Czas rozpocząć sezon 2004
na wodzie, pod wodą i nad wodą...
16. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” ju¿ wkrótce!
Gdzie?
Warszawa
Centrum EXPO XXI
ul. Pr¹dzyñskiego 12/14

Od 1990 r. Targi Sportów Wodnych
i Rekreacji „Wiatr i Woda” s¹ wiod¹c¹ tego typu imprez¹ w Polsce,
a tak¿e zapowiedzi¹ zbli¿aj¹cego siê sezonu. Podobnie, jak to
mia³o miejsce w ubieg³ym roku, ekspozycja tegorocznych
Targów zostanie podzielona
na sektory tematyczne: Przystañ Jachtowa, Wioska Windsurfingowa, Miasteczko Nurkowe i po raz pierwszy Szlak
Kajakowy – u³atwiaj¹ce zwiedzaj¹cym odnalezienie interesuj¹cej ich oferty. Tradycyjnie ju¿ targi urozmaici program imprez
towarzysz¹cych: wyk³ady, spotkania, prelekcje oraz pokazy i wystêpy.

Kiedy?
l 12 marca (pi¹tek)
10.00 – 13.00 dla specjalistów
13.00 – 18.30 dla publicznoœci
l 13 marca (sobota)
10.00 – 18.00
l 14 marca (niedziela)
10.00 – 16.00
Ceny biletów
l normalny ............................... 15,l ulgowy ................................. 10,(m³odzie¿ szkolna, studenci, emeryci)

l dzieci i m³odzie¿ (do lat 15)
pod opiek¹ doros³ych ............. 1,l wielodniowa karta wstêpu .. 30,-

Statystyka (edycja 2003):

(upowa¿nia tak¿e do wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia z Targów w ci¹gu jednego
dnia, dostêpna tak¿e w przedsprzeda¿y)

218 wystawców
20.000 zwiedzaj¹cych

„Lena 2003”
z pamiêtnika ks. Dariusza Sañko
13.08.2003 r.
(71°26’50N, 127°22’25E, 22 m n.p.m.)
„Rano, pomimo ¿e s³oñce œwieci³o, nadal wia³
silny pó³nocny wiatr. Po zjedzeniu œniadania
przyjrzeliœmy siê trochê naszemu traperskiemu domu, w którym spêdziliœmy noc.
Dom ten nie by³ zamykany na ¿adn¹ k³ódkê
ani zamek. Podobnie zreszt¹ jak wszystkie
inne traperskie domy, które wczeœniej widzieliœmy. Sk³ada³ siê on tylko z jednej ma³ej izby. Przy wejœciu by³ piecyk i drewno na
rozpa³kê. Dalej by³ stó³, dwa ³ó¿ka i ogromna skrzynia. Na jednej ze œcian wisia³a ma³a
pó³eczka z ksi¹¿kami, magnetofonem i radiostacj¹. W domu znajdowa³o siê te¿ du¿o
produktów spo¿ywczych. (...) Na zewn¹trz
domu mo¿na by³o znaleŸæ drewniane sanki,
m³otek, siekierê, gwoŸdzie i stertê starych
zu¿ytych rybackich gumowców. Ze sterty tej
wybra³em jakieœ dwa wygl¹daj¹ce na najlepsze, bowiem moje buty by³y ju¿ do nicze-
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go – mia³y ogromne dziury na palcach i od
do³u obrywa³y siê ju¿ ca³kowicie podeszwy.
Od wielu dni wi¹za³em podeszwy do butów
sznurkami, ale nie by³o to skuteczne rozwi¹zanie. Wyrzuci³em wiêc swoje zu¿yte buty,
a na³o¿y³em sobie na nogi dwa stare gumowce. (...) Poczu³em siê jak prawdziwy rybak, bowiem wszyscy rybacy na Lenie nosili takie buty. W ramach wdziêcznoœci
zostawi³em na stole w domu rybackim trochê pieniêdzy”.
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Magazyn Kajakowy WIOS£O
zaprasza na cykl imprez
w dniu 13 marca:
11.00 Amatorska budowa drewnianego
kajaka – prelekcja Rados³awa Wasilewskiego.
12.00 O ekstremalnej przyjemnoœci wios³owania – prezentacja Stanis³awa
Smereckiego (Siacha).

„Ba³tyk pod wios³em”

13.00 Spotkanie z Paw³em Napiera³¹
i Aleksandrem Dob¹ planuj¹cymi
wielk¹ wyprawê kajakow¹ – przep³yniêcie po³udniowego Atlantyku.
14.00 Kajakowa wyprawa rzek¹ Len¹
w 2003 r. – pokaz slajdów i spotkanie
z uczestnikami: ks. Dariuszem Sañko,
Tomaszem Sañko i Piotrem Mozyro.

