska Izabela (Sunal)  3,50/55/16 00
2  Polkowska Zuzanna (MOS)  3,50/55/18 25
3  Woźniak Idalia (Ski-Line)  3,00/55/18 25

Kategoria U-19 (chłopcy)
1  Zawadzki Konrad (MOS)  5,00/58/14 25
2  Grzesiak Mateusz (Ski-Line)  3,00/58/16 00
3  Zawadzki Erwin (MOS)  4,50/58/18 25

Kategoria Senior (mężczyźni)
1  Naorniakowski Jacek (Slalom)  4,00/49
2  Moś Michał (Zefir)  3,00/46

Slalom
Kategoria Open (kobiety)

1  Kazek Anna (Zefir)  6230
2  Rutkowska Małgorzata (Zefir)  700
3  Molenda Magdalena (Ski-Line) – nie start  w finale

Kategoria Open (mężczyźni)
1  Gruca Martin (Zefir)  6310
2  Bernatowicz Krzysztof (Ski-Line)  6150
3  Świętek Paweł (Zefir)  4310

Kategoria U-15 (dziewczęta)
1  Gajdzik Oliwia (Zefir) 740
2  Hirchy-Żak Kamila (Ski-Line)  310
3  Haraburda Martyna (MOS)  220

Kategoria U-15 (chłopcy)
1  Siedlarski Jakub (Zefir)  2250
2  Nowakowski Jakub (Ski-Line)  1180
3  Wycisk Mateusz (Zefir)  530

Kategoria U-19 (dziewczęta)
1  Woźniak Idalia (Ski-Line)  3880
2  Polkowska Zuzanna (MOS)  1620
3  Jaroszewska Izabela (Sunal)  1500

Kategoria U-19 (chłopcy)
1  Grzesiak Mateusz (Ski-Line)  2650
2  Zawadzki Erwin (MOS)  1260
3  Zborowski Piotr (Kilwater)  1150

Kategoria Senior (mężczyźni)
1  Naorniakowski Jacek (Slalom)  2810
2  Moś Michał (Zefir)  1190

Figury
Kategoria Open (kobiety)

1  Rutkowska Małgorzata (Sparta)  35,5m
2  Mazurkiewicz Justyna (Zefir)  24,1m
3  Woźniak Idalia (Ski-Line)  21,5m

Kategoria Open (mężczyźni)
1  Bernatowicz Krzysztof (Ski-Line)  53m
2  Borysewicz Kamil (Sparta)  52,2m
3  Świętek Paweł (Zefir) 28,3m 

Kategoria U-15 (dziewczęta)
1  Jabłońska Aleksandra (MOS)  13,8m
2  Hirchy-Żak Kamila (Ski-Line)  0m

Kategoria U-15 (chłopcy)
1  Oborski Kondrad (MOS)  32,6m
2  Siedlarski Jakub (Zefir)  28m
3  Mieloch Bartosz (MOS)  25,1m

Kategoria U-19 (dziewczęta)
1  Polkowska Zuzanna (MOS)  29,4m
2  Woźniak Idalia (Ski-Line)  28,3m
3  Cyl Ewelina (Sparta)  24,7m

Kategoria U-19 (chłopcy)
1  Zawadzki Erwin (MOS)  50,6m
2  Zawadzki Konrad (MOS)  45,3m
3  Kowalczyk Krzysztof (Zefir)  35m

Skoki

Kategoria Open (kobiety)
1  Kazek Anna (Zefir)  2508,77
2  Rutkowska Małgorzata (Zefir)  1936,36
3  Molenda Magdalena (Ski-Line)  728,62

Kategoria Open (mężczyźni)
1  Bernatowicz Krzysztof (Ski-Line)  2964,13
2  Borysewicz Kamil (Sparta)  2208,88
3  Świętek Paweł (Zefir)  1081,02

Kategoria U-15 (dziewczęta)
1  Hirchy-Żak Kamila (Ski-Line)  1100,74
2  Jabłońska Aleksandra (MOS)  1045,55 

Kategoria U-15 (chłopcy)
1  Siedlarski Jakub (Zefir)  2540,90
2  Oborski Konrad (MOS)  2195,56
3  Nowakowski Jakub (Ski-Line)  1997,47

Kategoria U-19 (dziewczęta)
1  Woźniak Idalia (Ski-Line)  2824,68
2  Jaroszewska Izabela (Sunal)  2020,53
3  Cyl Ewelina (Sparta)  1746,26

Kategoria U-19 (chłopcy)
1  Zawadzki Erwin (MOS)  2312,67
2  Zawadzki Konrad (MOS)  2227,95
3  Sibicki Jakub (MOS)  1447,05

Trójkombinacja
OPEN

1    ZEFIR
Slalom – 1926,17;  Figury – 2557,16;  Skoki – 919,08;  SUMA – 5402,41

2  SPARTA
Slalom – 1674,47; Figury – 470,77;  Skoki - 2000;  SUMA – 4145,24

3  SKI-LINE
Slalom - 2246,61;  Figury - 521,07;  Skoki - 738,21;  SUMA – 2964,13

U15
1    MOS

Slalom – 3605,56;  Figury – 982,83;  Skoki – 3199,11;  SUMA – 7787,50
2  ZEFIR

Slalom – 2072,21;  Figury – 2288,89;  Skoki – 1013,28;  SUMA – 5374,38
3  SKI-LINE

Slalom – 1570,71;  Figury – 956,70;  Skoki – 570,80;  SUMA – 3098,21

U19
1    MOS

Slalom – 3400,45;  Figury – 1677,91;  Skoki – 3374,39;  SUMA – 8451,75
2  SKI-LINE

Slalom – 2072,21;  Figury – 2288,89;  Skoki – 1013,28;  SUMA – 5374,38
3  SUNAL

Slalom – 847,83;  Figury – 723,12;  Skoki - 0;  SUMA – 1570,95

SENIORZY
1    ZEFIR

 Slalom – 3255,72;  Figury – 2061,54;  Skoki – 1457,59;  SUMA – 3503,88
2  SLALOM

Slalom – 1954,74;  Figury – 0;  Skoki 0;  SUMA – 1945,74

Klasyfikacja drużynowa
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Slalom

W najważniejszej kategorii Open drugi 
w Pucharze Europy był Krzysztof Berna-
towicz (Ski-Line), zaś trzeci Martin Gruca 
(Zefir). W kategorii U19 Konrad Zawadzki 
(MOS) zdobył srebrny medal, a Mateusz 
Grzesiak (Ski-Line) brązowy. Znakomicie 
zaprezentowali się też nasi seniorzy. Wygrał 
Jacek Naorniakowski (Slalom), a tuż za nim 
uplasował się Michał Moś (Zefir).

Jazda figurowa

W jeździe figurowej w kategorii 
Open srebrny medal zdobyła Anna 
Kazek (Zefir), natomiast wśród męż-
czyzn trzeci był Martin Gruca. W U19 
mieliśmy dwa srebrne medale – Idalii 
Woźniak (Ski-Line) wśród kobiet oraz 
Mateusza Grzesiaka wśród mężczyzn. 
Podobnie jak w slalomie dwa pierwsze 
miejsca w rywalizacji seniorów zdobyli 

odpowiednio Michał Moś oraz Jacek 
Naorniakowski.

Skoki
W konkurencji skoków Polacy zdobyli aż 

pięć medali! W kategorii Open wśród męż-
czyzn srebrny krążek otrzymał Krzysztof 
Bernatowicz, zaś Kamil Borysewicz (Sparta) 
dostał brąz. U kobiet druga była Małgorzata 
Rutkowska. W kategorii U19 pierwsze miej-
sce zajął Erwin Zawadzki, a drugi był jego 
młodszy brat Konrad. 

Trójkombinacja
Podobnie jak w skokach, tu też mieliśmy 

pięć medali. W kategorii Open najlepszy oka-
zał się Krzysztof Bernatowicz, natomiast trzeci 
był Kamil Borysewicz. Brązowy medal zdobyła 
wśród kobiet Anna Kazek. W kategorii U19 
Konrad Zawadzki był drugi, a  jego starszy brat 
Erwin był trzeci.

Medale Polaków
w Pucharze Europy
Równolegle do Mistrzostw Polski w narciarstwie wodnym za wyciągiem odbyły się 
międzynarodowe zawody z cyklu Grand Prix of the Cable. Polacy wywalczyli w nich „worek 
medali”. Przygotował Adrian Skubis.
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Medalowe żniwa Polaków 
na ME w narciarstwie wodnym

Medale braci Zawadzkich na skoczni
Największym sukcesem zakończyła się 

rywalizacja na skoczni w kategorii U19. Tu 
od samego początku zawodów ton rywa-
lizacji nadawali mieszkańcy Augustowa, 
bracia Erwin i Konrad Zawadzcy. Po 
sobotnich eliminacjach liczyliśmy nawet 
na złoto i srebro. Erwin wygrał z odległo-
ścią 50.2 m, a Konrad był drugi osiągając 
48.8 m. W finale nasi już tak daleko nie 
skakali. 49.6 metra dało Erwinowi pewne 
pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Europy, 
a 41.7 m Konrada zapewniło mu brązowy 
medal. Duet z Augustowa rozdzielił tym 
razem Juraj Kerpcar ze Słowacji (42.4 m 
w finale).

Srebrna drużyna U19
Bardzo dobrze spisała się nasza drużyna w kate-

gorii U19 ustępując miejsca na podium tylko 
niezwykle mocnym Białorusinom. W polskiej 
ekipie punktowali: Zuzanna Polkowska, Idalia 
Woźniak, Mateusz Grzesiak, Krzysztof Kowal-
czyk, Konrad Zawadzki i Erwin Zawadzki. 
Polacy uzbierali łącznie 6014,61 pkt. Mistrzo-
wie Europy Białorusini wywalczyli 8183.09 
pkt, a brązowi medaliści Niemcy 5704.54 pkt.

Nie zabrakło też medali Polaków w rywaliza-
cji Seniorów (Over35). Wicemistrzem Europy 
w jeździe figurowej został Michał Moś, a w trój-
kombinacji (łączne noty za slalom, skoki i jazdę 
figurową) brązowy medal zdobył Jacek Naornia-
kowski. Dobre wyniki naszych seniorów dały im 

też brązowy medal w klasyfikacji drużynowej.
Do pełni szczęścia zabrakło jedynie medalu 

drużynowego w kategorii U15. Nasi najmłodsi 
reprezentanci znaleźli się tuż za podium, na 
czwartej pozycji.

Rekordowe mistrzostwa
W Mistrzostwach Europy Juniorów i Senio-

rów w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem 
wystartowało łącznie kilkudziesięciu zawodni-
ków z Austrii, Białorusi, Holandii, Niemiec, 
Izraela, Ukrainy, Słowacji, Czech, Wielkiej Bry-
tanii i Polski. Przed zawodami naszym jedynym 
zmartwieniem mogła być pogoda, bo przecież 
we wrześniu w Polsce może zdarzyć się niemal 
wszystko. Na szczęście warunki panujące na 
wyciągu (niemal przez wszystkie dni sporto-
wej rywalizacji) pozwoliły na osiąganie bardzo 
dobrych wyników. Podczas zawodów padały 
rekordy życiowe i nie tylko. Fenomenalny 
wyniki w slalomie dziewcząt w kategorii U15 
uzyskała Karina Borikova. Słowaczka na jeziorze 
Necko poprawiła rekord Europy.

Zaledwie trzy dni po Mistrzostwach Polski i Pucharze Europy w tym 
samym miejscu w Augustowie odbyła się kolejna ważna impreza, czyli 
Mistrzostwa Europy Juniorów i Seniorów w narciarstwie wodnym 
za wyciągiem. Polska ekipa miała powody do radości – nad jeziorem 
Necko rozbrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, a nasi narciarze zdobywali 
medale indywidualne i drużynowe. Przygotował Adrian Skubis.

Zeskanuj kod, 
zobacz relację 
z zawodów na 
smartfonie lub 
tablecie.

International Waterski & Wakeboard Feferation
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Naszym kiem ...

Narciarski rok 2015 był bardzo udany. Dzięki polskim zawod-
nikom cieszyliśmy się z medali zdobywanych na najważniejszych 
imprezach rangi mistrzowskiej. Bez wątpienia postacią numer jeden 
był Kamil Borysewicz. Augustowianin zdobył dwa medale ME za 
wyciągiem w kategorii Open (indywidualnie w skokach złoto oraz 
z drużyną narodową srebro),  brązowy medal MŚ w kategorii U21 
w skokach za motorówką, a także Puchar Świata w skokach za wycią-
giem. Do tego oddał fenomenalny skok w czeskim Havirovie stając 
się właścicielem najlepszego wyniku na świecie. Szkoda, że jest to 
rekord nieoficjalny…

Na medal spisała się nasza drużyna podczas wspomnianych ME 
„openów” rozegranych w Niemczech – w ten sposób Polacy pod-
trzymali dobrą passę i obronili wicemistrzostwo wywalczone dwa 
lata wcześniej w Szczecinku.

Miłymi akcentami kończyliśmy długi sezon podczas ME Junio-
rów i Seniorów za wyciągiem w Augustowie. Tam nasi kadrowicze 
zdobywali złoty i brązowy medal w kategorii U19,  srebrny medal 
drużynowy w tej samej kategorii wiekowej, a także srebrny i dwa 
brązowe medale w kategorii O35.

Z zawodów krajowych najważniejsze były oczywiście Mistrzostwa 
Polski rozegrane w Sokółce, Szczytnie i Augustowie (za motorówką) 
oraz Augustowie (za wyciągiem). Tradycyjnie już, ciekawe i mocno 
obsadzone międzynarodowe zawody odbyły się w Szczytnie (Mazu-
ria Cup) oraz w Augustowie (Netta Cup) połączone z pięknym jubi-
leuszem AKS Sparty.

O przyszłość narciarstwa wodnego w Polsce nie powinniśmy się 
raczej martwić. Mamy klasowych zawodników w kategorii Open, 
a do tego grona przebijają się kolejni. Wystarczy wspomnieć braci 
Erwina i Konrada Zawadzkich, którzy imponują w swoich kate-
goriach juniorskich. Tak trzymać! Dbajmy o najlepszych i wycho-
wujmy ich następców.

Michał Moś, członek Europejskiej Komisji Narciarstwa 
Wodnego za Wyciągiem przy IWWF i sędzia międzynarodowy, 
podsumowuje sezon 2015

Polacy lecieli do Szanghaju wymieniani 
w gronie ścisłych faworytów. I nie zawie-
dli. Już w piątkowych eliminacjach skakali 
najdalej. Kamil Borysewicz oddał wtedy 
najdłuższy skok całego konkursu – 57,3 m. 
Krzysztof Bernatowicz był trzeci z wynikiem 

55,5 m. Naszych reprezentantów rozdzielał 
Białorusin Nikita Papakul (55,7 m).

W finałach cała czołówka skakała nieco 
bliżej. Skok na odległość 53,5 m dał 
Kamilowi Borysewiczowi zwycięstwo! Za 
Polakiem uplasowali się: Niemiec Marius 

Schimanski (50,3 m) i Białorusin Nikita 
Papakul (48,1 m). Krzysztof Bernatowicz 
z wynikiem 46,7 m w finałowej serii zajął 
czwartą pozycję.

Do Szanghaju organizatorzy zawodów 
zaprosili też przedstawiciela polskiego 
wakeboardu Dawida Balasa. W bardzo sil-
nym towarzystwie Polak zakończył zawody 
w LCQ (kwalifikacja ostatniej szansy). 
Z Pucharem Świata wrócił do domu Nie-
miec Dominik Guhrs. 

To było znakomite uwieńczenie sezonu – nasz najlepszy skoczek wygrał zawody 
Pucharu Świata w skokach na nartach wodnych. W Szanghaju był bezkonkurencyjny. 
Czwarte miejsce zajął drugi nasz reprezentant Krzysztof Bernatowicz. Przygotował 
Adrian Skubis. Zdjęcia IWWF.

najlepszy w Pucharze Świata!
Kamil Borysewicz
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Nasze 
„Lato z Motorowodniakami”

Nauka pływania i zasad 
bezpieczeństwa nad wodą

Projekt „Lato z motorowodniakami” był reali-
zowany na terenie trzech województw (Śląskie, 
Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie). Podczas 
bezpłatnych zajęć instruktorzy i ratownicy 
WOPR uczyli najmłodszych (dzieci z 4-6 klas 
szkół podstawowych) pierwszej pomocy, wyja-
śniali zasady zachowania bezpieczeństwa nad 
wodą, a także uczyli pływać na nartach wod-
nych i wakeboardzie. Przy okazji akcji udało 
się też „wyłowić małe perełki”. Dla najzdolniej-
szych zorganizowaliśmy profesjonalne treningi 
i umożliwiliśmy pierwsze starty w zawodach 
organizowanych przez Polski Związek Motoro-
wodny i Narciarstwa Wodnego. 

WakePark Giżycko dla najmłodszych
1 czerwca – czyli w Dzień Dziecka – rozpo-

częliśmy dwumiesięczną akcję skierowaną do 
uczniów szkół podstawowych w WakeParku 
Giżycko. Nasz ośrodek wyposażony w dwa 
niezależne wyciągi dwusłupowe codziennie 
w wyznaczonych godzinach był otwarty dla 
miejscowych dzieci za darmo. Chętni byli 
otoczeni opieką wykwalifikowanych instruk-
torów, mogli skorzystać bezpłatnie ze sprzętu 
(deski do wakeboardu, kaski, kapoki). 

WAKEBOARD o co kamman?
Jak utrwalić zdobytą podczas zajęć 

z instruktorami wiedzę? Najlepiej przekazać 
kursantom „pomoce naukowe”. Za takie 

posłużyła nam nasza broszura 
„WAKEBOARD o co kam-

man?”. Co prawda w dużej 
mierze poświęcona jest 

ona zaawansowanym 
trickom wakeboardo-

wym, ale też opisuje 
sprzęt i kompletny 

ubiór wakeboardzisty, zwracając uwagę na 
aspekty bezpieczeństwa. W sumie do rąk naj-
młodszych trafiło kilka tysięcy tych broszur. 

Oby więcej takich akcji!
Profesjonalne zajęcia dla najmłodszych 

cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Rodzice, którzy przychodzili ze swoimi 
pociechami na treningi i warsztaty często 
deklarowali, że na pewno to nie było ich 
pierwsze i ostatnie spotkanie z nartami 
wodnymi i wakeboardem. Liczymy, że 
wrócą do nas za rok. 

