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Cichocki Ocean Team jest zespołem powołanym przez kapitana 
Tomasza Cichockiego, a do jego głównych zadań należy 

przygotowywanie rejsów i startów regatowych żeglarza. Składa się z 
ludzi zafascynowanych żeglarstwem i chcących się dzielić swoją pasją 

z innymi. Jest to nie tylko przedsięwzięcie typowo żeglarskie, ale 
również marketingowe. Od lat Cichocki Ocean Team organizuje 

wydarzenia i szkolenia żeglarskie dla firm. 
Do grona zadowolonych klientów należą m. in. Nordea Bank, Peugeot 

Polska, Citroën Polska, Deutsche Bank, czy Saturn Polska. 
Najnowszym projektem Cichocki Ocean Team jest Art of Sailing, 

w ramach którego Partnerzy i Klienci będą mogli przeżyć żeglarską 
przygodę w najpiękniejszych zakątkach świata na jachcie dowodzonym 

przez kapitana Cichockiego. 

Cichocki Ocean Team



 
 

pomysłodawca, organizator projektu 
 

Żeglarz, ale również kierowca rajdowy, paralotniarz, podróżnik. 
Pierwsze uprawnienia żeglarskie zdobył w wieku ośmiu lat. 

Od tej pory przemierzał Mazury, Bałtyk i morza wokół Europy. 
W 2006 roku samotnie przepłynął Atlantyk aż dwukrotnie, 
co stawia go w elitarnym gronie żeglarzy, którym udało się 

dokonać tej sztuki w okresie jednego roku. W latach 2011/2012 
w ciągu 312 dni w pojedynkę opłynął kulę ziemską trasą przez 

Przylądek Dobrej Nadziei i Przylądek Horn, awansując jako 
jedyny Polak do elitarnego zestawienia WSSRC - World Sailing

Speed Record Council. W latach 2014 i 2015 odbył dwie 
kolejne wyprawy na południe globu. Uhonorowany 

m. in. „Srebrnym Sekstansem” i „Kolosem” za wydarzenie 
żeglarskie roku oraz mianowany „Żeglarzem Roku”. Autor 

książki „Zew oceanu”, która została nagrodzona prestiżową 
nagrodą „Wawrzynu Literackiego” 

Kapitan Tomasz Cichocki



 Jesteśmy ludźmi morza. Żeglarstwo jest naszym życiem i czujemy się odpowiedzialni za propagowanie wiedzy o tej pięknej pasji. 
Pragniemy podzielić się naszą fascynacją i wiedzą z polskim społeczeństwem. W skład zespołu wchodzą m. in. doświadczeni 

żeglarze, tacy jak kpt. Jacek Hryniewski, kpt. Zbyszek Gutkowski,  a także Arkadiusz Artemjew, weteran rynku reklamy i mediów, 
właściciel agencji Martis, który odpowiada za cały obszar strategii  i komunikacji marketingowej projektu. 

 
Czym będzie projekt Art of Sailing? Planujemy rejs flotyllowy śladem niezwykłych miejsc, związanych z historią wielkich odkryć 

geograficznych i życiorysami słynnych żeglarzy: Kolumba, Magellana, Henryka Żeglarza, Jamesa Cook’a i wielu innych. Chcemy 
pokazać miejsca znane z podręczników i literatury, z filmów podróżniczych   przyrodniczych, unikalne w skali całego świata. Miejsca, 

o których się marzy i które pragnie się odwiedzić. Nasz rejs będzie relacjonowany za pośrednictwem Internetu i mediów 
społecznościowych oraz w mediach tradycyjnych. Będziemy pokazywa szerokiej publiczności najpiękniejsze zakątki globu, promując 

jednocześnie polskie żeglarstwo i zachęcając do podróżowania iaktywności. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich tych, 
którzy chcą przeży  unikalną, niesamowitą przygodę z fascynatami sztuki, jaką jest żeglarstwo oraz udać się w najpiękniejsze miejsca 

na świecie. 
 

Serdecznie zapraszam, 
Tomasz Cichocki

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie



Program żeglarski zainicjowany przez Cichocki Ocean Team pod kierownictwem kpt. Tomasza Cichockiego ma na celu 

promocję żeglarstwa oceanicznego. Unikalny charakter projektu Art of Sailing polega na otwartej formule flotyllowej. 

W ramach projektu planujemy odwiedzić i pokazać uczestnikom wyprawy, a także szerokiej publice najpiękniejsze miejsca na ziemi. 

Zakątkami, które odwiedzimy, będą m. in. malownicze okolice Portugalii, wybrzeża znanego z endemicznej flory i fauny 

Madagaskaru, gościnne Bali, słynące z niezwykłych zwierząt wulkaniczne wyspy Galapagos, egzotyczna Panama, czy Wyspa św. 

Heleny, na której swojego żywota dokonał sam Napoleon. Tych, którzy byli już właściwie wszędzie, zabierzemy na wyspy rajskiej 

Polinezji Francuskiej oraz Nowej Kaledonii. Rejsy będziemy realizować na dwóch wygodnych jachtach, które zapewniają optymalne 

warunki pobytu dla 8 osób – na każdym jachcie do dyspozycji uczestników będą cztery 2-osobowe kajuty. W zależności od 

odwiedzanego zakątka świata, rejsy będą miały formułę jedno- lub dwu tygodniową. Projekt potrwa 5 lat. Rok 2019 będzie rokiem 

przygotowań, w ramach których kapitan Cichocki będzie żeglował na wodach wokół Europy. 