Celem sp³ywu jest przep³yniêcie polskiego wybrze¿a
Ba³tyku oraz Zalewu Wiœlanego (teoretycznie 524
km po morzu z wy³¹czeniem zamkniêtych obszarów wojskowych) oraz przetestowanie ró¿nych modeli kajaków. Uczestnikami mog¹ byæ wszyscy chêtni kajakarze, których umiejêtnoœci pozwalaj¹ na
bezpieczne pokonanie wybranego odcinka trasy.
Impreza ma charakter szkoleniowo-promocyjny i odbêdzie siê w terminie 11 lipca – 15 sierpnia 2004 r.
Sp³yw rozpocznie siê w Œwinoujœciu lub w Miêdzyzdrojach, a skoñczy w Elbl¹gu.
Trasa podzielona zosta³a na 5 tygodniowych odcinków. Na koñcu ka¿dego tygodnia/odcinka nast¹pi wymiana za³óg w z góry ustalonych miejscach.
W ka¿dym 7-dniowym etapie przewidziano 5 dni
p³yniêcia, dzieñ szkolenia i sprawdzania umiejêtnoœci oraz dzieñ na wymianê grup.
Dzienne odcinki wynosz¹ œrednio 25 km tak, aby
w wypadku postoju wymuszonego niesprzyjaj¹c¹
pogod¹ mo¿na by³o nadrobiæ stracony odcinek
w ci¹gu tygodnia nie naruszaj¹c harmonogramu
wymiany za³óg. W skrajnym wypadku (wykorzystuj¹c sobotê) grupa mo¿e oczekiwaæ 2 dni na zmianê pogody nie naruszaj¹c harmonogramu. Noclegi
w wiêkszoœci odbywaæ siê bêd¹ w namiotach – na
pla¿y lub w jej pobli¿u.
Uczestnicy p³yn¹ na w³asnym sprzêcie lub na kajakach udostêpnionych redakcji do testów, m. in. nastêpuj¹cych producentów: Aquarius, Bic Sport, Hanord, Kano, Klepper, Lettmann, Plastex Composite,
Prijon. Uczestnicy mog¹ do³¹czaæ siê do sp³ywu na
swoim sprzêcie we wczeœniej ustalonych miejscach.
Wszystkich zainteresowanych kajakarstwem morskim i chêci¹ wziêcia udzia³u w sp³ywie zapraszamy na godzinê 15.00 na targi Wiatr i Woda (patrz
plan imprez towarzysz¹cych).
Aktualne informacje na temat akcji dostêpne
w Internecie pod adresem: www.wioslo.pl/baltyk
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„Kajakiem z Everestu
Himalayak 2003”
relacja Tomasza Jakubca (Tomanka)

15.00 „Ba³tyk pod wios³em” – wprowadzenie do kajakarstwa morskiego oraz
omówienie za³o¿eñ akcji przep³yniêcia wzd³u¿ polskiego wybrze¿a Ba³tyku latem 2004 r. W czasie trwania
spotkania, prowadzonego przez Miros³awa Murawskiego (Murmira),
bêdzie mo¿liwoœæ zapisywania siê
na poszczególne etapy sp³ywu organizowanego przez redakcjê WIOS£A.
16.00 „Kajakiem z Everestu – Himalayak
2003” – spotkanie z uczestnikami
wyprawy kierowanej przez Piotra
Sikorê.
17.00 Trzema rzekami Francji w stronê
Atlantyku – pokaz slajdów Celiny
Mróz i Jaros³awa Fr¹ckiewicza.

20.11.2003 r., Duth Kosi
„Po wyl¹dowaniu szybko znaleŸliœmy tragarzy, którzy zgodzili siê zanieœæ nasze ciê¿kie kajaki do Jorsale (ostatniej wioski przed Namche Bazar). St¹d
zamierzamy rozpocz¹æ p³yniêcie górnego odcinka
Dudh Kosi. Na miejsce dotarliœmy po ok. 5 godzinach marszu.
Pocz¹tkowe metry rzeki nie wygl¹da³y na trudne.
Razem z Ryb¹ i dwoma Szerpami zeszliœmy jak¹œ
godzinê poni¿ej miejsca startu do mostu w miejscowoœci Chuoma. Zanim przyp³ynêli koledzy, minê³y przesz³o 2 godziny. Ten odcinek rzeki oceniliœmy na d³ugie sekwencje WW V, a pomiêdzy nimi
IV+. Dwa, bardzo niebezpieczne miejsca musieli
obnieœæ. Na jednym z miejsc WW V Fido mia³ bardzo niebezpieczna przygodê – z³apa³ go boczny,
skoœny odwój, który wci¹gn¹³ go do syfonu. Sta³o
siê to tak szybko i niespodziewane, ¿e stoj¹cy na
asekuracji przez chwilê nie wiedzieli, co siê z nim
sta³o. Kilka chwil minê³o, zanim zorientowali siê
gdzie on jest i wyci¹gnêli go stamt¹d”.

17.30 W dó³ Rio Beni, czyli sk³adakiem
w boliwijskiej d¿ungli – wra¿enia
z wyprawy przedstawi Piotr Opacian.
Wszystkie spotkania odbywaæ siê bêd¹ w sali
konferencyjnej na pierwszym piêtrze Centrum
Expo XXI (informacja o numerze sali na stoisku
WIOS£A).
Serdecznie zapraszamy na wszystkie imprezy
towarzysz¹ce, jak równie¿ zachêcamy do odwiedzenia naszego stoiska. Przewidujemy ciekawe atrakcje – projekt artystyczno-fotograficzny z udzia³em wszystkich kajakarzy „ZnajdŸ
siê w WIOŒLE” oraz losowanie nagrody wœród
nowych prenumeratorów w ramach akcji „Zabierz WIOS£O na WAKACJE”. Nagroda – bezp³atny udzia³ dla dwóch osób w dowolnym
sp³ywie organizowanym przez Biuro Turystyki
Aktywnej „WAKACJE” (www.kajaki.pl).
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