Szczególne podziękowania za pomoc w reali-
zacji tego projektu kierujemy do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

„Lato z motorowodniakami” to projekt, którego zadaniem było promowanie 
i zainteresowanie dzieci naszymi dyscyplinami – narciarstwem wodnym oraz 
wakeboardem. Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej byliśmy aktywni przez cały sezon, a z bezpłatnych lekcji skorzystało blisko 
pół tysiąca dzieci. Przygotował Adrian Skubis.

Nasze 
„Lato z Motorowodniakami”
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Szczytno
  - miasto na fali
O atrakcyjności Szczytna z pewnością decyduje jego położenie. Dwa jeziora w samym centrum miasta tworzą doskonałe 
warunki do uprawiania sportów wodnych. Jednak oprócz atrakcji dla miłośników szaleństwa na fali znajdą tu coś dla siebie 
rodziny z dziećmi, miłośnicy dobrej muzyki i amatorzy przyrody.

Południowa brama Mazur, bo tak często 
nazywane jest Szczytno, to miasto wyjąt-
kowe. Znane z sienkiewiczowskich Krzyża-
ków i big beatu. To właśnie tu urodził się 
Krzysztof Klenczon i zaczynał swoją przy-
godę z muzyką. Jednak dzisiaj miasto nie 
przypomina już tego sprzed 30 lat. Dzisiaj 
Szczytno to miasto ludzi aktywnych, peł-
nych pasji i pomysłu na siebie. Warto je 
odwiedzić, by na własnej skórze poczuć kli-
mat miejsca i gościnność ludzi.

To tu, w ścisłym centrum miasta znaj-
dują się dwa jeziora: Duże i Małe Domowe. 
Większy z akwenów to miejsce doskonałe do 
uprawiania sportów wodnych. Znajduje się 
tu strzeżona plaża z kąpieliskiem, które jako 
jedno z 13 w województwie warmińsko-
-mazurskim spełnia unijne wymogi. Do dys-
pozycji sympatycy sportów wodnych mają 

w pełni wyposażoną bazę wodną. Można tu 
popływać kajakiem, rowerem wodnym, a na 
nieco mniej aktywnych czeka rejs statkiem 
wycieczkowym. Wokół obu jezior ciągnie 
się ścieżka pieszo-rowerowa. Po wyprawie 
nią można przysiąść i odpocząć nad mniej-
szym jeziorem, nad brzegami którego panuje 
wyjątkowy klimat.

Aby poznać miasto wystarczy dobrze się 
rozejrzeć. W wielu miejscach Szczytna kryją 
się „Pofajdoki”. To mazurskie skrzaty, które 
ulokowały się w miejscach znaczących dla 
historii grodu. Każdy z nich jest inny i opo-
wiada inną historię. Jeżeli będziemy je uważ-
nie tropić to dowiemy się nieco o zabytkach 
i obiektach ważnych dla dzisiejszego 

funkcjonowania miasta. W Informacji Tury-
stycznej znajdziemy specjalną mapę, która 
ułatwi nam poszukiwanie „Pofajdoków”.

Lato to czas dobrej zabawy. Każdego roku 
w Szczytnie odbywa się cykl imprez  - Letnie 
Granie. Dosłownie w każdy weekend odby-
wają się inne imprezy kulturalne. A najważ-
niejszą z nich jest święto miasta – Dni i Noce 
Szczytna, podczas których władzę przejmuje 
Jurand, znany z powieści Krzyżacy. Trzy dni 
i trzy duże koncerty podczas, których na sce-
nie pojawiają się prawdziwe gwiazdy polskiej 
estrady. Warto więc wpisać wizytę w Szczyt-
nie jako punkt obowiązkowy w podróży po 
Mazurach. Każdy kto tu raz przyjedzie, chce 
wracać po więcej.

aktywny wypoczynek
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Ślesin wyróżnia się nader atrakcyjnym poło-
żeniem. Miasto dzieli tylko 100 km od dużych 
ośrodków miejskich, jak: Poznań, Toruń, Byd-
goszcz, Łódź. Do Ślesina prowadzą dogodne 
szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 25 
i droga wojewódzka nr 263, a droga krajowa 
A2 przebiega w odległości 25 km od Ślesina.

Jednak Ślesin to przede wszystkim miasto 
posiadające kompletną ofertę w obszarze tury-
styki wodnej. Wodniaków z pewnością zain-
teresuje fakt, że Ślesin leży na szlaku wodnym 
zwanym Wielką Pętlą Wielkopolski (www.
wielka-petla.pl), który pozwala na żeglugę trasą 
liczącą 688 km. Dla wszystkich kochających 
sporty wodne, jeziora stwarzają doskonałe 
warunki do uprawiania żeglarstwa, kajakar-
stwa, wioślarstwa, windsurfingu oraz sportów 
motorowodnych. 

Wizytówką miasta stała się nowoczesna 

Przystań Wodna (marina.slesin.pl). Głównymi 
elementami przystani są trzy pomosty służące 
do cumowania jachtów oraz jeden pomost do 
cumowania statków. Ogółem przystań posiada 
76 miejsc do cumowania jachtów żaglowych 
i łodzi motorowych. Wszystkie pomosty 
zostały wyposażone w  stanowiska do czerpa-
nia wody, a także w gniazda z napięciem 230 
V. W centralnej części przystani znajduje się  
murowany całoroczny budynek wyposażony 
w salę konferencyjną i warsztat. Dostępny 
jest również hangar w którym można doko-
nać drobnych napraw sprzętu. Na  nabrzeżu 
przystani został zamontowany słupowy żuraw 
obrotowy o maksymalnym udźwigu 8 ton. 
Konstrukcja żurawia pozwala na bezpieczne 
wodowanie oraz podejmowanie z wody jed-
nostek pływających o długości maksymalnej 
kadłuba wynoszącej 10 metrów i szerokości 3,2 

metra oraz wysokości całkowitej jednostki nie 
przekraczającej  2,5 metra. Teren przystani jest 
monitorowany.

W niewielkiej odległości od przystani 
znajduje się jedyny w tej części wielkopol-
ski wakepark (www.delfinimprezy.pl/blog/
attraction/wakepark). Pozwala to uprawiać 
tę dynamicznie rozwijającą się dyscyplinę 
nawet wtedy kiedy nie dysponuje się sprzętem 
motorowodnym. 

Na terenie gminy Ślesin znajduje się wiele 
obiektów noclegowych oferujących miejsca 
o zróżnicowanym standardzie co czyni wypo-
czynek w Ślesinie dostępnym dla każdego.

Wytrwałe inwestowanie w turystykę wodną 
zostało już wiele razy docenione i nagro-
dzone. Przystań Wodna w Ślesinie dwukrotnie 
otrzymała prestiżową „Nagrodę Przyjaznego 
Brzegu”. Miesięcznik „Żagle” przyznał przy-
stani swój certyfikat oraz ocenę 4 gwiazdek.

Te inwestycje oraz przyjazne i otwarte 
społeczeństwo przyczyniły się do tego, że 
Ślesin obecnie stanowi jedną z najatrakcyj-
niejszych propozycji turystycznych w Wiel-
kopolsce. Dzięki temu odbywa się tutaj wiele 
imprez żeglarskich i motorowodnych rangi 
międzynarodowej.

Ślesin to niewielkie miasto turystyczne we wschodniej części województwa 
wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Jest położone na granicy Wielkopolski 
i Kujaw, wśród pięknych lasów, głównie sosnowych, otoczone urokliwymi 
jeziorami polodowcowymi: Jeziorem Ślesińskim, Jeziorem Mikorzyńskim, Jeziorem 
Licheńskim. Jeziora te są włączone w system chłodzenia elektrowni co sprawia że 
temperatura wody jest o kilka stopni wyższa niż w innych jeziorach.

Ślesin - 
motorowodny raj bliżej niż myślisz
Ślesin - 
motorowodny raj bliżej niż myślisz
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To co najważniejsze - obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego 
przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 
podlegają statki sportowo rekreacyjne o napędzie mechanicznym 
o mocy silników większej niż 15 kW.

Jak i gdzie zarejestrować łódź lub dokonać zmian 
wpisu w rejestrze?

Wniosek o wpis do rejestru lub dokonanie zmian w rejestrze 
można złożyć w siedzibie Polskiego Związku Motorowodnego 
i Narciarstwa Wodnego przy ul. Nowogrodzkiej 40 w Warszawie 
(osobiście lub przesłać pocztą komplet dokumentów) albo poprzez 
inspektorów nadzoru technicznego. Wykaz inspektorów publiku-
jemy na stronach 42 i 43 KILWATERA. Można go też znaleźć na: 
http://www.motorowodniacy.org/rejestracja_lodzi/inspektorzy  

Wpis do rejestru na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez 
armatora/właściciela powinien zostać dokonany nie później niż w ter-
minie 30 dni od dnia wybudowania lub nabycia statku w kraju albo 
przybycia statku do kraju, jeśli statek został zakupiony za granicą.

Jakie trzeba złożyć dokumenty?
Należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek o wpis do rejestru;
-  kopię dokumentu stwierdzająca nabycie własności lub współ-

własności statku (np.: faktura VAT, umowa kupna - sprzedaży, 
umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie 
sądu rozstrzygające o prawie własności);

-  dokument potwierdzający tytuł prawny do władania statkiem 
we własnym imieniu, jeżeli armator nie jest właścicielem lub 
współwłaścicielem;

-  dla statku budowanego systemem gospodarczym – pisemne 
oświadczenie budowniczego;

-  dowód wykreślenia z rejestru, jeżeli statek był uprzednio wpisany 
do rejestru w innym organie rejestrowym polskim lub zagranicz-
nym lub oryginał dowodu rejestracyjnego (jeśli łódź jest zareje-
strowana w PZMWiNW);

-  dowód wpłaty za rejestrację statku w wysokości 60 PLN; nr konta:  
23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie.

Niezbędne jest również przedłożenie:
-  jeżeli właścicielem jest osoba prawna – wypis z odpowied-

niego rejestru sądowego, wskazujący imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego) oraz kserokopia dokumentu 
potwierdzającego nadanie numeru REGON;

-  jeżeli właścicielem statku jest osoba fizyczna – dokument toż-
samości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem 
potwierdzający tożsamość, a w przypadku osoby nieposiadającej 
obywatelstwa polskiego i numeru pesel – numer paszportu lub 
inny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku gdy 
osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo kse-
rokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i kseroko-
pia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON.

 Do każdego dowodu rejestracyjnego wydawane są numery rejestra-
cyjne, gotowe do umieszczenia na obydwu burtach kadłuba powyżej 
linii wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych 
drogach wodnych ( Dz.U. nr 212 poz. 2072).

Opłatę za numery rejestracyjne w wysokości 60 PLN dokonuje się 
na konto: Nr 56 1160 2202 0000 0002 3988 1184 Bank Millen-
nium S.A. w Warszawie, Speed on the water Spółka z o.o.

Po spełnieniu tych formalności będziesz mógł odebrać dowód 
rejestracyjny osobiście w biurze Związku lub wyślemy Ci go pocztą 
we wskazanym przez nas czasie (cała procedura trwa standardowo 
około 30 dni).

UWAGA – dokumenty składane do wniosku w języku obcym (na 
przykład umowa kupna czy faktura) powinny być przetłumaczone 
przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie druki dokumentów dostępne są na:
http://www.motorowodniacy.org/rejestracja_lodzi

Zarejestruj łódź

Zeskanuj kod,  
dowiedz się 
więcej  
o rejestracji łodzi 
motorowych.

aktywny wypoczynek
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Certyfikat Stanu Technicznego (dobrowolny i obowiązkowy) jest niezbędny 
między innymi do: ubezpieczenia statku, dopuszczenia do żeglugi w krajach Unii 
Europejskiej, gdzie aktualna ocena stanu technicznego statku jest obowiązkowa. 
Certyfikat informuje też między innymi o: obowiązkowym wyposażeniu statku 
czy  dopuszczalnym rejonie żeglugi i sile wiatru.

Postaw na bezpieczeństwo!
Podstawowym celem przeglądu technicznego jest stwierdzenie, czy statek odpowiada 

wymaganiom bezpieczeństwa żeglugi oraz określenie jego aktualnego stanu technicznego 
w szczególności w zakresie:

- budowy i elementów konstrukcyjnych;
- prawidłowości zamontowania napędu;
- właściwości manewrowych i zachowania stateczności;
- sprawności działania wszystkich urządzeń i instalacji;
CERTYFIKAT dobrowolny, wystawiany na życzenie właściciela, dla statku od 2,5 do 24 

metrów długości w linii pokładu, o mocy silnika poniżej 75 kW - na podstawie uchwały 
Prezydium Zarządu PZMWiNW z dnia 24 października 2007 r. z uwzględnieniem postanowień art. 27, pkt. 1-4 ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o żegludze śródlądowej z późn. zm.

CERTYFIKAT obowiązkowy, dla statków o mocy silnika 75 kW i większej, podlegającym z mocy prawa przeglądom technicznym, nie-
zbędnym do uzyskania Świadectwa Zdolności Żeglugowej tj. dokumentu dopuszczającego statek do żeglugi, wydanego przez Urząd Żeglugi 
Śródlądowej, właściwy dla portu macierzystego statku.

Podstawą prawną do wystawiania CERTYFIKATU STANU TECHNICZNEGO jest umowa zawarta w dniu 5 maja 2011 r. pomiędzy 
Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej o powierzeniu Polskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego wykonywania 
przeglądów technicznych, zawartej na podstawie postanowień art. 34j ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowe z późn.zm.

Dlaczego warto mieć 
Certyfikat Stanu Technicznego?

aktywny wypoczynek



1. BARDZEL Bohdan / licencja nr 24
woj  Mazowieckie, Warszawa 
tel  602 188 128; e-mail: bohmar@op pl

2. BIELAWSKI Artur/ licencja nr 23
woj  Mazowieckie,  Góra Kalwaria
tel  605 061 041, e-mail: art biel@wp pl

3. BIELAWSKI Bogusław / licencja nr 22
woj   Mazowieckie, Warszawa
tel  605 443 844, e-mail: bodzio wodnik@wp pl

4. BIELAWSKI Paweł / licencja nr 73
woj  Mazowieckie, Warszawa
tel  790 435 191, e-mail pawel-2103@wp pl

5. BŁASZKO Marian / licencja nr 34
woj  warmińsko-mazurskie, Węgorzewo
tel  606 491 920, e-mail: mikebravo2412@wp pl 

6. BYTNER Waldemar / licencja nr 36
woj  Mazowieckie,  Warszawa
tel  503 071 979, e-mail szkolenia@hawaje webd pl 

7. CELEBAŃSKI Jarosław / licencja nr 68 
woj  Wielkopolskie, Oborniki Wielkopolskie
tel  604 714 010, e-mail: nurekjaro@wp pl 

8. CHOROSZUCHA Wiesław / licencja nr 26
woj  Podlaskie, Białystok
tel  604 278 593; 85-741-45-31, e-mail: w choroszucha@wopr-podlaskie pl 

9. CZAJKA Jakub / licencja nr 74
woj  Wielkopolskie, Czerwonak
tel  698 706 908; e-mail jakubczajka@o2 pl 

10. DWORAK Robert / licencja nr  57
woj  Podkarpackie, Rzeszów
tel  691 110 160, e-mail: rdworak@post pl 

11. DZIERŻAK Michał / licencja nr 83
mazowieckie, Warszawa
tel  608 288 889, e-mail michal@dzierzak net 

12. GAJEWSKI Lech / licencja nr 37
woj  warmińsko-mazurskie, Elbląg
tel  667 127 367, e-mail galech@o2 pl 

13. GAJEWSKI Robert / licencja nr 84
woj  warmińsko-mazurskie, Elbląg
tel  609 644 480, e-mail: roberthy@o2 pl 

14. GANZKE Zbigniew / licencja nr 27
woj  Podlaskie, Białystok
tel  606 319 131, e-mail: ganzke@poczta fm 

15. GAPSKI Maciej / licencja nr 85
woj  Wielkopolskie, Poznań
tel  602 305 051, e-mail: biuro@gapskiisyn pl

 16. GRYNKIEWICZ Janusz / licencja nr 85
woj  Dolnośląskie, Wrocław
tel  887 512 789, e-mail: j grynkiewicz@pwr wroc pl

17. JANIK Aleksandra / licencja nr 67
woj  Opolskie, Opole
tel  502 173 194; e-mail: olaya@poczta fm ; okmwinw@okmwinw pl 

18. JASIK ZENON / licencja nr 2
woj  pomorskie, Ustka
tel  607 522 524; e-mail: hals_ustka@onet pl 

19. JAWORSKI Robert / licencja nr 60
woj  Lubelskie, Lublin
tel  601 144 253; e-mail: motorowodniak@op pl

20. KACER Kazimierz / licencja nr 80
woj  Małopolskie, Tarnów
tel  502 537 900, e-mail: kacer@kacer pl

21. KĘDZIERSKI Adam / licencja nr 19
woj  Mazowieckie, Serock
tel  603 590 663, e-mail: kejadam@o2 pl 

22. KIERSNOWSKI woj.iech / licencja nr 86 
woj  Mazowieckie, Warszawa
tel  601319194, e-mail: aquamarine1@onet com 

23. KOSMALA Andrzej / licencja nr 40
woj  Lubelskie, Puławy
tel  502 685 800, e-mail: akosma@op pl 

24. KOZIEŁ Paweł / licencja nr 41
woj  Mazowieckie, Radom
tel  605 589 741, e-mail: tantal@onet pl

25. KRAJCZEWSKI Mariusz / licencja nr 42
woj  kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
tel  604 249 475, e-mail: mariusz krajczewski@neostrada pl

26. KRZEMIŃSKI Krzysztof / licencja nr 76
woj  Mazowieckie, Warszawa
tel  602 101 761, e-mail: kkrzeminski8@gmail com

27. KURNIK Maciej / licencja nr 88
woj   Śląskie, Bytom
tel  604 423 260, e-mail: maciej@iksski pl

28. KWIATKOWSKI Marek / licencja nr 43
woj  Lubelskie, Lublin
tel  691 501 206, e-mail: kwiatek57@poczta onet pl

29. ŁOZIŃSKI Janusz / licencja nr 13
woj  Mazowieckie, Warszawa
tel  603 768 130

30. MACKIEWICZ Henryk / licencja nr 25
woj  Lubuskie  Racula k/ Zielonej Góry
tel  601 572 882, e-mail: motorowodniak1@neostrada pl