Flotyllowy rejs dookoła świata odbędzie się w latach 2020-2022. 

ZaŁoŻenia projektu



Przykładowe kierunki



Jachty Projektu

 

długość/ szerokość/ zanurzenie 17,28/5/2.5m 

wyporność 21 450 kg 

powierzchnia żagli 146 m2 

moc silnika 140 KM 

pojemność zbiorników na wodę 930 l 

pojemność zbiorników na paliwo 420 l 

Trzon flotylli Art of Sailing stanowić będą dwa jachty Hanse 575. 
Jachty Hanse 575 zostały wybrane ze względu na walory 

nautyczne, dzielność morską  oraz bezpieczeństwo i wygodę 
ośmioosobowej załogi i kapitana. 



eventy firmowe / rejsy

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu unikalną 
ofertę rejsów Art of Sailing. 

Kapitanem tej niezapomnianej przygody będzie 
prawdziwy wilk morski - Tomasz Cichocki, który w ciągu 
312 dni w pojedynkę opłynął kulę ziemską trasą przez 

Przylądek Dobrej Nadziei 
i Przylądek Horn, awansując jako jedyny Polak do 

elitarnego zestawienia WSSRC - World Sailing Speed 
Record Council. 

 
 
 
 
 
 
 

 2 tys. zł/ os. 
7 dni już od 

 2950 zł/os.*

 
*Podana kwota zawiera: 

- koszt jachtu 
- koszt skipera 

- wszystkie opłaty portowe. 
- paliwo 

- dodatki / ponton z paliwem itp./ 
- sprzątanie 

- podatek VAT



eventy firmowe  Dlaczego warto rozważyć zakup rejsu?
 

Otwarta, flotyllowa formuła rejsu pozwala na: 

 

- żeglowanie w najpiękniejszych zakątkach świata, 

od wybrzeży Europy, przez Wyspy Kanaryjskie, Azory 

 i Maderę, aż po Galapagos i Nową Kaledonię 

- szeroki wybór terminów i czasu trwania rejsów - 

od 7 do 35 dni w tygodniowych interwałach 

- dostosowanie budżetu do możliwości finansowych 

klienta w zależności od wybranego kierunku rejsu 

- łatwość transportu – wszystkie miejsca startu usytuowane są 

przy międzynarodowych lotniskach 

 

 

 



eventy firmowe / Jak można wykorzystać rejs Art of Sailing?

 

- atrakcyjny wyjazd motywacyjny dla pracowników firmy lub dla kadry zarządzającej 

 

- prestiżowe wyróżnienie najważniejszych klientów 

 

- pozapłacowa, wyjątkowa premia za wyniki sprzedażowe dla handlowców 

 

- nieszablonowa nagroda w konkursie dla obecnych 

 i przyszłych klientów 



eventy firmowe / szkolenia, wykłady, prelekcje

Kapitan Cichocki może uświetnić Państwa spotkanie firmowe prowadząc 

prelekcję, wykład, szkolenie czy też event z elementami integracji 

(prelekcja połączona z krótkim rejsem). Na szczególną uwagę zasługuje 
umiejętność świetnego nawiązywania kontaktu z gośćmi 

oraz prowadzenie spotkań w sposób bardzo wciągający słuchaczy. 
 

Cichocki potrafi budować napięcie, 

a jednocześnie wprowadza elementy żartobliwe do swojego 

wystąpienia, przez co staje się ono lekkie i przyjemne nawet dla osób 

mających niewiele wspólnego z tematyką żeglarstwa. Jest przy tym 

niekwestionowanym autorytetem z swojej profesji.  



gift dla gości / książka "zew oceanu"

„Słaniam się  na nogach za kołem sterowym .  To już  trzecia 

doba bez  snu .  I  czwarta bez  jedzenia .  Jestem u kresu sił .  

Jestem szczęśliwy”  

O swoich zmaganiach ze słabościami, magicznych chwilach na oceanie 

i dziwnych spotkaniach z tajemniczymi stworzeniami Cichocki opowiada z humorem 

 i dużą dozą autoironii, udowadniając, że każde, nawet najbardziej szalone marzenie 

można spełnić. To wszystko zapisał w swojej książce „Zew Oceanu”, która może być 

świetnym uzupełnieniem spotkania jako gift dla Państwa gości. Podpis z dedykacją 

imienną może stać się cenną pamiątką. 



https://www.youtube.com/watch?v=epC-gX3GYxk 

 

https://olsztyn.tvp.pl/40937481/17119-cz2 fbclid=IwAR3jW9PwiffRS3XQB4jRUIsTYCVrfe_K3FEJoH76p_bTe0twYLbaVDqji1E      

  

https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/kapitan-tomasz-cichocki-trzeba-miec-dokad-wrocic,47643.html 

 

https://www.polskieradio.pl/7/476/Artykul/793791,Tomasz-Cichocki-%E2%80%93-na-oceanie-przezyl-cos-gorszego-od-depresji 

Media

(od 44 min.)



Zapraszamy do współpracy

re j sy@goods ide .com.p l  

+48  570  080  237
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