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LO18 – żegluj z nami! 
W naszej szkole nie mogło zabraknąć drużyny żeglarskiej. Skupia ona osoby, które 

bardzo  dobrze sobie radzą na wodzie, a także poza nią, ponieważ na treningach trzeba 

wykazywać niezwykłą wytrzymałość i siłę. Drużyna jest jednak otwarta na nowych 

uczestników wodnej przygody. Podczas jednego z treningów przeprowadziliśmy 

wywiad z trenerem naszej szkolnej drużyny, panem Tomaszem Franczakiem. 

Maniak: Jakie turnieje odbyły się w tamtym sezonie? 

Trener: W poprzednim sezonie pierwszy turniej, w którym mieliśmy szansę uczestniczyć, 

odbywał się na Skolwinie, w którym nasi zawodnicy musieli pływać na desce z żaglem. Kolejny 

turniej  odbył się w Osiekach i to niestety był ostatni turniej jak na razie, w jakim braliśmy udział. 

Maniak: Jaka panuje atmosfera w drużynie? 

Trener: Atmosfera jest bardzo dobra, dopóki nie jest zimno, ponieważ kiedy przyjdą zimne dni, 

trzeba się ostro spinać. 

Maniak: Jakie ma pan oczekiwania od swoich podopiecznych? 

Trener: W tym roku najważniejszym zadaniem naszej drużyny są długodystansowe wyścigi, 

które pomogą zwiększyć wytrzymałość naszych zawodników. W następnym sezonie odbędzie 

się Turniej Pucharu Prezydenta Miasta Grudziądz, to jest nasze najważniejsze zadanie. 

Maniak: Czy ma pan jakichś swoich faworytów? 

Trener: Tak, mam swoich faworytów, ale nie chcę mówić, kto, bo we łbie się pokręci i mogą się 

pojawić kompleksy:) 

Maniak: Na co pan kładzie największy nacisk na treningach? 

Trener: Największy nacisk wywieram na siłę i wytrzymałość, ponieważ ona jest najważniejsza 

w tym sporcie. 

Maniak: Czy jest pan przekonany, że pana ludzie w przyszłym sezonie będą wygrywać 

kolejne turnieje? 

Trener: Tak, jestem przekonany, że z takimi ludźmi, jakich mam zaszczyt trenować, będziemy 

wygrywać wiele turniejów. 

Maniak: Chcielibyśmy tak na koniec zapytać, jak można dołączyć do drużyny? 

Trener: Trzeba po prostu przyłączyć się do treningów, na które może przyjść każdy, który 

uwielbia lub chce się nauczyć pływać na desce. 

Z przeprowadzonych rozmów wynika zatem, że żeglarstwo potrafi być bardzo interesujące. 

Dlatego zachęcamy wszystkich, by dołączyli do naszej drużyny, aby zdobywać coraz więcej 

doświadczenia i nawiązywać nowe znajomości. Takie więzi mogą niesamowicie wzbogacić 

drużynę. Mamy nadzieję, że żeglarstwo stanie się drugą dumą naszej szkoły zaraz po 

siatkówce. Życzymy im dalszego rozwoju i sukcesów. 

 

















 

 

 