31. MARCINKOWSKI Andrzej / licencja nr 66
woj  zachodniopomorskie, Szczecin
tel  605 073 220, e-mail: marengserwis@op pl

32. Marzec Andrzej / licencja nr 78
woj  małopolskie, Kraków
tel  606 659 922, e-mail:  jendrzej marzec@gmail com

33. MUCZYŃSKI Aleksander Leszek / licencja nr 28
woj  podlaskie, Łomża
tel  602 589 543, e-mail: scorpionleszek@op pl

34. NOWAKOWSKI Jan / licencja nr 93
woj  warmińsko-mazurskie, Rydzewo
tel  507187390, e-mail: janek nowakowski@wp pl

35. OLEJNIK Dariusz / licencja nr 90
woj  mazowieckie, Warszawa
tel  606888606, e-mail: dariusz olejnik@gmail com

36. ONYSZCZUK January / licencja nr 18
woj  mazowieckie, Ostrołęka
tel  608 447 131, e-mail: onyszczukj@gmail com

37. PAWELEC  Henryk / licencja nr 54
woj  pomorskie, Elbląg
tel  502 484 884, e-mail: pahe@poczta onet pl

38. POPŁAWSKI Przemysław / licencja nr 49
woj , lubelskie, Lublin
tel  697070399, e-mail: smycpl@o2 pl

39. POPŁAWSKI woj.iech / licencja nr 55
woj  kujawsko-pomorskie, Borówno
tel  606 268 228; e-mail: w j f poplawski@wp pl

40. PRĄDZYŃSKI Andrzej / licencja nr 31
woj  mazowieckie, Warszawa
tel  602 394 960, e-mail: andprad@poczta onet pl

41. ROZWALKA Hieronim / licencja nr 61
woj  dolnośląskie, Wrocław
tel  71 367 49 72;  609 061 748 , e-miał: hirek r@interia pl

42. RÓŻALSKI Stanisław / licencja nr 72
woj  mazowieckie, Marki
tel  602 378 555, e-mail: igakr@onet eu

Wykaz Inspektorów PZMWiNW 
uprawnionych do rejestracji statków 
sportowo rekreacyjnych 
 i dokonywania przeglądów technicznych
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43. RÓŻAŃSKI Ryszard / licencja nr 30
woj  łódzkie, Pabianice
tel  605 592 859, e-mail: rozar1@tlen pl

44. RUTKOWSKI woj.iech / licencja nr 70
woj  podlaskie, Augustów
tel  87 643 54 99;  601 894 692, e-mail:  bw rutkowscy@gmail com

45. SORYS Robert / licencja nr 91
woj  świętokrzyskie, Kielce
tel  692 950 167, e-mail: robert-sor@wp pl

46. STĘPIEŃ Anastazy / licencja nr 17
woj  świętokrzyskie, Kielce
tel  692 292 018, e-mail: nastek38@wp pl

47. SZCZEPANIK Paweł / licencja nr 50
Wol  Pomorskie, Gdynia
tel  603 849 482, e-mail: paweł 1322@wp pl

48. SZCZYPKA Waldemar / licencja nr 16
woj  podkarpackie, Krosno
tel  609 742 344, e-mail: kajsarena@tlen pl

49. SZKLARZ Kazimierz / licencja nr 79
woj  zachodniopomorskie, Szczecin
tel  606 730 719, e-mail: kazimierzszklarz@onet eu

50. TUREK Leszek / licencja nr 15
woj  małopolskie, Kraków
tel  601 425 323, e-mail leszek krakow@op pl

51. URBANIAK Paweł / licencja nr 92
woj  wielkopolskie, Śrem
tel  505 007 750, e-mail: urbaniak@ox com pl

52. WARCHAŁ Adam / licencja nr 51
woj  dolnośląskie, Wrocław
tel  607 567 056, e-mail adaminterjol@gmail com ; 
biurointerjol@gmail com

53. WĄTROWICZ Andrzej / licencja nr 11
woj  pomorskie, Gdańsk
tel  602 157 607, e-mail:  a watrowicz@wp pl

54. ZADRĄG woj.iech / licencja nr 69
woj  zachodniopomorskie, Szczecin
tel  601 585 398, e-mail: zadrag@proservice szczecin pl
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Najdłuższy w Polsce i jeden z najdłuż-
szych w Europie Wyciąg do Nart Wodnych 
i Wakeboardu pod względem parametrów 
oraz towarzyszących atrakcji odwiedzany 
jest przez narciarzy wodnych oraz wakebo-
ardzistów nie tylko dla sportowych emocji, 
ale również wyjątkowego klimatu miejsca. 
Jako jedyny w Polsce posiada certyfikowane 
elementy wakeparku, potocznie zwane prze-
szkodami, które tworzą nie lada wyzwanie 
nawet dla doświadczonych sportowców. 1100 
metrowa trasa umożliwia uprawianie komfor-
towej jazdy na nartach wodnych oraz najbar-
dziej fantazyjnych ewolucji na wake’u nawet 
11 osobom naraz. Ekstremalne wyczyny 
sportowców lub odważne starty amatorów 
można obserwować z drewnianych trybun 
na wodzie. Osoby nie posiadające własnego 
sprzętu mają możliwość zaopatrzenia się 
w niezbędny komplet w wypożyczalni umiej-
scowionej tuż obok startu. Mają również 

możliwość wykupienia profesjonalnej lekcji 
jazdy na nartach i wakeboardzie pod okiem 
doświadczonego instruktora. 

Wszystko to przy wakacyjnej muzyce, którą 
niesie nad wodą oraz niesamowitej atmosfe-
rze tworzonej przez mieszkańców i obsługę. 
Z obiektu mogą korzystać turyści poszu-
kujący aktywnych form spędzenia wolnego 
czasu, miłośnicy sportów wodnych, zawo-
dowi wakeboardziści oraz narciarze wodni 
w każdym wieku. Turyści, nie posiadający 
ekstremalnych upodobań lub chcący spędzić 
czas mniej aktywnie mogą skorzystać z innej 
oferty, która jest kolejną częścią produktu 
turystycznego WakePark Szczecinek. Jest to 
m.in. zlokalizowana przy wyciągu plaża miej-
ska z piaskiem wprost znad morza, strzeżona 
przez ratowników WOPR. Można odprężyć 
się grając w siatkówkę plażową z przyjaciółmi, 
zrelaksować się kąpielą w jeziorze lub odpo-
cząć na leżaku. Pospacerować po drewnianych 

pomostach rekreacyjnych lub sko-
rzystać z basenu sportowego. Śledząc 
odbywające się w sezonie wiosenno-
-letnim wydarzenia np. za pomocą apli-
kacji mobilnej Szczecinek Cyfrowa Kraina 
nie można przegapić odbywających się tu 
imprez np. Projektu Plaża TVN. Tu każdy 
znajdzie coś dla siebie. Podróżnicy mający 
ochotę oderwać się od lądu mogą skorzystać 
z wypożyczalni sprzętu wodnego lub wypo-
życzalni rowerów miejskich. Płynąc kajakiem, 
rowerkiem wodnym lub łodzią wędkarską nie 
tylko odnajdą odprężenie wśród rozkołysa-
nych fal jeziora, ale dotrą do Mysiej Wyspy 
– obowiązkowego punktu podczas wizyty 
nad jeziorem Trzesiecko. Na Mysiej Wyspie 
możemy załapać się na kursujący co godzinę 
tramwaj wodny, wypożyczyć rower z bezob-
sługowego punktu Wypożyczalni Rowerów 
Miejskich lub telefonicznie zamówić kurs 
zabytkową Taksówką Wodną z Kapitanem 
Bąblem i wrócić do WakeParku Szczecinek, 
gdzie wszystko się zaczyna. Szczecinek – daj 
się wyciągnąć! Na dłuższy pobyt z rodziną, 
krótki wypad ze znajomymi lub romantyczny 
wyjazd z drugą połówką. Bo jak wypoczynek 
to tylko Szczecinek.

Jezioro Trzesiecko położone w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim jest sercem 
sportu i rekreacji w tym malowniczym miasteczku. Niewątpliwym centrum sportów 
wodnych i atrakcji jest WakePark Szczecinek, który został nagrodzony Certyfikatem 
Polskiej Organizacji Turystycznej za Najlepszy Produkt Turystyczny 2015.

Szczecinek
– daj się wyciągnąć!

aktywny wypoczynek
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Czy zdajesz sobie sprawę jak wielkie jest 
twoje osiągnięcie dla polskiego wakeboardu?

Tak, jestem świadoma, że to wielkie osiągnięcie 
dla Polski, a także wspaniała motywacja dla mnie. 
Mam nadzieję, że mój złoty medal przyczyni się 
do spopularyzowania wakeboardu w Polsce. 
Chciałabym, aby to zwycięstwo zachęciło innych 
do uprawiania tego sportu.

Dlaczego jeszcze kilka dni przed Mistrzo-
stwami Europy nie wierzyłaś, że jakikolwiek 
medal jest w twoim zasięgu? To skromność?

Jadąc do Włoch myślałam, że zakwalifikowanie 
się do finału w kategorii juniorek będzie suk-
cesem. Nie byłam do końca pewna, jakie będę 
miała przeciwniczki, oraz czy przyzwyczaję się do 
wyciągu. Jednak mistrzostwa udowodniły mi, że 
muszę wierzyć we własne siły, bo  wszystko jest 
możliwe.

Jak dochodzi się do takiego sukcesu?
Najważniejszy jest upór i wytrwałość. Syste-

matyczne treningi mogą każdego doprowadzić 
do perfekcji. Wiele razy powtórzona czynność 

zaczyna być nawykiem 

i przestaje być trudna. Ja trenuje od czterech 
lat. Latem ćwiczę dwa razy dziennie przez 6 dni 
w tygodniu. Staram się zawsze zostawić jeden 
dzień na regenerację, a także na pomoc mamie 
lub wyjście z przyjaciółmi.  Wielkie wsparcie 
dostaję od rodziny. Rodzice bardzo mnie wspie-
rają i motywują. Jestem bardzo wdzięczna Mate-
uszowi Szewczykowi, który z poświęceniem uczy 
mnie nowych tricków, służy radą i mam do niego 
pełne zaufanie. Dziękuję również trenerowi, 
Mateuszowi Majchrzakowi, który wytrwale pro-
wadzi margonińską szkółkę.

I tu mamy pytanie o dwa słowa klucze 
z tytułu naszego wywiadu… co to jest „wake 
stodoła”?

„Wake stodoła” to taka nowoczesna stodoła. 
Mój tata, w starej i nieużywanej stodole skon-
struował wyciąg, który jest rozpięty między 
dwoma ścianami pomieszczenia. Podłoga wyło-
żona jest sztuczną trawką, po której ridera na 
desce ciągnie wyciąg. Czasami ślizgamy się po 

przeszkodach, a czasami skaczemy do basenu 
z gąbkami.

Czy ktoś próbował skopiować ten pomysł, czy 
gdzieś indziej słyszałaś o podobnych niekon-
wencjonalnych rozwiązaniach?

Hmmm… słyszałam o wyciągach na basenie 
oraz różnych slopach w halach sportowych, ale 
„wake stodoła” to oryginalny pomysł mojego 
taty.

Zostałaś Mistrzynią Europy U19, w Polsce 
wśród kobiet w Openach nie masz sobie rów-
nych, jaki masz cel na następny sezon?

Chciałabym zawalczyć o utrzymanie tytułów, 
może spróbować sił na Mistrzostwach Świata. 
Uważam jednak, że naszymi celami nie powinny 
być medale, tylko tricki, które są odzwierciedle-
niem naszego poziomu.

Kiedy możemy spodziewać się ataku na mię-
dzynarodową kategorię Open, jak oceniasz 
swoje szanse z uznanymi zawodniczkami 
z całego świata?

Na chwilę obecną nawet nie porównuję moich 
umiejętności do światowych „openek”. Sądzę, że 
potrzebuję do tego jeszcze dużo czasu i wpadnę 
do wody jeszcze niezliczoną liczbę razy, zanim 
będę mogła uścisnąć rękę np. Angelice Schrieber.

Dziękujemy za rozmowę.
(Rozmawiali Adrian Skubis i Antoni Bohdanowicz)

 - rozmowa z Mistrzynią Europy w kategorii U19 w wakeboardzie za wyciągiem Magdą Kado

Z „wake stodoły”
na europejskie salony 

Dwa tygodnie przed Mistrzostwami Europy 16-letnia Magda Kado zapowiedziała, że jedzie 
do Włoch zebrać doświadczenie, które w przyszłości zaowocuje medalami. Pochodząca 
z Margonina zawodniczka mimo, że była najmłodsza w swojej kategorii wiekowej zdobyła 
złoty medal. Na ten sukces pracowali przyjaciele i trenerzy z Klubu Wakeboardowego Margo 
9, przez cały czas wspierali ją najbliżsi, a tata Magdy stworzył unikalną na skalę światową 
platformę treningową w… stodole. Dzięki temu nasz talent mógł szlifować formę nawet zimą.

wakeboard
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Kategoria Open Wakeskate
1   Rybicki Wojciech (Acroboard)  55,00
2  Cegielski Jakub (RSSW)  50,00
3  Łukasz Ceran (Acroboard)  35,00

Kategoria Młodzicy
1  Szymański Igor (Acroboard)  50,00
2  Łojek Patryk (Acroboard)  42,50
3  Zawadzki Bartek (Acroboard)  30,00

Kategoria Juniorzy
1  Walendzik Jakub (Slalom)  62,50
2  Radziejewski Karol (Acroboard)  50,00
3  Kasprzak Kacper (Acroboard)  20,00

Kategoria Weterani
1  Plewiński Ireneusz (RSSW)  70,50
2  Łojek Marek (Acroboard)  50,00
3  Walendzik Wojciech (Slalom)  38,00

Kategoria Open (kobiety)
1  Łopińska Emilia (Acroboard)  65,00
2  Daniło Marta (Acroboard)  51,50
3  Czerobska Urszula (Wake GP)  47,50

Kategoria Open Mężczyźni
1  Wawrzyniak Mateusz (niezrzeszony)  70,67
2  Ułanowicz Olaf (Wake GP)  63,33
3  Ostrzycki Michał (Wake GP)  49,00

Medaliści MP w Wakeboardzie 
i Wakeskacie za Motorówką

Do rywalizacji przystąpiło 28 zawodniczek 
i zawodników z 5 klubów. Riderzy startowali 
w pięciu kategoriach w tym jednej kobiecej 
– Open. Zaczynając też od medali dziew-
cząt niepokonana po raz kolejny na krajowej 
imprezie tej rangi okazała się Emilia Łopińska 
z klubu Acroboard Łomianki, która mimo 
kontuzji już po raz trzeci została Mistrzynią 
Polski za motorówką.

Prawdziwą rewelacją zawodów był Mateusz 
Wawrzyniak. Pochodzący z Obornik rider 
znany jest ze swoich ogromnych umiejętności 

jakie prezentuje na wakeboardzie za wycią-
giem. Start za motorówką był dla niego 
nowym wyzwaniem. Przed krajowym czem-
pionatem Mateusz odbył zaledwie pięć tre-
ningów i mimo tak małego stażu okazał się 
najlepszy w królewskiej kategorii Open.

Bardzo cieszył udział w mistrzostwach naj-
młodszych zawodników. Po raz pierwszy roze-
grana została konkurencja młodzików U11. 
Trzeba przyznać, że odważne i dynamiczne 
przejazdy chłopców robiły ogromne wrażenie.  

Już po raz trzeci specjaliści od wakeboardu motorówkowego walczyli o laury 
w Mistrzostwach Polski (27.06). Gościnny Zalew Domaniowski okazał dużą 
łaskawość pogodową i zaoferował zawodnikom idealnie gładką wodę. Takie warunki 
gwarantowały ogromny komfort i duże bezpieczeństwo przy wykonywaniu nawet 
trudnych tricków. Przygotował Marek Łojek, zdjęcia Adrian Skubis.

Trzecie Mistrzostwa Polski
za motorówką

wakeboard
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Kulminacja sezonu
na dużych wyciągach

w Januszkowicach i Margoninie

Kulminacja sezonu
na dużych wyciągach

w Januszkowicach i Margoninie

Rekordowa obsada MP 
w Januszkowicach (9-11.07)

Ośrodek Rueda w Januszkowicach po raz 
pierwszy był miejscem tak ważnej imprezy. 
Mistrzostwa Polski rozgrywane były na 
6-słupowym wyciągu o długości 580 
metrów, a riderzy na torze mogli zaprezento-
wać ciekawe ewolucje na pięciu elementach 

wakeparku (funbox, uprail, pipe, kicker S, 
kicker L). Do walki w 11 kategoriach sta-
nęło 77 zawodników z 12 klubów, co jest 
rekordem w historii Mistrzostw Polski.

 3-dniowy event przyniósł w finałowym 
dniu wiele zaskoczeń. W królewskiej kate-
gorii Open Men, faworyci zawiedli. Poziom 
był tak wysoki, że zawodnicy musieli ryzy-
kować najtrudniejszymi ewolucjami. Na 

najwyższym miejscu podium 
mężczyzn zasłużenie stanął 

Kuba Konefał ze Szczecinka. 

Dla wielu było to spore zaskoczenie. Open 
Women wygrała faworytka Magda Kado 
z Margonina, zaś w Wakeskate Men kolejny 
raz triumfował Kuba Skrzypkowski z klubu 
YouCanWake.

Pogoda w dwóch pierwszych dniach zawo-
dów nie rozpieszczała, była wysoka fala, 
która utrudniała przejazd zawodnikom. Jed-
nak w dniu finałów sytuacja się ustabilizo-
wała i wszyscy mogli cieszyć się słońcem oraz 
idealnie płaską wodą.

Na zaproszenie organizatorów i partne-
rów na zawody przybył aktualny Mistrz 
Świata Juniorów w wakeboardzie Christo-
pher Klein oraz Mistrz Świata w kategorii 
wakeskate Moritz Thiele. Wykonali oni 
pokazowe przejazdy jakich do tej pory zgro-
madzona licznie publiczność w Januszkowi-
cach jeszcze nie widziała.

Po czerwcowych MP za motorówką przyszedł czas na dwie najważniejsze imprezy 
wakeboardowe w sezonie na dużych wyciągach. W lipcu (11.07) poznaliśmy 
medalistów Mistrzostw Polski, a na początku sierpnia (1.08) zdobywców Pucharu 
Polski. Przygotował Adrian Skubis, współpraca Klub Sportowy YOUCANWAKE 
i Klub Wakeboardowy MARGO9. Zdjęcia: Paweł Karasiński i Krzysztof Kaczyński.

wakeboard
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Kategoria Open (kobiety)
1  Kado Magda (Margo9)
2  Grabowska Natalia (Holka)
3  Kolasińska Jagoda (YouCanWake)

Kategoria Open (mężczyźni)
1  Konefał Jakub (Kabel)
2  Marona Filip (Kartel)
3  Czerniec Filip (Manta) 

Kategoria U12 (dziewczęta)
1  Kado Agnieszka (Margo9)
2  Łupij Julia (Acroboard)
3  Helbin Gabriela (Wake Camp)

Kategoria U12 (chłopcy)
1  Kado Jakub (Margo9)
2  Ziobrowski Stefan (Wake Camp)
3  Szymański Igor (Acroboard)

Kategoria U15 (chłopcy)
1  Gawron Patryk (Manta)
2  Wróbel Eligiusz (YouCanWake)
3  Dąbrowski Kuba (Kabel)

Kategoria U19 (kobiety)
1  Raczyńska Aleksandra (Manta)
2  Andrzejczak Martyna (Margo9)
3  Helbin Natalia (Wake Camp)

Kategoria U19 (mężczyźni)
1  Muszyński Mateusz (Margo9)
2  Dittrich Maice (Adrenalina)
3  Gołuński Karol (Kabel)

Kategoria Masters (mężczyźni) 
1  Bober Paweł (niezrzeszony)
2  Ambroziewicz Rafał (YouCanWake)
3  Materna Dariusz (Kartel Wieliczka)

Kategoria Weteran (mężczyźni) 
1  Lasoń Krzysztof (niezrzeszony)
2  Bohosiewicz Grzegorz (YouCanWake)
3  Materna Dariusz (Kartel)

Wakeskate (kobiety)
1  Kobylańska Agnieszka (Kartel)
2  Daniło Marta (Acroboard)
3  Keller Sandra (niezrzeszona)

Wakeskate (mężczyźni) 
1  Skrzypkowski Jakub (YouCanWake)
2  Cegielski Jakub (RSSW)
3  Rybicki Wojciech (Acroboard)

Medaliści Mistrzostw Polski
w Wakeboardzie i Wakeskacie na dużym wyciągu

wakeboard
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Kategoria Open (kobiety)
1  Kado Magda (Margo9)  90 pkt
2  Kolasińska Jagoda (YouCanWake)  60 pkt
3  Jaworska Anna (YouCanWake)  45 pkt

Kategoria Open (mężczyźni)
1  Wawrzyniak Mateusz (niezrzeszony)  90 pkt
2  Konefał Jakub (Kabel)  87,33 pkt
3  Karczewski Maurycy (Margo9)  82 pkt

Kategoria Młodzik (chłopcy)
1  Kado Jakub (Margo9)  80 pkt
2  Gwiazda Klaudiusz (Floating Park)  60 pkt
3  Koszowski Jan (niezrzeszony)  50 pkt

Kategoria Junior Młodszy (chłopcy)
1  Gawron Patryk (Manta)  85 pkt
2  Dąbrowski Jakub (Kabel)  80 pkt
3  Kaczan Dawid (YouCanWake)  74 pkt

Kategoria Juniorki (dziewczęta)
1  Kado Agnieszka (Margo9)  80 pkt
2  Łapacz Agnieszka (Margo9)  60 pkt
3  Raczyńska Aleksandra (Manta)  55 pkt

Kategoria Juniorzy (chłopcy)
1  Muszyński Mateusz (Margo9)  90 pkt
2  Gołuński Karol (Kabel)  80 pkt
3  Sikorski Ryszard (Acroboard)  75 pkt

Kategoria Masters (mężczyźni)
1  Ambrożewicz Rafał (YouCanWake)  60 pkt
2  Maćkowski Marcin (Kartel)  55 pkt
3  Materna Dariusz (Kartel)  45 pkt

Kategoria Weteran (mężczyźni)
1  Balas Artur (Manta)  75 pkt
2  Lasoń Krzysztof (niezrzeszony)  70 pkt
3  Bohosiewicz Grzegorz (YouCanWake)  60 pkt

Wakeskate (Open)
1  Dulko Dennis (niezrzeszony)  75 pkt
2  Skrzypkowski Jakub s(YouCanWake)  60 pkt
3  Nowakowski Sylwester (niezrzeszony)  55 pkt

Medaliści Pucharu Polski
w Wakeboardzie i Wakeskacie na dużym wyciągu

PP w Margoninie 
 już po raz trzeci (31.07-01.08) 

Do wizyty na przynajmniej jednej 
ważnej imprezie w sezonie w tym miej-
scu już się przyzwyczailiśmy. Gościnny 
WakePark Margonin w 2012 i 2014 
był areną Pucharu Polski, a w 2013 
Mistrzostw Polski. W 2015 roku po 
raz trzeci odbył się tu PP i kolejny 
raz byliśmy świadkami znakomitych 
zawodów. Organizatorzy postarali się 

o nowe elementy wakeparku – kicker 
XL i rooftop (łączni było ich aż 8). 
Czwartkowe treningi i początek zawo-
dów w piątek rozgrywały się przy dość 
kapryśnej pogodzie. Na szczęście sobot-
nie finały przebiegały w bardzo dobrych 
warunkach, co bez wątpienia przełożyło 
się na wysoki poziom sportowy. 

Gospodarze liczyli przede wszystkim 
na sukces Magdy Kado. Pochodząca 
z Margonina i  trenująca w miejscowym 
klubie Margo9 zawodniczka nie mogła 

u siebie wypuścić z rąk kolejnego triumfu. 
Wygrała zdecydowanie pokonując Jagodę 
Kolasińską i Annę Jaworską (YouCan-
Wake). W rywalizacji mężczyzn najlepszy 
w „openach” był Mateusz Wawrzyniak. 
Fantastyczny pojedynek w finale stoczył 
z nim Kuba Konefał (Kabel Szczecinek).  
Trzeci był Maurycy Karczewski (Margo9), 
który w poprzednich sezonach zaliczał się 
do czołówki w kategorii Junior, a teraz 
zaczyna skutecznie rywalizować z najlep-
szymi w kategorii Open.
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Dwa słupy to nieograniczone możliwości! 
Udowodnili to riderzy w każdej kategorii 

wiekowej. Poziom w „Openach” 
był wręcz fenomenalny. 

Mężczyźni stoczyli 
ze sobą równy bój. 
Deska w deskę szło 
kilku mistrzów 
– za motorówką 

Mateusz Wawrzyniak, za wyciągiem Kuba 
Konefał, czy broniący tytułu za 
wyciągiem dwusłupowym 
Mateusz Gaworski. Kto 
nie był, ten niech żałuje, 
bo przejazdy tych oraz 
innych zawodników 
zapierały dech w pier-
siach. Tytuł ostatecznie 
zdobył Mateusz Wawrzy-

niak, zadziwiając wszyst-
kich ewolucjami, które 
powinny otworzyć 
mu drzwi na 
światowe salony. 
– Nie przypusz-
czałem, że na 

wyciągu 2.0 może w Polsce odbyć się tak 
duża impreza. Cieszę się, że wakeboard 
tak dynamicznie się u nas rozwija – ocenił 
zawody na gorąco mistrz.

W przypadku kobiet musimy mówić 
o bezdyskusyjnej dominacji 16-letnej Magdy 
Kado. Rywalki, mimo ciekawych przejaz-
dów nie były w stanie realnie jej zagrozić. 
Pochodząca z Margonina zawodniczka udo-

wodniła, że jest perfekcjonistką. - Ten 
medal pieczętuje wszystko 

to, co zrobiłam przez 
ten sezon – mówiła 

zawodniczka Klubu 
Wakeboardowego 
Margo9.  Od razu 
zadaliśmy pytanie, 
kiedy zacznie zdoby-
wać medale na wiel-

kich imprezach poza 
Polską? – Ojoj, czeka 

mnie jeszcze 
długa droga. 

J e s t e m 
n a j -
młodszą 

Mistrzostwa Polski
na dwóch słupach
pierwszy raz międzynarodowe

Sezon wakeboardowy w Polsce kończyliśmy w WakeParku Giżycko 
(4-6.09) z dużym rozmachem i we wspaniałej atmosferze. Na pierwsze 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski za wyciągiem dwusłupowym 
stawiło się przeszło 60 riderów z kraju i z zagranicy (byli goście 
z Niemiec i Białorusi). Co nas najbardziej cieszy? Niezmiennie rosnący 
poziom oraz niebywałe umiejętności najmłodszych. Dzieciaki 
pokazały klasę! Przygotowali Antoni Bohdanowicz i Adrian Skubis.

Zeskanuj kod, 
zobacz relację 
z zawodów na 
smartfonie lub 
tablecie.
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zawodniczką w swojej kategorii 
ma Mistrzostwach Europy (U19 
– przyp. red.). Jadę głównie 
po doświadczenie… - zakoń-
czyła. Jak się później okazało, 
Madzia oceniła swoje umie-
jętności z pokorą i wrodzoną 
skromnością. Zdobyła już tyle doświadcze-
nia, że 12 dni później wywalczyła pierwszy 
w historii złoty medal Mistrzostw Europy 
dla Polski w wakeboardzie za wyciągiem 
w kategorii U-19. Szerzej piszemy o tym na 
stornie 53 KILWATERA.

Najmłodsi w natarciu
Po tegorocznych Międzynarodowych 

Mistrzostwach Polski możemy śmiało powie-
dzieć, że o przyszłość wakeboardu w naszym 
kraju powinniśmy być spokojni. Wakeboard 
jest po prostu modny, a możliwości uprawia-
nia go w kilkudziesięciu miejscach w Polsce 

(mamy już około pięćdziesięciu 
wyciągów w systemach wielosłu-
powych i dwusłupowych)  daje 
szanse na wyławianie i szkolenie 
przyszłych mistrzów, którzy 
bez wątpienia pójdą w  ślady 
Madzi Kado. Nas cieszą sta-
tystyki. O medale w Giżycku 
walczyło 2 ośmiolatków, 
dziewięciolatek, 6 dziesię-
ciolatków, 3 jedenastolat-
ków, 3 dwunastolatków, 
2 trzynastolatków, 2 
czternastolatków i 2 piętnastolatków. W młodości siła!

International Waterski & Wakeboard Feferation

Kategoria Open (kobiety)
1  Kado Magdalena (Margo9)  80 pkt 
2  Keller Sandra (niezrzeszona)  60 pkt 
3  Grabowska Natalia (Acroboard)  55 pkt 

Kategoria Open (mężczyźni)
1  Wawrzyniak Mateusz (niezrzeszony)  85 pkt 
2  Gaworski Mateusz (SKNW)  80 pkt 
3  Czerniec Filip (Manta)  70 pkt  

Kategoria U-15 (dziewczęta)
1  Andrzejczak Martyna (Margo9)  65 pkt 
2  Kado Agnieszka (Margo9)  60 pkt 
3  Łupij Julia (Acroboard)  40 pkt 

Kategoria U-12 (chłopcy)
1  Szymański Igor (Acroboard)  85 pkt 
2  Kado Jakub (Margo9)  80 pkt 
3  Gwiazda Klaudiusz (Floating Park)  62 pkt 

Kategoria U-15 (chłopcy) – Międzynarodowy MP
1  Dąbrowski Jakub (Kabel)  75 pkt 
2  Uzki Paul (BIAŁORUŚ)  70 pkt 
3  Wróbel Eligiusz (YouCanWake)  50 pkt 

Kategoria U-15 (chłopcy) – Mistrz Polski
1  Dąbrowski Jakub (Kabel)  75 pkt 
2  Wróbel Eligiusz (YouCanWake)  50 pkt 
3  Radziejewski Karol (Acroboard)  35 pkt 

Kategoria U-19 (mężczyźni)
1  Dittrich Maice (UKNW)  95 pkt 
2  Sikorski Ryszard (Acroboard)  88,33 pkt 
3  Gołuński Karol (Kabel)  63,33 pkt 

Kategoria Masters (mężczyźni)
1  Kuc Przemysław (Holka)  65 pkt 
2  Wlazłowski Grzegorz (YouCanWake)  60 pkt 
3  Żukowski Marcin (YouCanWake)  53 pkt 

Kategoria Weteran (mężczyźni)
1  Balas Artur (Manta)  70 pkt 
2  Bohosiewicz Grzegorz (YouCanWake)  65 pkt 
3  Bala Rafał (niezrzeszony)  45 pkt 

Wakeskate (kobiety)
1  Kobylańska Agnieszka (Kartel)  80 pkt 
2  Andrzejczak Martyna (Margo9)  50 pkt 
3  Keller Sandra (niezrzeszona)  30 pkt 

Wakeskate (mężczyźni)
1  Drosik Przemysław (YouCanWake)  61,67 pkt 
2  Skrzypkowski Jakub (YouCanWake)  53,33 pkt 
3  Rybicki Wojciech (Acroboard)  40 pkt 

Medaliści Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Wakeboardzie i Wakeskacie na Wyciągu  Dwusłupowym

wakeboard

51 



Mistrz Świata
najlepszy w Wake GP 2015

Tegoroczne zawody WakeGP rozegrały się 
w ramach czterech edycji w czterech mia-
stach Polski: 5-7.06 – otwarcie sezonu – Tar-
nobrzeg, 3-5.07 – Domaniów, 31.07-2.08 
– Jachranka,  4-6.09 – Super Finał + zamknię-
cie sezonu – Giżycko. Ze względu na pogodę 
uniemożliwiającą start zawodników w ostat-
niej edycji WakeGP zawody zostały odwołane, 
jednak z podsumowania trzech wcześniej-
szych edycji wyłoniono zwycięzców klasyfika-
cji generalnej. Powietrzno-wodne akrobacje 
w całym sezonie wykonywało ponad trzydzie-
stu riderów. Zawody 

rozgrywane były w kategoriach Open Men, 
Open Women i Junior Men (do 18 roku 
życia) w oparciu o regulamin Mistrzostw 
Świata (IWWF). Publiczności nie zawiódł 
Mistrz Świata w tej dyscyplinie, Słowak 
Miro Hribik, który triumfował w kategorii 
Open Men wyprzedzając Łotyszy Roberta 
Linavskisa i Janisa Zalpeterisa. W kategorii 
Open Women najlepsza była Maija Kucin-
ska z Łotwy. Drugie miejsce zajęła Dominika 
Vojtikova z Czech, 

a trzecie Polka Urszula Czerobska. W rywali-
zacji Juniorów pierwsze miejsce zajął Ryszard 
Sikorski, który wyprzedził Patryka Łojka 
i Jakuba Walendzika.

- Zawody WakeGP były niepowtarzalną 
okazją, by podczas cyklu imprez poczuć 
na żywo atmosferę wodnego szaleństwa 
i zobaczyć w akcji największych gigan-
tów wakeboardingu - powiedział Kon-
rad Kępczyński, PWSF+.  - Wake Grand 
Prix to wydarzenie, które nie tylko pro-
muje sporty wodne w Polsce, ale również 
pozwala przybliżyć sylwetki najbardziej 
rozpoznawalnych sportowców w tej dzie-
dzinie - podsumował prezes PWSF+.

Polski Związek Motorowodny i Narciar-
stwa Wodnego objął zawody Wake Grand 
Prix oficjalnym patronatem.

Ponad 30 zawodników m.in. z Czech, Łotwy, Słowacji, Niemiec i Polski rywalizowało 
w tegorocznym cyklu zawodów wakeboardowych za motorówką „Wake Grand Prix 
Poland 2015 by MasterCraft”. Pula nagród przyciągnęła do Polski międzynarodowe 
gwiazdy w tym Mistrza Świata Słowaka Miro Hribika, który potwierdził swoje 
niebywałe umiejętności. Przygotował Adrian Skubis, zdjęcia Polish Water Sport 
Federation Plus.
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Największy sukces

Tegoroczne zmagania najlepszych zawod-
ników konfederacji Europy i Afryki prze-
biegły na nowo wybudowanym 6-słupowym 
wyciągu na obrzeżach Ravenny. W zawo-
dach wzięło udział prawie 200 zawodniczek 
i zawodników z 20 krajów. 

Poziom z roku na rok jest coraz wyższy 
i niełatwo jest nam gonić europejską  - co 
oznacza też światową - czołówkę. Tym bar-
dziej cieszymy się z rewelacyjnego występu 
Magdy Kado, która nie dała rywalkom szans 

w bardzo prestiżowej konkurencji juniorek 
(kat. U19). Nasza uzdolniona zawodniczka 
pochodzi z Margonina i trenuje od 4 lat. 
Warto też dodać, że juniorką jest dopiero 
pierwszy rok i była najmłodsza z całej stawki. 
To największy dotychczasowy sukces pol-
skiego wakeboardu, włączający nas do eli-
tarnego grona wakeboardowych potęg. Stąd 
już niedaleko do kategorii open kobiet gdzie 
prym od kilku lat wiedzie reprezentantka 
Niemiec – Julia Rick, która i tym razem nie 
dała rywalkom najmniejszych szans wygry-

wając bardzo trudnym zestawem tricków, 
których nie powstydziliby się zwycięzcy 

kategorii open mężczyzn.
W konkurencji junior mężczyzn 
prawdziwą niespodziankę sprawił 
nam Filip Czerniec z Lublina. 

Spośród prawie 40 zawodników udało mu 
się awansować do ścisłego finału gdzie zajął 8 
miejsce. Filip jest systematycznie rozwijają-
cym się zawodnikiem i liczymy w przyszłości 
na jego sukcesy w „openach”. W tej katego-
rii startował trzeci z naszych reprezentantów 
Mateusz Wawrzyniak, ale ze względu na 
problemy zdrowotne nie mógł zaliczyć tego 
startu do udanych zajmując 27 miejsce. 

Wyniki w królewskiej kategorii Open do 
końca nie były rozstrzygnięte. Pod nieobec-
ność najlepszego zawodnika ostatnich lat 
– Freddiego von Ostena stawka była bar-
dzo wyrównana i wysoka. Do walki o laur 
Mistrza Europy włączyły się dwie wscho-
dzące gwiazdy światowego wakebardu Guy 
Firer z Izraela i Timo Kapl z Austrii i to 
pomiędzy nimi rozstrzygnęła się ostateczna 
walka o złoto. Nieznacznie wygrał Firer, 
który był drugi po pierwszym przejeździe 
finałowym. 

Klasyfikację generalną wygrali ponownie 
Niemcy przed Francją i Włochami. Po raz 
pierwszy od wielu lat Wielka Brytania nie 
zmieściła się na podium. Polska uplasowała 
się na 13 miejscu.

Największy sukces 
w historii polskiego wakeboardu!

Ten sukces, to oczywiście złoty medal Magdy Kado wywalczony podczas mistrzostw 
Europy i Afryki, które we wrześniu odbyły się w Ravennie (Włochy). Wiedzieliśmy, 
że w naszej młodej zawodniczce drzemie ogromny potencjał, a jej umiejętności są 
coraz większe. Chyb jednak nie do końca wierzyliśmy w tak ogromny sukces już 
w 2015 roku. Magda ma przecież zaledwie 16 lat i była najmłodszą zawodniczką 
rywalizującą w kategorii U19. Przygotował Marek Łojek.
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Naszym kiem ...

Polski wakeboard już od wielu lat rozwija się dynamicznie i co roku 
pobijane są nowe rekordy. 

Tym najważniejszym osiągnięciem w 2015 roku było zdobycie przez 
Magdę Kado tytułu Mistrzyni Europy juniorów.  Na szczególną uwagę 
zasługuje też finałowe 8 miejsce Filipa Czernieca na tych samych zawo-
dach (Włochy, Ravenna, 14-20 września). Szybko doganiamy światową 

czołówkę i już nie jesteśmy na arenie międzynarodowej „anonimowymi 
wakeboardzistami”. 

Ten rok jest rekordowy biorąc pod uwagę liczbę zawodników przy-
stępujących do sportowej rywalizacji na najważniejszych imprezach 
w Polsce  - łącznie było ich 97 z 12 klubów. Cieszy bardzo duża liczba 
najmłodszych zawodników. Dla przypomnienia wystarczy dodać, że 
na pierwszych Międzynarodowych Mistrzostwach Polski na wyciągu 
dwusłupowym w Giżycku w kategorii młodzik (U11) startowało aż 10 
mini-zawodników! 

W 2015 roku przybyło nam kolejnych kilkanaście wyciągów dwusłupo-
wych i jeden duży wyciąg w Szelmencie. Infrastruktura (łącznie już ponad 
50 wyciągów w naszym kraju) pokazuje jak popularny stał się wakebo-
ard. Oferta rodzimych wakeparków rozsianych po całej Polsce przyciąga 
kolejnych chętnych szukających atrakcyjnej i ciekawej formy rekreacji nad 
wodą. To też z czasem przełoży się na wyselekcjonowanie kolejnych talen-
tów, które będą odnosiły sportowe sukcesy na arenie międzynarodowej.

Zanim poznacie wyniki za 2015 rok, kilka 
informacji o konkursie „Młode Talenty 
Wakeboardowe”. Organizatorami konkursu 
są Polski Związek Motorowodny i Narciar-
stwa Wodnego oraz Komisja Wakeboardu 
działająca przy Związku. W konkursie biorą 
udział kluby sportowe posiadające licen-
cje Związku, których zawodnicy startują 
w zawodach wakeboardowych, w katego-
riach wiekowych: U11 - Młodziczki, Mło-
dzicy (rok urodzenia 2004 i młodsi) i U15 
- Juniorki Młodsze, Juniorzy Młodsi (rok 
urodzenia 2000 i młodsi). Podstawą do 

ustalenia wyników rywalizacji konkursowej 
były wyniki uzyskane przez zawodników 
zrzeszonych w ww. klubach i posiadających 
aktualną licencję wakeboardzisty. Do klasy-
fikacji liczone były wyniki z następujących 
zawodów: Mistrzostwa Polski na Wyciągu, 
Mistrzostwa Polski na Wyciągu Dwusłupo-
wym oraz Mistrzostwa Polski za Motorówką.

Do klasyfikacji końcowej Konkursu były 
brane pod uwagę 4 najlepsze wyniki uzy-
skane przez zawodników danego klubu 
na poszczególnych zawodach (Punktacja 
za zajęte miejsca: 1 miejsce  - 100 punktów,  

2 – 80, 3 – 65, 4 – 55, 5 – 45, 6 – 35, 7 – 30, 8 
– 25, 9 – 20, 10 – 17, 11 – 14, 12 i dalej – 11).

Pierwsze trzy kluby otrzymały nagrody pie-
niężne, które zostaną wykorzystane na szkole-
nie dzieci oraz dofinansowanie zakupu sprzętu 
wakeboardowego dla zawodników. Serdecznie 
gratulujemy najlepszym!

Marek Łojek, przewodniczący komisji ds. wakeboardu przy 
PZMWiNW  podsumowuje sezon 2015

Wiosną Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ogłosił konkurs, 
którego główne cele to popularyzacja wakeboardu wśród najmłodszych, 
stworzenie systemu rywalizacji sportowej oraz wyłonienie najlepszych klubów 
w zakresie naboru i szkolenia najmłodszych. Mamy wyniki za 2015 roku – pierwsze 
miejsce wywalczył klub Acroboard Łomianki! Przygotował Adrian Skubis.

WYNIKI 2015!
1 . Acroboard Łomianki  915 pkt

2.  Klub Wakeboardowy Margo9  615 pkt

3 . Wake Camp Kraków  385 pkt

4. Youcanwake Warszawa  205 pkt

5 . Kabel Szczecinek  165 pkt

6. Manta Lublin  100 pkt

7 . Wake GP Radom  80 pkt

8 . Floating Park Szczecin  65 pkt

„Młode Talenty Wakeboardowe”
Pierwsza edycja konkursu
„Młode Talenty Wakeboardowe”
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Giżycko Giżycko 
- serce Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Spokój, cisza, relaks, adrenalina, zabawa, 
aktywny wypoczynek. Czy to się wyklu-
cza? Nie! Giżycko, to miejsce, gdzie 
wszystko to dostaniemy. Różnorodna baza 
turystyczna zadowoli najbardziej wymaga-
jącego gościa. Otaczające tereny to wyma-
rzone miejsce do uprawiania turystyki 
aktywnej i sportów ekstremalnych. Oferta 
atrakcji dla aktywnych jest naprawdę 
bogata, od żeglowania, wędkowania, 
windsurfingu, kitingu, rejsów statkami, 
spływów kajakowych, jazdy konnej, po 
sporty ekstremalne: skutery wodne, nur-
kowanie, parasailing na wodzie i lodzie, 
quady czy samochody terenowe. Tuż przy 
Twierdzy Boyen mamy WakePark i Park 
linowy!

Giżycko to mekka prawdziwych żegla-
rzy. W okolicach Giżycka leży ponad 
100 jezior, otaczają one miasto ze wszyst-
kich stron. Giżycko posiada nowoczesny, 

największy na Mazurach port pasażerski 
i jachtowy Ekomarina nad jez. Niego-
cin. Jest ona całodobowo monitorowana, 
a dzięki bardzo praktycznej Portkarcie bez 
ograniczeń można korzystać z wielu porto-
wych usług i urządzeń. Tu swoją bazę ma 
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe, które dba o bezpieczeństwo wodnia-
ków na całym szlaku.

Giżycko zimą? Koniecznie! Do przyjazdu 
na Mazury zachęca krystalicznie czyste 
powietrze, śnieżne plenery i zimowe aktyw-
ności. Wyjątkowych wrażeń dostarczają 
bojery, którymi można polatać na zamar-
zniętych jeziorach. Przestrzeń Niegocina, 
czy Kisajna należy wtedy do nas! Pole-
camy też narty biegowe, skutery śnieżne, 
snow- i ice-kiting, biegi łyżwiarskie na 
rozległych przestrzeniach zamarzniętych 
akwenów, nurkowanie pod lodem i pod-
lodowe wędkowanie. W okolicy znajduje 

się też nowoczesny wyciąg narciarski, 
a ciekawostką może być fakt posiadania 
przez Giżycko w okresie międzywojennym 
skoczni narciarskiej na jeziorze Niegocin.

Będąc w Giżycku koniecznie trzeba 
zobaczyć XIX-wieczną Twierdzę Boyen, 
usytuowaną na tzw. „Wyspie Giżyckiej”. 
To najcenniejszy zabytek naszego mia-
sta, unikatowy na skalę nie tylko Polski 
ale i Europy obiekt fortyfikacyjny, nigdy 
zresztą nie zdobyty. Na trasie naszego spa-
ceru po mieście musi się też znaleźć zabyt-
kowy most obrotowy na kanale Giżyckim 
(Łuczańskim), jedyny taki w Polsce i jeden 
z dwóch czynnych tego typu mostów 
w Europie (zawsze otwierany ręcznie), 
skrzydło zamku krzyżackiego (dziś odre-
staurowana część luksusowego hotelu), 
Wzgórze św. Brunona z panoramą na 
miasto i miejscem piknikowym, ze ścież-
kami rowerowymi i siłownią na powie-
trzu w pobliżu, zabytkową Wieżę Ciśnień 
z tarasem widokowym, kościół ewange-
licki i Pasaż Portowy, z którego możemy 
przejść kładką spacerową i nadwodną esta-
kadą mającą 360m długości, wprost na 
taras widokowy i giżyckie molo. To trzeba 
zobaczyć.

Giżycko to największe miasto na szlaku Wielkich Jezior uznanych za najpiękniejszy 
region w Europie i jedno z 14 najpiękniejszych miejsc na świecie! Miasto leżące 
na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno, przyciąga swymi 
naturalnymi warunkami przyrodniczymi, wyjątkowymi miejscami i ciekawymi 
wydarzeniami, które dostarczają pozytywnej energii i emocji.
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W Polsce ubezpieczenie statków sportowo rekreacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak z uwagi na duże niebezpieczeństwo 
negatywnych zdarzeń na śródlądowych drogach wodnych wskazane i coraz bardzie popularne.

Dlaczego warto 
ubezpieczyć swoją łódź z nami?

Mając na uwadze duże zainteresowanie i bezpieczeństwo swoich 
klientów Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 
zwrócił się do ubezpieczycieli o przesłanie ofert ubezpieczeniowych 
na statki sportowo rekreacyjne. Wybrano najbardziej korzystną 
ofertę – ubezpieczycielem, który rozpoczął współpracę z naszym 
Związkiem jest firma GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. 
Specjalna oferta skierowana jest do osób rejestrujących statki w Pol-
skim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Polecamy.

Co możemy ubezpieczyć?
•  jacht motorowodny wraz z silnikiem (również przyczepnym) oraz 

osprzętem i wyposażeniem
• skuter wodny
• mienie osobiste członków załogi
• odpowiedzialność cywilną użytkownika jachtu lub skutera
• następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załogi
Dla członków załogi przy rejestracji statków sportowo rekreacyjnych 

w  Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego - 
UBEZPIECZENIE  NNW – GRATIS.

Po pobraniu z platformy sprzedażowej ubezpieczenia NNW, osoby 
rejestrujące swoje jednostki w PZMWiNW mają możliwość wyku-
pienia CASCO na bardzo korzystnych, preferencyjnych warunkach.

Szczegółowy opis ubezpieczenia jachtów motorowych:
Ubezpieczenie jachtu od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (CASCO)

Ochroną objęte są szkody polegające na utracie lub uswzkodzeniu 
jachtu wraz z wyposażeniem standardowym (określonym w świadec-
twie zdolności żeglugowej) oraz dodatkowym (silnik zaburtowy lub 
stacjonarny) i osprzętem (stały i tymczasowy takielunek, omasztowa-
nie i ożaglowanie), powstałe podczas:

1. żeglugi,
2. postoju lub manewrowania na terenie portu (przystani),
3. okresu wyłączonego z użytkowania,
4.  transportu lądowego wykonywanego za pomocą mechanicznych 
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środków transportu i będące następstwem wypadku drogowego 
(z wyłączeniem kradzieży z włamaniem, rozboju w czasie trans-
portu lądowego).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu 
Odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczającego za szkody 

na osobie lub w mieniu wyrządzone Poszkodowanemu czynem nie-
dozwolonym, powstałe w związku z użytkowaniem jachtu śródlądo-
wego podczas:

1.  żeglugi, w tym podczas postoju lub manewrowania na terenie 
portu (przystani, mariny),

2. postoju w stoczni,
3. wodowania i podnoszenia jachtu śródlądowego z wody.

Ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi 
Ochroną objęte są szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub 

zniszczeniu ubezpieczonego przedmiotu w wyniku zdarzeń objętych 
ochroną w ramach ubezpieczenia jachtu śródlądowego od utraty, 
uszkodzenia lub zniszczenia w okresie użytkowania. Przedmiotem 
ubezpieczenia jest mienie osobiste członków załogi zwyczajowo 
uznawane za przydatne w okresie użytkowania przedmiotu ubezpie-
czenia. Ochroną objęte jest następujące mienie:

1. odzież,
2. środki higieny osobistej oraz kosmetyki,
3. zegarek,
4. telefon komórkowy,
5. lornetka, latarka,
6. gitara,
7. książki.
Ubezpieczenie NNW członków załogi jachtów motorowodnych
Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypad-

ków Ubezpieczonego powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu 
lub śmierć, powstałe w okresie użytkowania jachtu śródlądowego, 
wymienione w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium RP.

Wysokość składek. Ile to kosztuje?
1.  ubezpieczeniu jachtów od utraty, uszkodzeń i zniszczeń 

(CASCO):
 wartość łodzi x 0,95%

2. ubezpieczenie OC użytkownika jachtu:
 suma gwarancyjna: 50.000 zł/jacht
 składka: 350 zł

3. Ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi:
 suma ubezpieczenia: 5.000 zł/osoba
  Składka: 40 zł x liczba członków załogi wynikająca z dowodu 

rejestracyjnego
4. Ubezpieczenie NNW członków załogi jachtów motorowodnych

Wariant 1: 
 suma ubezpieczenia: 10.000 zł/osobę
 Składka: 14 zł x liczba członków załogi wynikająca z dowodu 

rejestracyjnego
Wariant 2:
 suma ubezpieczenia: 20.000 zł/osobę
 Składka: 28 zł x liczba członków załogi wynikająca z dowodu 

rejestracyjnego

Zakres terytorialny:
Polisa wykupiona na powyższych składka obejmuje terytorium 

oraz akweny wodne RP wraz z morskimi wodami terytorialnymi RP.
Istnieje możliwość wykupienia rozszerzenia powyższych ryzyk na 

kraje Unii Europejskiej. Przy wyborze takiej opcji składka wyniesie 
dwukrotność powyższych składek.

Czas trwania:
Jest możliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego jednak 

nie krótszego niż 1 miesiąc. W przypadku ubezpieczenia OC oraz 
NNW odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości.

Sposób zawarcia ubezpieczenia:
Ubezpieczenie można wykupić poprzez stronę www.motorowod-

niacy.org w zakładce rejestracja łodzi - ubezpieczenia. Po wpisaniu 
danych łodzi i wybraniu wariantu ubezpieczenia system pokaże 
wysokość składki. Po akceptacji zostaniemy przekierowani do strony 
www.platnosci.pl gdzie należy dokonać zapłaty całej składki. Nie ma 
możliwości podziału na raty. Po dokonaniu płatności system prze-
śle na podany adres e-mail certyfikat z podanym numerem polisy, 
wybranym wariantem i sumami ubezpieczenia oraz z informacjami 
gdzie należy zgłaszać szkodę.

Zeskanuj kod, zapoznaj się ze szczegółami specjalnej oferty ubezpieczeniowej 
dla posiadaczy jachtów motorowych rejestrowanych 
w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 

S U P E R  O F E R TA -  C A S C O  z a  n i e s p e ł n a  1 %  w a r t o ś c i  ł o d z i
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W MP Skuterów WodnychW MP Skuterów Wodnych
tak ciekawie jeszcze nie było!

„Młode wilki” w natarciu
Najbardziej prestiżowa klasa Runabout GP od 

lat była zdominowana przez Andrzeja Wiśniew-
skiego. Ełczanin w zeszłym sezonie odebrał 

czwarty z rzędu mistrzowski medal. Mało kto 
przypuszczał, że w 2015 roku ta sytuacja może 
się zmienić… Tymczasem sezon przyniósł 
kilka niespodzianek, a dominacja Wiśniew-
skiego nie była już tak oczywista. „Młode wilki” 
w osobach Krystiana Domańskiego i Marcina 
Sendy zaczęły walczyć z Andrzejem jak równy 
z równym. Wspólne klubowe treningi, oraz 
uczestnictwo w różnej rangi zawodach (w tym 
również w Mistrzostwach Świata) procentują. 
Przed Wielkim Finałem MP szanse na złoto 

w tej klasie mieli ciągle Wiśniewski (270 
punktów), Domański (210) i Senda (203). 

Ostatecznie wielki mistrz i lider teamu 

Black Shadows Ełk odparł ataki kolegów. Koń-
czącej sezon eliminacji co prawda nie wygrał, 
ale trzecie miejsce i 45 punktów wystarczyło, by 
cieszyć się z kolejnego tytułu Mistrza Polski. Na 
drugim stopni podium stanął Marcin Senda, 
a na trzecim Krystian Domański. Podobnie jak 
przed rokiem wszystkie medale w klasie Run 
GP powędrowały do zawodników jednego 
zespołu – Black Shadows. 

Wielki powrót Jacka Szuberta
W klasie Runabout Limited było jeszcze 

ciekawiej. Tu przy okazji każdej rundy docho-
dziło do niesamowitych zwrotów akcji, a ton 
rywalizacji nadawała wielka czwórka: Jacek 
Wasilewski, Przemysław Bielawski, Jacek Szu-
bert (Jetsport) oraz Jarosław Sobczak (Jetski 
Nysa). Przed finałem sezonu w stawce prze-
wodził Jacek Wasilewski (219 punktów). Po 
znakomitym początku roku później notował 
nieco słabsze występy. Wykorzystali to inni. 
Przemek Bielawski pływał równo i solidnie 

Ponad 50 zawodników punktujących w czterech klasach, aż pięć eliminacji 
Mistrzostw Polski (w tym jedna na Litwie), coraz wyższy i bardziej wyrównany 
poziom czołówki – taki był tegoroczny sezon Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski Skuterów Wodnych. Ciekawie było do samego końca. Wystarczy dodać, że 
przed Wielkim Finałem czempionatu, czyli zawodami w Ślesinie, szanse na złote 
medale miało ciągle 12 skuterzystów. Przygotował Adrian Skubis, współpraca 
Dariusz Olejnik. 
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punktując w każdej eliminacji. Przed finałem 
miał niewielką stratą do lidera (199 punktów 
na koncie). O medal z najcenniejszego kruszcu 
walczył też doświadczony Jarosław  Sobczak 
(171 punktów). Finalnie wszystkich pogodził 
Jacek Szubert. To był wielki powrót „Shor-
tiego”, który miał prawie dwuletnią przerwę 
spowodowaną poważną kontuzją, ale jak już 
wrócił na wodę to „z przytupem” i zupełnie 
zmienił układ sił. Jak bardzo, niech świadczy 
o tym fakt, że w pierwszej rundzie (Chodzież) 
nie wystartował, a w drugiej (Bristonas) prak-
tycznie uczył się pływać od nowa na świeżo 
zakupionym skuterze. Potem pokazał cha-
rakter i prawdziwą klasę zwyciężając z Ełku, 
Zegrzu i Ślesinie. Co okazało się po ostatniej 
eliminacji? On i Jacek Wasilewski mieli po tyle 
samo punktów (261). O końcowej kolejności 
decydował regulamin promujący zawodnika, 
który odnosił więcej zwycięstw w poszczegól-
nych eliminacjach. Był nim Jacek Szubert. 
W klasie Run Limited, podobnie jak w Run 
GP wszystkie medale trafiły do jednego teamu. 
Nie byli to jednak zawodnicy Black Shadows, 
ale skuterzyści Jetsport, w kolejności Szubert, 
Wasilewski i Bielawski.

Ciepły kontra Kołodziejek
Te dwa nazwiska najczęściej wyma-

wiał spiker podczas rywalizacji w klasie 
Stock Novice. Rafał Ciepły i Alan Koło-
dziejek od pierwszych zawodów walczyli 
z niezwykłą determinację i zaangażowaniem 
o każdy mały punkt. Byli zdecydowanie 
najszybsi w tej klasie. Przed ostatnimi zawo-
dami w Ślesinie Ciepły miał 26 punktów 
przewagi na Kołodziejkiem. Dużo i mało… 
Jezioro Ślesińskie to jednak domowy akwen 

tego drugiego. Kołodziejek pochodzi przecież 
z położonego zaledwie kilkanaście kilome-
trów dalej Konina. Kibice zacierali ręce przed 
Wielkim Finałem. Walka tego duetu miała 
być wisienką na torcie ślesińskiego finału. 
I bez wątpienia była. Ku uciesze przyjaciół  
i rodziny z kompletu zwycięstw cieszył się 
Alan Kołodziejek. To jednak było za mało, 
by w „generalce” wyprzedzić swojego naj-
groźniejszego rywala.  Rafał Ciepły (niesto-
warzyszony) zajął w zawodach drugie miejsce 
i z dorobkiem 304 punktów kończył sezon 
świętując mistrzowski tytuł. Alan Kołodziejek 
(Black Shadows) miał ostatecznie 11 punk-
tów mniej i został Wicemistrzem Polski. Na 
najniższym stopniu podium stanął Robert 
Rafałowicz (Jetsport).

Klasa stojąca dla Artura Jabłońskiego
Tu przewaga Artura Jabłońskiego nad pozo-

stałymi rywalami rysowała się dość wyraźnie 
od pierwszych zawodów sezonu 2015. Zawod-
nik startujący w barwach WKSM Jetriders 
wygrywał  w Chodzieży, Bristonas i Ślesinie, 
a w Ełku i Zegrzu był drugi.  W końcowej kla-
syfikacji wyprzedził Sławomira Popczyńskiego 
(niestowarzyszony) o 86 punktów i Łukasza 
Chomicza (Jetsport) o 97 punktów. 

Koronacja nowego mistrza 
w slalomie równoległym

Takie zawody w Ełku – slalom równole-
gły na skuterach wodnych - zostały zorga-
nizowane po raz drugi w historii. Walka 
o medale toczyła się w niezwykle wido-
wiskowym systemie pucharowym, a do 
kolejnej rundy przechodził ten zawodnik, 
któremu udało się wygrać dwa wyścigi 
w rywalizacji bezpośredniej. W ten sposób 
do wielkiego finału trafili Andrzej Wiśniew-
ski i Krystian Domański. Po dwóch wyści-
gach na trasie slalomu równoległego było 1 
do 1. Co ciekawe, w trzeciej próbie sędzio-
wie orzekli remis i była konieczność roze-
grania czwartego biegu. W nim szybszy był 
Krystian Domański i to on stanął na naj-
wyższym stopniu podium. Srebro zdobył 
Andrzej Wisniewski, a brąz Marcin Senda, 
czyli Mistrz Polski sprzed roku.

W  połączonych klasach Runabout Novis 
– Beginners Stock i Runabout Stock mię-
dzynarodowym Mistrzem Polski został 
Litwin Mindaugas Jaciauskas, wicemi-
strzem jego rodak Redas Petkevicius, 
na trzecim miejscu uplasował się Alan 
Kołodziejek.
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2015

Tak było podczas Wielkiego Finału Mistrzostw Polski – Ślesin, 22 sierpnia 2015r.
Zdjęcia Agnieszka Ostrowska, Adrian Skubis i Dariusz Olejnik.

Zeskanuj kod, 
zobacz relację 
z zawodów na 
smartfonie lub 
tablecie.

Burmistrz Miasta
i Gminy Ślesin 

Wielkopolski
ZMWiNW
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Klasa Runabout GP 

– Andrzej Wiśniewski (Blackshadows) 315 pkt

– Marcin Senda (Blackshadows) 264 pkt

– Krystian Domański (Blackshadows) 258 pkt

Klasa Runabout LIMITED

– Jacek Szubert (Jetsport) 261 pkt

– Jacek Wasilewski (Jetsport) 261 pkt

– Przemysław Bielawski (Jetsport) 250 pkt

Klasa Runabout STOCK NOVICE

– Rafał Ciepły (niestowarzyszony) 304 pkt

– Alan Kołodziejek (Blackshadows) 293 pkt

– Robert Rafałowicz (Jetsport) 157 pkt

Klasa Jet GP

– Artur Jabłoński (Jetriders) 326 pkt

– Sławomir Popczyński (niestowarzyszony) 240 pkt

– Łukasz Chomicz (Jetsport) 229 pkt

Klasyfikacja drużynowa  
Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w sezonie 2015

Jetsport (Warszawa) 1551 pkt / śr. na zawodnika 359,75

Blackshadows (Ełk) 1624 pkt / śr. na zawodnika 293,17

Jetski (Nysa) 420 pkt. / śr. na zawodnika 84.00

* O kolejności w klasyfikacji drużynowej decyduje wyższa średnia punktów przypadająca na jednego zawodnika.
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Sezon 2015 Aquabike World Championship (MŚ skuterów wodnych pod egidą 
UIM) zbliża się do końca. Pozostały jeszcze zawody zaplanowane tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia w sąsiadującym z Dubajem Emiracie, Sharjah. W tym roku po 
raz pierwszy przez cały sezon Polskę reprezentowało aż 2 zawodników, Andrzej 
Wiśniewski i Marcin Senda, obaj z zespołu Black Shadows. Tekst i zdjęcia Arek Rejs.

Doha, 4-6.03
Zaczęło się na początku marca od eliminacji 

w stolicy Kataru, Doha. Andrzej po dobrym 
zakończeniu poprzedniego sezonu był mocno 
zmotywowany do walki. Marcin w zeszłym 
roku dopiero nieśmiało zaczynał swoją przygodę 
w serii Mistrzostw Świata, ale też nie zamierzał 
pozostawać w tyle. Nasi zawodnicy spędzili zimę 
na dopieszczaniu sprzętu, ale jak już zdążyłem 
się przyzwyczaić, na tydzień przed startem, obaj 
narzekali, że coś tam znowu się sypnęło i nie 
działa jak powinno. W tym sporcie to norma.  

Zawody w Katarze rozgrywane są na dosyć spo-
kojnej, osłoniętej zatoce, ale  przy silnych wia-
trach woda potrafi się solidnie rozbujać, dlatego 
trzeba być przygotowanym na inne warunki 
każdego dnia.  Pierwszy trening Andrzej ukoń-
czył na 10 pozycji zaś Marcin był 5 miejsc za 
nim. Właściwie nie był to trening, a możli-
wość sprawdzenia, czy wszystko w porządku 
ze skuterami po transporcie. Tym bardziej, że 
warunki pogodowe w Polsce nie pozwoliły na 
pełne sprawdzenie maszyn. W drugim treningu 
Wiśniewski wykręcił już 3 czas, a Senda 6, ale 
dużo ważniejsze niż czasy treningów są czasy 

uzyskane na kwalifikacjach, które 
decydują o pozycji startowej. Tu, 
niestety chłopakom nie poszło 
tak dobrze. Techniczne pro-
blemy z wydechem w ponad 

400-konnym silniku spo-
wodowały, że Andrzej był 
dopiero 18, a Marcin 20. 
Te pozycje nawet nie 
pozwoliły im przejść 
do drugiego wyścigu 
kwalifikacyjnego, 

w którym startuje 10 zawodników z najlepszymi 
czasami z Q1. Najlepszą pozycję startową wywal-
czył Yousef Al Abdulrazzaq z czasem 1:38.56. 
W pierwszym wyścigu Andrzej Wiśniewski 
przebił się o 5 miejsc i ukończył go na 13 miej-
scu, natomiast Marcin Senda, jakby wpięty 
w kilwater kolegi z zespołu, przebił się aż o 6 
miejsc i ukończył ten pierwszy wyścig sezonu na 
14 miejscu. Po kiepskich kwalifikacjach, wyścig 
przywrócił nadzieje na dobre pozycje. Drugi 
bieg poszedł jeszcze lepiej, Wiśniewski przebił 
się do pierwszej dziesiątki i wywalczył 7 pozycję, 
a Marcinowi zabrakło ułamków sekund, aby 
wskoczyć na 10 miejsce. Ostatecznie, z Kataru 
Polacy wrócili z wywalczonymi godzinami pracy 
i treningu punktami. Wiśniewski w klasyfikacji 
generalnej zajmował 10 miejsce z 12 punktami, 
zaś Senda z 7 punktami na koncie zajmował 15 
miejsce, co było bardzo dobrym wynikiem, bio-
rąc pod uwagę, że debiutując w mistrzostwach, 
walczył z 25 najlepszymi zawodnikami świata. 
Pierwsze eliminacje zwyciężył reprezentant 
gospodarzy, Thamer Al Darwish przed Francu-
zami, Jeremy Perezem i Jean-Baptiste Bottim.

Castro, 22-24.05
Po eliminacjach w Doha polski zespół miał 

prawie 3 miesiące na przygotowanie się do dru-
gich eliminacji Aquabike World Champion-
ship, które zostały zaplanowane na 22-24 maja 
w miasteczku Castro, na dalekim południu 

Team Poland
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Włoch. Na te zawody polską ekipę wzmocnił 
Krystian Domański, również z Black Shadows 
Team, który postanowił spróbować swoich sił 
z najlepszymi zawodnikami i zadebiutować 
w tej serii.

Nasi jechali do Włoch przygotowani na 
morskie warunki z silnym zafalowaniem, któ-
rych Andrzej miał okazję już doświadczyć rok 
wcześniej podczas startu na Ibizie, gdzie jego 
zbyt lekki skuter nie pozwalał na osiągnięcie 
większych prędkości. Po solidnych tygodniach 
treningu i odpowiednim dociążeniu skuterów 
nasi zawodnicy dotarli na południowy kraniec 
Włoch.

Warunki, które tam zastaliśmy sprawiły, że 
wielu zaczęło się zastanawiać, czy eliminacje 
będą rozegrane. Skaliste wybrzeże, silny wiatr 
i potężne fale rozbijające się o skały u podnóża 
sędziowskiego namiotu. Co chwilę widać było 
zawodników i sędziów, stojących na wybrzeżu, 
jakby wypatrujących zmiany pogody. Wła-
śnie z powodu ciężkich warunków zawodnicy 
mogli przeprowadzić tylko jeden trening. Zgod-
nie z oczekiwaniami, najlepiej wypadł w nim 
Andrzej Wiśniewski, który wykręcił 8 czas. Kry-
stian Domański był 17, a Marcin Senda zamy-
kał stawkę z 22 czasem. Już ten trening pokazał, 
że nie będą to łatwe eliminacje.

W kwalifikacjach najlepiej sobie poradził, 
debiutujący Krystian Domański, który Q1 
ukończył na 13 pozycji. Krystian miał szansę 
na wywalczenie jeszcze lepszej pozycji, ale na 

jednym ze zwrotów urwała się 
rączka kierownicy, co spowodo-

wało groźnie wyglądający wypadek 
naszego zawodnika. Na szczęście Kry-

stianowi nic się nie stało i bezpiecznie 
wrócił do brzegu, niestety tracąc szansę 

na dalszą walkę o dobrą pozycję star-
tową. Co ciekawe, Domański, jako jedyny 

startował na standardowym, stokowym 
skuterze, bez wprowadzonych modyfikacji. 

Andrzej Wiśniewski, z kadłubem pełnym wody 
zakończył kwalifikacje na 17 miejscu, a Marcin 
Senda na 21, również z prawie tonącą maszyną. 
Kadłuby skuterów nie wytrzymywały tak cięż-
kich warunków i pękały na łączeniach. Do póź-
nej nocy mechanicy niemal wszystkich zespołów 
lizali rany po kwalifikacjach, które ostatecznie 
zostały przerwane z powodu znacznie pogarsza-
jących się warunków. Najlepszy czas, 1:41.41, 
uzyskał doświadczony w zawodach offshore 
Jean-Baptiste Botti, który w tym roku zwyciężył 
na Gwadelupie w uznawanym za najtrudniejszy 
wyścig offshore na świecie, więc fale nie robią na 
nim dużego wrażenia.

W dniu pierwszego wyścigu, krótko przed 
jego startem warunki jeszcze się pogorszyły. 
Mimo to podjęto decyzję o rozpoczęciu biegu. 
Zawodnicy walczyli już nie tyle o pozycje, co 
o dotrwanie do końca i zachowanie skutera 
w jednym kawałku. Krótko przed końcem 
regulaminowego czasu doszło do bardzo poważ-
nej kolizji, która spowodowała wcześniejsze 
zakończenie wyścigu. Jeden z zawodników 
został zabrany do szpitala z podejrzeniem pęk-
nięcia miednicy, a wielu innych wymagało spo-
tkania z lekarzami czy chociażby masażystami. 
Wyścig wygrał Jean-Baptiste Botti, ale po pro-
teście został on zdyskwalifikowany i ostatecznie 
pełen zestaw punktów przypadł zawodnikowi 
z Emiratów Arabskich, Khalifie Belselah. Nasi 
zawodnicy, szczęśliwie kończyli ten wyścig bez 
większych uszczerbków. Andrzej na 13 miejscu, 

Krystian na 15 i Marcin na 20.
Następnego dnia pogoda troszkę odpuściła, 

ale ciągle warunki były dalekie od przyjem-
nych. Wszyscy czekali na “walkę dnia” między 
Belsalah a Bottim, który po uznaniu prote-
stu zapowiedział, że pokaże jak się wygrywa. 
Rzeczywiście, podczas kiedy cała stawka zma-
gała się wysoką falą, Botti płynął jakby był na 
przejażdżce z dziewczyną na tylnej kanapie. 
Nie było na niego mocnych, a tuż przed metą 
zwolnił i machał do swojego rywala, aby ten 
się pospieszył, bo ileż można czekać... Był to 
naprawdę jeden z lepszych wyścigów i pokaz 
klasy Bottiego. W drugim wyścigu Krystian 
Domański ponownie pokazał, że jest god-
nym rywalem i ukończył bieg na 11 miejscu, 
pokonując Andrzeja Wiśniewskiego o 2 miej-
sca. Marcin Senda ukończył ten wyścig na 18 
pozycji.

Z tych włoskich eliminacji przeprowadzonych 
w naprawdę ekstremalnych warunkach nasi 
zawodnicy nie wrócili zadowoleni, Krystian 
i Andrzej zdobyli w sumie taką samą liczbę 
punktów, po 6, ale Domański wywalczył 12 
miejsce w klasyfikacji generalnej eliminacji 
w Castro, wygrywając z Wiśniewskim, który 
ukończył eliminacje na 13 pozycji. Marcin wró-
cił z Włoch bez punktów, zajmując 20 pozycję.

Liuzhou, 3-4.10
Na kolejne eliminacje nasi zawodnicy musieli 

zaczekać trochę dłużej, bo aż do października. 
Grand Prix Chin zostało zaplanowane na począ-
tek października, w dobrze znanym Andrzejowi, 
Liuzhou. Nie ma jednak tego złego, co by na 
dobre nie wyszło. Nasi reprezentanci mieli dużo 
czasu na treningi i mogli bezstresowo uczest-
niczyć w kolejnych eliminacjach Mistrzostw 
Polski. Do Chin pojechała wyjątkowo mocna 
ekipa wsparcia naszych zawodników, bo poza 
duetem Wiśniewski - Senda, z zamiarem startu 
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wybrał się też Sebastian Bukiej i Litwin Giedi-
minas Leonas, który w tym roku dołączył do 
zespołu Black Shadows Team. Sebastian i Gie-
diminas planowali się ścigać na wynajętych na 
miejscu skuterach, co jak się później okazało, 
nie było tak proste. Naszych reprezentantów 
wspierała też duża grupa kibiców i mechaników, 
wśród których był także Krystian Domański, 
tym razem dbający o sprzęt Andrzeja i Marcina.

Zawody w Liuzhou rozgrywane są na rzece, 
która wprawdzie ma dosyć wartki nurt, ale nie 
ma tu dużego zafalowania. Nasi zawsze bardzo 
dobrze wspominają starty na tym akwenie, 
zwłaszcza Andrzej, który zeszłoroczne zawody 
zakończył na podium.

W pierwszym treningu Wiśniewski uzyskał 
8 czas, a Senda był 14. Nasi dwaj pozostali 
zawodnicy nie wzięli udziału w treningu. Oka-
zało się, że zasady wynajmu dwóch skuterów 
omówione dzień wcześniej, przez noc uległy 
całkowitej zmianie i przestały być korzystne. Po 
długich negocjacjach, w końcu w jakiś tajem-
niczy dla mnie sposób, Sebastian i Giediminas 
porozumieli się ze swoimi chińskimi kolegami 
i udało im się wystartować w drugim treningu, 
w którym wzięło udział tylko 10 zawodników. 
Senda osiągnął 6 czas, Leonas 8, a Bukiej był 
9. Wiśniewski nie uczestniczył w treningu, 
ponownie zmagał się z mechaniką i elektroniką 
swojego motoru, który ponownie chodził nie do 
końca tak, jakbytego Andrzej oczekiwał.

Zaniechanie treningu na rzecz prac przy sil-
niku szybko przyniosło efekty, w pierwszym 
etapie kwalifikacji Q1, Wiśniewski wykręcił 
4 czas. Senda był też bliski przejścia do Q2, 
zabrakło niecałych 3 sekund, aby wejść do 
top 10. Zakończył kwalifikacje na 12 pozy-
cji. W Q2 Andrzejowi, niestety nie poszło 
tak dobrze, ponownie odezwały się problemy 
z silnikiem, do tego okazało się, że zatankował 
za mało paliwa i stracił cenny czas na jego uzu-
pełnienie. Ukończył Q2 na 9 pozycji, ale i tak 

był to jego najlepszy wynik 
w tegorocznych wyścigach 
kwalifikacyjnych. Kwa-
lifikacje wygrał Jean-
-Baptiste Botti z czasem 
1:26.00. Nasi pozostali 
dwaj zawodnicy, po 
treningu i sprawdze-
niu jakości wyna-
jętych skuterów, zrezygnowali z uczestnictwa 
w eliminacjach, nie chcąc ryzykować zdrowia 
i bankowych kont.

Pierwszy wyścig nie był szczęśliwy dla Mar-
cina Sendy. W ferworze walki w niewłaściwy 
sposób ominął jedną boję kursową, za co zoba-
czył czarną flagę, oznaczającą natychmiastową 
dyskwalifikację. Przez resztę wyścigu Marcin 
mógł już tylko dopingiem wspierać walczą-
cego o utrzymanie dobrej pozycji, Andrzeja. 
Wiśniewski przez niemal cały bieg toczył 
zaciętą walkę z Teddy Ponsem i ostatecznie tę 
walkę wygrał. Nasz zawodnik ukończył wyścig 
na 7 miejscu, ale mogło być jeszcze lepiej, 
gdyby nie błąd sędziego, który nie zauwa-
żył kilku błędów przeciwników. Zwycięzcą 
wyścigu był Jean-Baptiste Botti, który ani 
przez chwilę nie dał szansy swoim rywalom. 
W pewnym momencie zgasł silnik w jego sku-
terze, ale jego przewaga była tak duża, że udało 
mu się go uruchomić i kontynuować wyścig, 
ciągle na pierwszej pozycji!

W drugim wyścigu Marcin Senda płynął bar-
dziej uważnie i tym razem udało mu się dopły-
nąć do mety, zdobywając upragnione punkty, za 
którymi tęsknił od eliminacji w Katarze. Marcin 
przekroczył linię mety na 12 pozycji. Andrze-
jowi Wiśniewskiemu marzyło się powtórzenie 
sukcesu sprzed roku, dlatego mimo rzęsistego 
deszczu walczył o miejsce na podium. Zabra-
kło niewiele. Niecałe 3 sekundy. Na mecie 
był 4, przed Teddy Ponsem i za Thamerem Al 
Darwish. Drugi bieg zwyciężył Mohammed Al 

Heidus z Kataru, który został 
także zwycięzcą eliminacji 

w Chinach, przed Larsem 
Akerblom ze Szwecji.

Nasi reprezentanci wró-
cili z Chin w dobrych 
humorach. Marcin 
ciągle był zły na siebie 
za błąd w pierwszym 

wyścigu, ale Andrzej mimo braku miejsca na 
pudle, cieszył się z wyniku. Wiśniewski zdo-
był w Liuzhou 22 punkty, co zapewniło mu 6 
miejsce w Grand Prix Chin i pozwoliło popra-
wić swoją pozycję w klasyfikacji generalnej, 
która lekko podupadła po GP Włoch. Marcin 
z Chin wrócił z 4 punktami, dającymi mu 15 
miejsce. Po trzech eliminacjach sezonu Andrzej 
Wiśniewski zajmuje 9 miejsce z kolekcją 40 
punktów. Marcin Senda z 11 punktami zajmuje 
18 miejsce, a Krystian Domański 22 miejsce 
z 6 punktami zdobytymi podczas eliminacji we 
Włoszech. 

Wiśniewski wysoko w światowym 
rankingu

Poza klasyfikacją generalną MŚ, prowadzona 
jest także światowa klasyfikacja UIM-ABP Aqu-
abike World Rankings, która obejmuje 188 
zawodników z 28 krajów. Według tego ran-
kingu, każdy start i zajęte w zawodach miejsce 
jest punktowane w zależności od rangi zawo-
dów i oczywiście wywalczonej pozycji. Zliczanie 
punktów obejmuje cały rok kalendarzowy, przy 
czym 20% zdobytych punktów przechodzi na 
następny rok. Wyniki są zliczane i publikowane 
co dwa miesiące. Według tego rankingu Andrzej 
Wiśniewski posiada na swoim koncie 1208 
punktów, które według aktualizacji z 8 paździer-
nika, zapewniają mu 4 miejsce! Przed nim jest 
trójka Francuzów: Perez, Chabert i Agostinho. 
Marcin Senda zajmuje 16 miejsce z 704 punk-
tami, a Krystian Domański 23 z 572 punktami 
na koncie. Trzeba przyznać, że mamy bardzo 
mocną reprezentację.

Zamykając to wydanie KILWATERA nie 
znaliśmy jeszcze wyników ostatniej eliminacji 
MŚ w 2015 roku. W następnym numerze opo-
wiemy o zmaganiach w Sharjah i podsumujemy 
długi sezon Polaków.
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5 Pytań do …
Alana Kołodziejka, debiutanta na World Finals IJSBA

Do USA leciałeś po naukę i doświad-
czenie, czy z konkretnymi planami 
sportowymi?

Do USA poleciałem z ogromnej ciekawości 
i chęci sprawdzenia samego siebie.  Wiele 
słyszałem o tych zawodach. Wiedziałem, 
że to rywalizacja zawodników najlepszych 
na świecie. Uznałem to za świetną okazję 
do zdobycia doświadczenia. Jestem bardzo 
zadowolony z 5 miejsca w RUNBOAT 
Limited NOVICE. Dotarło to do mnie 
dopiero podczas rozdawania nagród  dla 
pierwszych 10 miejsc w każdej kategorii. 

Światowe Finały IJSBA robią 

wrażenie? Jak oceniasz te zawody?
Zawody w Lake Havasu zrobiły na 
mnie ogromne wrażenie. To prestiżowa 
i  profesjonalnie zorganizowana impreza. 
Podziwiam sprawną organizację i logi-
stykę zawodów. Wszystko robi wrażenie: 
urokliwe miejsce, w którym odbywają się 
zawody, zagospodarowanie i przeznaczenie 
terenu dla uczestników zawodów i widzów, 
całe zaplecze w tym część targowa, gdzie 
można zapoznać się z nowinkami technicz-
nymi, dokonać zakupów części, sprzętu 
i odzieży. Jednak  największy mój podziw 
wzbudzał sprawny przebieg 38 startów 
w ciągu dnia w różnych kategoriach.

Najważniejszy start  Alana Koło-
dziejka w 2015 roku to...? 

Z pewnością był to start w USA ze 
względu na rangę zawodów. Ze wszyst-
kich startów w Polsce najważniejszy był 
dla mnie Finał MP w Ślesinie, gdy trzy 
razy przypłynąłem pierwszy przy dopingu 
najbliższych, przyjaciół i kibiców z rodzin-
nego Konina. 

Po zakończeniu sezonu w Polsce 
przesiadłeś się na nowy skuter. Na 
jaki sprzęt postawiłeś?

W USA nie pływałem na swoim sprzę-
cie. Nie było czasu i możliwości jego 

przetransportowania, zbyt późno zapa-
dła decyzja o uczestnictwie w zawodach. 
Pływałem na wypożyczonym skuterze 
Sea-Doo rxp 260 x. Na jaki sprzęt posta-
wię w przyszłym sezonie pozostanie moją 
słodką tajemnicą.

W 2016 roku Alan Kołodziejek chce 
zdobyć...?  

W przyszłym sezonie będę pływał w wyż-
szej klasie Limited. To duże wyzwanie 
- duża konkurencja i doświadczeni 
zawodnicy. Życzyłbym sobie, aby kolejny 
sezon był co najmniej tak udany, jak 
zakończony 2015.

Dwa tytuły Kacpra Kani
Kacper Kania zna Lake Havasu i uroki 

rywalizacji w Światowych Finałach federa-
cji IJSBA (International Jet Sports Boating 
Association). Dwa lata temu Polak wygrał 
w klasie Junior Ski Stock 10-12 Lites, a przed 
rokiem był drugi w klasie Junior Ski Limited 
13-15. W tym sezonie nie miał sobie rów-
nych w tej klasie. Wygrał oba wyścigi ogry-
wając liczne międzynarodowe towarzystwo 

(sklasyfikowanych 16 zawodników między 
innymi z USA, Tajlandii, Wielkiej Brytanii 
czy Brazylii).

To nie jedyny sukces Polaka w tegorocz-
nych World Finals. Kilka dni wcześniej 
Kania został też czempionem w klasie Expert 
Ski Limited. Należy podkreślić, że to zwy-
cięstwo ma szczególny wymiar. Nasz rodak 
wygrał w klasie, w której startują o wiele 
starsi zawodnicy.

Alan Kołodziejek „na piątkę”
Dobry debiut w USA miał drugi Polak 

- Alan Kołodziejek. Pochodzący z Konina 
zawodnik poleciał do Havasu po nowe spor-
towe wyzwania. Efekt, to 5 miejsce w klasie 
Runabout Novice LTD i 13 miejsce (po pro-
blemach technicznych) w klasie Runabout 
Expert LTD.

Team Poland spisał się zatem na zawodach 
bardzo dobrze. Gratulujemy!

Polskie sukcesyPolskie sukcesy
na World Finals IJSBA
Prestiżowe zawody skuterów wodnych World Finals rozgrywane w Havasu (USA) 
potwierdziły, że mamy gwiazdę światowego formatu. Kacper Kania ma zaledwie 14 
lat, a ze Stanów Zjednoczonych wrócił z dwoma tytułami  w klasach Ski (skutery 
stojące). Udany debiut za oceanem zaliczył też drugi Polak Alan Kołodziejek. 
Przygotował Adrian Skubis.

skutery wodne

65 



Polacy zdominowali Mistrzostwa Litwy!

Naszym kiem ...

Pamiętam Formułę 1 z czasów, kiedy absolutnym królem asfalto-
wych torów był Michael Schumacher. Każdy z szacunkiem podcho-
dził do sukcesów Niemca, ale wielu mówiło, że to staje się powoli 
nudne… Dlaczego wspominam te czasy? Bo nie chciałbym, aby 
rywalizacja w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych opierała się 
o podobny scenariusz.  Na szczęście sezon 2015 przekonał mnie, 
że tak nie jest. Co prawda w najsilniejszej klasie Run GP mamy 
wielkiego mistrza Andrzeja Wiśniewskiego (jemu sukcesów i osią-
gnięć już nikt nie odbierze), ale powinno nas cieszyć to, że do jego 
poziomu zaczynają się dostosowywać inni. To pobudza rywalizację 

i rozwija ten sport. W pozostałych klasach na nudę też nie powinni-
śmy narzekać.  Walkę o złoto w Run Limited, w której do samego 
końca uczestniczyli Jacek Szubert, Jacek Wasilewski, Przemysław 
Bielawski i Jarosław Sobczak, także można bez końca wspominać. 
W pamięci zapadną nam też potyczki Rafała Ciepłego z Alanem 
Kołodziejkiem w klasie Run Stock Novice. Pięć eliminacji MP było 
niezwykle ciekawych. Już nie mogę się doczekać kolejnego sezonu.

To, że poziom naszych zawodników rośnie dostrzegają i doceniają 
zagranicą. Na potwierdzenie tej tendencji wystarczy przypomnieć, że 
sezon 2015  był pierwszym w historii Mistrzostw Świata (Aquabike 
World Championship), w którym stałe miejsce w zawodach miało 
dwóch Polaków Andrzej Wiśniewski i Marcin Senda. Światowy 
ranking jest też bardzo wymowny – Andrzej Wiśniewski plasuje się 
w nim na czwartej pozycji, a przed Polakiem znaleźli się tylko Fran-
cuzi Perez, Chabert i Agostinho. W czołówce rankingu są też Mar-
cin Senda (16) i Krystian Domański (23). Polacy zaznaczając coraz 
mocniej swoją obecność na innych prestiżowych zawodach. W Świa-
towych Finałach IJSBA na podium stawał Kacper Kania, a udany 
debiut zliczył Alan Kołodziejek.  Kacper Kania swoje ponadprze-
ciętne umiejętności potwierdził też w Tajlandii podczas zawodów 
King’s Cup. Tam też było polskie podium. Gratulacje!

Adrian Skubis, doradca zarządu PZMWiNW ds. komunikacji 
podsumowuje sezon 2015 polskich skuterzystów

Polacy zdominowali Mistrzostwa Litwy!

W klasie Run GP na podium w klasy-
fikacji generalnej nasi zostawili tylko 

jedno miejsce dla gospodarzy. Na 
dodatek, to na najniższym stop-

niu. Międzynarodowym Mistrzem 
Litwy został Andrzej Wiśniewski, 

a wicemistrzem Marcin Senda.
Dwa złote medale wywalczył 
niezawodny Jacek Szubert.  

W mistrzostwach Litwy nie 
miał sobie równych w kla-

sach Run Stock i Run 
Limited. Warto dodać, 

że już na początku 
finałowych zwodów 

w Kownie popularny „Shorti” poważnie 
ucierpiał (złamane żebra). Nawet z kontu-
zją był poza zasięgiem rywali i przypieczę-
tował sukces efektownymi zwycięstwami.

W klasie Run Beginners Stock ze złota 
cieszył się Alan Kołodziejek. Z ciekawo-
stek warto odnotować, że koninianin po 
awarii własnego skutera, do ostatniego 
wyścigu sezonu wystartował na pożyczo-
nej maszynie Jacka Szuberta. Tym samym 
przesiadł się na całkowicie nieznany dla 
siebie sprzęt. To jednak wcale mu nie prze-
szkodziło w zwycięstwie w biegu kończą-
cym rywalizację w tej klasie.

Brawo Panowie, tak trzymać! Między-
narodowe występy Polaków kolejny raz 
pokazały, że poziom sportowy Mistrzostw 
Polski jest coraz wyższy, a najlepsi 
w naszym kraju z powodzeniem walczą 
o trofea za granicami ojczyzny.

Znakomicie w Międzynarodowych Mistrzostwach Litwy Skuterów Wodnych 
zaprezentowali się polscy zawodnicy. W klasach, w których startowali, ich 
dominacja była bezdyskusyjna. Efekt? Cztery złote medale i jeden srebrny. 
Przygotował Adrian Skubis.

skutery wodne
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Światowa premiera tej nowej łodzi miała 
miejsce w lutym tego roku, na warszawskich 
targach Wiatr i Woda. Mogliśmy tam zoba-
czyć 630 w wersji Bow Rider. Na testy tej 
łodzi musieliśmy, niestety czekać aż do kolej-
nych targów Wiatr i Woda, które odbyły się 
latem w Gdyni. W międzyczasie do wersji 
Bow Rider dołączyła jednostka w wersji 
Sport i pojawiły się zapowiedzi kolejnej wer-
sji Parkera 630, kabinowej Day Cruiser.

Testy Parkera 630 w wersji Bow Rider 
i Sport odbyły się zaraz po targach w Gdyni. 
Stocznia zorganizowała specjalny testowy 
tydzień dla członków jury międzynarodowej 
nagrody Best of Boats Awards. Cała flota 
Parkera została poddana wnikliwej oce-
nie dziennikarzy z Francji, Rosji, Słowenii 
i oczywiście z Polski.

Na pierwszy ogień poszedł najnowszy Par-
ker 630 Sport, który miałem przyjemność 
testować z Julianem, kolegą ze Słowenii. 

Sport to jacht typu center console z dużym 
rozkładanym łóżkiem słonecznym w części 
dziobowej, otwartym przestronnym kok-
pitem i dwuosobową sterówką ulokowaną 
w centralnej części łodzi. Wejście na jacht jest 
bardzo wygodne z każdej strony, chociaż jak 
przy każdej łodzi z silnikiem przyczepnym, 
wejście od rufy wymaga wykonania trochę 
większego kroku. Z obu stron silnika znaj-
dują się dosyć szerokie platformy kąpielowe, 
które za silnikiem łączą się w jeden szeroki 
pokład rufowy. Do kokpitu przechodzimy 
wzdłuż prawej burty, przy rufowej kana-
pie. Oparcie rufowej kanapy jest ruchome 
i możemy je łatwo przełożyć do przodu, 
zyskując bardzo wygodną kanapę zwróconą 
tyłem do dziobu. Po 
przekładce opar-
cia łódź staje się 
jakby dłuższa, 
bo cała rufowa 

część rośnie nam o szerokość kanapy. Prze-
kładane oparcie jest też dużym ułatwieniem, 
jeżeli chcemy wykorzystać naszą łódź do 
uprawiania wakeboardu, czy narciarstwa 
wodnego. Na tej dwuosobowej kanapie 
kończą się podobieństwa między wersjami 
Sport i Bow Rider Parkera 630. Dalej, kok-
pity, sterówki i pokłady dziobowe obu łodzi 
są zupełnie różne, ale służą jednemu celowi, 
wygodnemu wypoczynkowi na wodzie.

Rufowa kanapa jest właściwie jedynym 
wyposażeniem kokpitu na Parkerze 630 Sport. 
Przed nią znajdują się dwa wygodne, regulo-
wane i obracane fotele sternika i nawigatora, 
umieszczone przed lekko asymetrycznie ulo-
kowaną konsolą sterówki. Konsola jest delikat-
nie przesunięta na prawą burtę, dzięki czemu 
mamy bardzo wygodne przejście na pokład 
dziobowy wzdłuż lewej burty. Oczywiście, 
przejście wzdłuż prawej burty jest również 
możliwe, ale nie jest ono tak szerokie i prowa-
dzi przez materac jednej z dziobowych kanap.

Parker 630 
w dwóch odsłonach -  Sport i Bow Rider
Stocznia Parker Poland już od dawna przestała być kojarzona jedynie 
z profesjonalnymi łodziami typu RIB. Oferta łodzi rekreacyjnych budowanych 
przez Parkera poszerzyła się o dostępny w dwóch wersjach zabudowy pokładu, 6 
metrowy jacht, Parker 630 . Tekst i zdjęcia Arek Rejs.
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Stanowisko sternika znajduje się na lewej 
stronie konsoli sterowania z umieszczoną 
centralnie, niemal w osi jachtu, manetką. 
Nad manetką, w jej osi znajdują się zega-
rowe wskaźniki kontroli silnika z obroto-
mierzem i wskaźnikiem wychylenia trymu. 
Po prawej stronie, przed stanowiskiem 
nawigatora znajduje się duży, zamykany 
schowek i radio VHF. Przed sternikiem, 
nad kierownicą umieszczono duży moni-
tor chartplottera, zaś po lewej stronie 
kierownicy, ładne stalowe przyciski kon-
troli oświetlenia, sygnału dźwiękowego, 
kotwicy i pomp. Panel sterowania wyko-
nany jest z ciemno szarego laminatu, nie-
stety niezmatowionego. Wygląda to bardzo 
ładnie, ale dosyć mocno odbija słoneczne 
refleksy. Także widoczność umieszczonego 
najwyżej na panelu wskaźnika obrotów 
jest nienajlepsza z pozycji sternika. Na 
szczęście monitor chartplottera jest bardzo 
dobrze czytelny, a manetka i kierownica 
umieszczone w bardzo wygodnym miejscu 

i na dobrej wysokości, więc manewrowa-
nie jachtem jest bardzo wygodne i przy-
jemne, zarówno kiedy prowadzimy jacht 
siedząc jak i stojąc. Bardzo dobrą ochronę 
przed wiatrem daje też bardzo solidnie 
wykonana owiewka konsoli, której wspor-
niki doskonale sprawdzają się także jako 
uchwyty, dające dodatkowe wsparcie przy 
poruszaniu się po łodzi. W dolnej części 
konsoli sterowania konstruktorom jachtu 
udało się jeszcze wygospodarować miejsce 
na dosyć dużą szufladową lodówkę.

Otwarty pokład dziobowy otoczony jest 
niemal w całości, bardzo wygodnymi, sze-
rokimi kanapami z miejscem na niewielki 
składany stół na środku pokładu. Jeżeli 
nie korzystamy ze stołu, jest on ukryty 
w bardzo głębokim schowku w konsoli 
sterówki. Dojście do schowka znajduje się 
pod kanapą w przedniej ścianie konsoli. 
W schowku, stolik ma specjalne, solidne 
mocowania, nie musimy się więc obawiać, 
że podczas żeglugi jego części składowe 

będą nam obijały laminat. 
Inną funkcją dziobowego 

stolika jest jego przekształce-
nie w wypełnienie centralnej 

części dużego dziobowego łóżka słonecz-
nego. Po obniżeniu stołu i rozłożeniu 
materaca, cała część dziobowa 630 Sport 
zmienia się w ogromny pokład słoneczny.

Niewiele mniejszy dziobowy pokład sło-
neczny znajduje się na Parkerze 630 Bow 
Rider. Na tej łodzi kanapy na dziobie 
ułożone są wzdłuż burt, w kształcie litery 
V i, niestety nie ma tu stołu. Szkoda, bo 
miejsce na gniazdo stolika na pewno by się 
znalazło. Tym bardziej, że jest tu trójkątne 
wypełnienie przestrzeni między kanapami, 
które pozwala przekształcić dziobową część 
łodzi w łóżko słoneczne. Gniazdo nie-
wielkiego składanego stoliczka znajduje 
się tylko w kokpicie, który poza rufową 
kanapą, został wyposażony w jeszcze jedną, 
długą kanapę, biegnącą od rufy wzdłuż 
lewej burty, aż do sterówki. Sterówka Bow 
Ridera rozdzielona jest na dwie konsole 
z przejściem między nimi z kokpitu na 
dziób. Przejście możemy zamknąć nie-
wielkimi drzwiczkami i środkową częścią 

owiewki lub zostawić 
otwarte, jeżeli w kokpi-
cie chcemy czuć więcej 

wiatru. Na lewej burcie 
znajduje się stanowisko 

nawigatora z dużym schow-
kiem, gniazdem 12V i USB 

oraz uchwytem na napój. Fotel 
nawigatora jest przedłużeniem 

kanapy kokpitu i w zależności 
od potrzeby, wystarczy przełożyć 

jego oparcie, aby korzystać z niego 
jak z wygodnej leżanki lub jako fotela 
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nawigacyjnego. Pod fotelem znajduje się 
szufladowa lodówka, której zasoby bar-
dzo pomogły nam podczas testu, który 
wypadł w bardzo upalny dzień. Jedno-
osobowe stanowisko sternika znajduje się 
na prawej burcie. Podobnie jak w wersji 
Sport, konsole wykonane są z ciemnego, 
gładko wypolerowanego laminatu. Tu jed-
nak wszystkie wskaźniki są bardzo dobrze 
widoczne i czytelne. Trochę gorsze jest nato-
miast umiejscowienie manetki. O ile przy 
manewrach na wprost, manetka wydaje się 
być umieszczona bardzo wygodnie, o tyle 
przy manewrach wstecz, trzeba się trochę 
pogimnastykować, aby nią operując utrzy-
mać stale dobrą widoczność. Także bardzo 
ładne, solidne ramy owiewki są zbyt solidne 
i bardzo skutecznie ograniczają widoczność 
na boki, zwłaszcza kiedy prowadzimy łódź 
siedząc. W pozycji stojącej widoczność 
jest znacznie lepsza, ale ciągle uważam, że 
trochę cieńsza rama owiewki poprawiłaby 
widoczność.

O ile w Parkerze 630, niezależnie od 
wersji, czy to będzie Sport czy Bow Rider, 
można znaleźć kilka detali, które należa-
łoby poprawić, o tyle podczas naszego 
testu nie znaleźliśmy takich detali, które 
odebrałyby nam przyjemność prowadze-
nia tych łodzi. Kadłub 630 sprawuje się 
doskonale i manewrowanie tą łodzią daje 
naprawdę dużo przyjemności, niezależnie 
od prędkości z jaką się poruszamy. Wersja 
Sport napędzana była przyczepnym silni-
kiem Mercury 115 EFI, natomiast wersja 
Bow Rider, mocniejszym Mercury 150 
EFI. Zgodnie z oczekiwaniami, mocniej-
szy silnik zapewnił lepsze przyspieszenie 
i Bow Rider wchodził w ślizg już po 4 
sekundach, podczas gdy Sport na wejście 

w ślizg potrzebował 5,5 sekundy. Sport 
swoją maksymalną prędkość 33 węzłów 
(przy 5460 rpm) osiągał w 21 sekund, 
natomiast Bow Rider ze 150-konnym 
silnikiem osiągał tę samą prędkość przy 
obrotach 5000 rpm zaledwie w 17 sekund. 
Po 21 sekundach Bow Riderem osiągnę-
liśmy prędkość 38 węzłów przy obrotach 
5200 rpm. Lekkie trymowanie pozwoliło 
nam się rozpędzić jeszcze do prawie 41 
węzłów. Chociaż podobno maksymalna 
osiągnięta prędkość tej łodzi to 43 węzły. 
Nam, niestety to się nie udało, ale byli-
śmy blisko. Manewrowanie 630 również 
nie powinno nikomu sprawić problemu, 
poza wspomnianymi wcześniej manew-
rami wstecz w wersji Bow Rider. Ani przez 
chwilę, nawet przy ostrych zwrotach przy 
dużej prędkości nie miałem wrażenia, że 
tracę kontrolę nad 
łodzią. Prowa-
dzi się ją bar-
dzo bezpiecznie 
i komfortowo. 
Lata doświadczeń 
w budowie solid-
nych kadłubów 
procentują. Najmoc-
niejszy silnik dopusz-
czony do montażu 

na Parkerze 630 to silnik o mocy 200 
KM i myślę, że przy tym kadłubie nawet 
taka moc nie sprawi problemów przy 
manewrach.

Gdybym miał wybierać między Parke-
rem 630 Sport i Parkerem 630 Bow Rider, 
miałbym bardzo poważny problem. Wiem 
jedno, wybrałbym jeden z tych dwóch 
jachtów, ale zdecydowanie ze 150-kon-
nym silnikiem.

Długość 6,10 m

Szerokość 2,52 m

Zanurzenie 0,31 m

Waga 990 kg

Zbiornik paliwa 140 l

Maksymalna liczba osób 7

Kategoria CE C

Obroty silnika (rpm) 630 Sport 
Prędkość (węzły)

630 Bowrider 
Prędkość (węzły) 

600 - 2,3

700 2,5 -

1000 4,2 4,1

1500 5,6 5,8

2000 6,6 6,6

2500 8 9,7

3000 11 12,2

3500 18 18

4000 23 23,7

4500 26 29,1

5000 31 34,8

5400 - 40,8

5460 33 -
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Merry Fisher stoczni Jeanneau, to niewielkie wędkarskie motorówki dostępne 
w rozmiarach od 6 do 8,5 m, które co roku zdobywają coraz większą rzeszę 
miłośników. Zdawałoby się, że na tak niewielkiej łodzi nie da się wymyślić czegoś 
szczególnie nowego, tymczasem niemal co roku stocznia prezentuje kolejne 
nowości tej linii. W tym roku na rynku pojawiły się aż dwie nowe jednostki, 
najmniejsza w ofercie, MF 605 i trochę większa MF 695. Obie zaprojektowane 
przez polskie biuro projektowe Centkowski & Denert Design i zbudowane również 
w Polsce, w stoczni Ostróda Yacht w Ostródzie. Tekst i zdęcia Arek Rejs.

Linia zewnętrzna łodzi Merry Fisher 
jest bardzo tradycyjna i typowa dla tego 
rodzaju wędkarskich motorówek, nie-
wielki pokład dziobowy, stosunkowo 
wysoka, przeszklona sterówka i otwarty, 

przestronny kokpit. Nie są to jachty, 
które mogą uwodzić urodą i wyrafino-
waną linią kadłuba. Te jednostki uwodzą 
funkcjonalnością i swoją sprawnością na 
wodzie.

Nowy Merry Fisher 695, to niewielki 
jacht, który ma już chyba wszystko, co 
można wcisnąć na łódź tych rozmiarów. 
Jest tego tak dużo, że jednostka przestaje 
być typowo wędkarską motorówką, a staje 
się małym jachtem rodzinnym.

MF 695 napędzany jest przyczepnym 
silnikiem, więc oczywiście najwygod-
niej na niego wejść, kiedy zacumowany 
jest wzdłuż kei, ale na szczęście 695 ma 
z obu stron silnika niewielkie platformy 

Merry Fisher 695Merry Fisher 695
dla wędkarzy i nie tylko
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kąpielowe, które ułatwiają wejście także 
od rufy. W prawej platformie znajduje 
się składana drabinka kąpielowa i także 
z tej strony mamy wygodne wejście do 
kokpitu. W lewej platformie natomiast 
mamy wygodny schowek na liny lub 
rufową kotwicę. Kokpit nowego MF 695 
dostępny jest w dwóch wersjach zabu-
dowy, w wersji wędkarskiej, jedynie ze 
stałą kanapą na rufie i drugą, chowaną 
w ścianie lewej burty lub w wersji bardziej 
rodzinnej, z wygodną kanapą w kształcie 
litery U, otaczającą składany stół umiesz-
czony centralnie w kokpicie. Niezależnie, 
którą wersję wybierzemy, w kokpicie tej 
niewielkiej łodzi jest zaskakująco wiele 
miejsca. Testowana jednostka była wersją 
rodzinną, więc teoretycznie, tą bardziej 
zabudowaną i mniej przestronną. Cóż 
można wymyślić w kokpicie 7-metro-
wej łodzi, aby był wygodny, przestronny 
i funkcjonalny? Oczywiście, można złożyć 
stół, rozłożyć na nim materac i w połą-
czeniu z kanapą kokpitu uzyskamy duże 
łóżko słoneczne. Tak, takie rozwiązanie 
jest i na tej łodzi, ale to potrafi zrobić 

każdy budowniczy łodzi, Merry Fisher 
musi pokazać coś ciekawszego. Kiedy 
płyniemy z rodziną, musi być wygod-
nie. Wtedy słoneczne łóżko w kokpicie, 
duża kanapa i stół powinny rozwiązać 
ten problem, ale kiedy chcemy popłynąć 
z kolegami na ryby przydałoby się więcej 
przestrzeni w kokpicie. Co wtedy zrobić? 
Podnosimy materac kanapy przy wej-
ściu do kabiny i zaglądamy do schowka 
tej kanapy. Tam znajdują się dwie śruby. 
Po ich odkręceniu, całą tę część kanapy 
możemy zostawić na lądzie. Zamontu-
jemy ją kiedy ponownie będziemy ruszać 
na rodzinną żeglugę. Chcąc uzyskać jak 
najwięcej przestrzeni w kokpicie, rufowa 
kanapa została bardzo mocno cofnięta, 
co praktycznie uniemożliwia pełne pod-
niesienie silnika, ale i na to znalazło się 
rozwiązanie. Wystarczy odpiąć blokadę 
i przesunąć do przodu oparcie kanapy. 
Staje się ona trochę węższa, ale nadal 
możemy z niej wygodnie korzystać 
i bez problemu uniesiemy silnik podczas 
postoju na płytszym akwenie.

Na pokład dziobowy możemy przejść 
z obu stron nadbudówki, jednak tra-
dycyjnie, jak na wszystkich jachtach 

Jeanneau, przejście prawą stroną jest 
nieznacznie szersze. Przejście jest zabez-
pieczone wysokimi relingami wokół łodzi 
i dodatkowymi uchwytami w dachu ste-
rówki. Na dziobie nie ma za dużo prze-
strzeni, ale wystarczająco, aby znalazło się 
miejsce na słoneczny materac.

Zobaczmy, co kryje się w przeszklonej 
nadbudówce nowego MF 695. Salon 
i sterówkę dzielą od kokpitu przesu-
wane, szklane drzwi. To co od razu mi się 
spodobało, to przeniesienie wszystkich 
wyłączników bezpieczeństwa do przejścia 
między kabiną, a kokpitem. Kiedy opusz-
czamy łódź już nie musimy rozbierać 
połowy jachtu, aby dotrzeć do bezpiecz-
ników, są one łatwo dostępne w samym 
wejściu do kabiny. Na prawej burcie, za 
pojedynczym stanowiskiem sterowania 
znajduje się przykryty materacem mini-
-kambuz. Jest tam zlewozmywak, miej-
sce na opcjonalną, przenośną kuchenkę 
gazową lub spirytusową i oczywiście duży 
schowek. Na przeciwnej stronie kabiny 
znajduje się jadalnia ze stołem i dwoma 
dwuosobowymi kanapami, które po 
opuszczeniu stołu tworzą dwuosobowe 
łóżko sypialne. Pod tylną kanapą znajduje 
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Długość 6,55 m

Szerokość 2,54 m

Zanurzenie 0,46 m

Waga 1400 kg

Zbiornik paliwa 170 l

Zbiornik wody 50

Kategoria CE C-8

Maksymalna moc silnika 175 KM

Cena wersji standard 22310 Euro

Obroty silnika (rpm) Prędkość (węzły) Spalanie 

600 2,3 2,1

1000 4,1 3,1

1500 5,1 4,5

2000 6,1 7,1

2500 6,8 11,4

3000 7,1 16,7

3500 12,6 21,7

4000 19,3 26,0

4500 23,3 31,0

5000 27,1 39,0

5500 30,7 49,0

5700 32,1 53,8

się duży schowek i lodówka o pojemności 
42 l. Przednia kanapa ma natomiast prze-
kładane oparcie i w zależności od potrzeby, 
możemy na niej siedzieć tyłem do kie-
runku podróży lub przodem, towarzysząc 
sternikowi.

Dziobowa kabina armatorska oddzielona 
jest od salonu jedynie zasłoną, ale nie powin-
niśmy wymagać za wiele od tak niewielkiej 
jednostki. Kabina dziobowa również dostępna 
jest w dwóch opcjach, w wersji z morską toa-
letą, która mieści się na prawej burcie, pod 
sterówką lub wersję otwartą, z większym 
łóżkiem i chemiczną toaletą ukrytą pod jed-
nym z materacy łóżka. Testowana łódź posia-
dała osobne pomieszczenie z morską toaletą 
i po rozłożeniu materacy, łóżko było nadal 
wystarczająco duże, aby mogły się wygodnie 
wyspać dwie dorosłe osoby. Cała kabina jest 
bardzo jasna i doskonale wentylowana dzięki 
otwieranym oknom z obu jej stron, dużemu 
świetlikowi w pokładzie dziobowym i przesu-
wanemu przeszklonemu świetlikowi w dachu 
nadbudówki. Nawet w bardzo upalny dzień 
myślę, że nie będziemy narzekać na brak 
wentylacji.

Stanowisko sternika zapewnia doskonałą 
widoczność wokół całej łodzi. Łatwo zapo-
mnieć, że znajdujemy się w zamkniętej 
kabinie. Deska rozdzielcza wygląda bardzo 
nowocześnie i wykończona jest w czarnym 
matowym kolorze, co niweluje słoneczne 
refleksy. Łódź prowadzi się równie wygod-
nie w pozycji siedzącej jak i stojącej. O tym, 
że Merry Fisher 695 pływa doskonale chyba 

nawet nie muszę mówić, bo każdy kto cho-
ciaż raz siedział za sterami Merry Fishera, wie, 
że są to łodzie, którym można zaufać, nawet 
w trudnych warunkach. Napędzany silnikiem 
Yamaha o mocy 150 KM potrzebuje zaledwie 
6 sekund, aby wejść w ślizg i 19, aby osiągnąć 
maksymalną prędkość 33 węzłów (po wytrymo-
waniu). Tym niewielkim rodzinnym jachtem 
lub jeżeli wolisz, wędkarską motorówką pływa 

się naprawdę 

doskonale. Przez wiele lat nie mogłem się 
przekonać do łodzi Merry Fisher, ale już kilka-
krotnie miałem okazję nimi pływać w bardzo 
trudnych warunkach i wiem, że są to bar-
dzo solidne jednostki, a do tego z roku na 
rok coraz lepiej wyposażone i bardziej kom-
fortowe. To już nie surowa łódź wędkarska, 
a wygodna rodzinna motorówka, na której 
spędzisz doskonały weekend a nawet dłuższy 
urlop na wodzie.
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► Szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu
     na Patent Sternika Motorowodnego 
    - Warszawa (Zalew Zegrzyński)
     - Śląsk (Poraj)
     - Mazury (Kamień  k/ Ruciane Nida)

► Organizacja egzaminów państwowych na stopnie motorowodne

► Pływania doszkalające / szkolenia indywidualne
     na łodziach naszych lub Klientów

► Wynajem szybkich łodzi motorowych - Zalew Zegrzyński, Mazury

► Wynajem skuterów wodnych - Zalew Zegrzyński, Mazury

► Nauka Wakeboardingu za motorówką (Zalew Zegrzyński)

► Obsługa eventów firmowych na wodzie

► Profesjonalny transport jachtów motorowych (Kraj / Europa)

www.moto-wave.pl


