
Surfing

Prezentacja wykonana przez N. M.



Surfing – co to 
jest i na czym 

polega?

Jazda (ślizg) na przystosowanej do tego 
specjalnej desce, unoszonej przez czoło fali morskiej. 
Największy efekt osiąga się na przybrzeżnych falach 
oceanicznych. A na czym ten surfing polega? Surfer
stoi na desce i unosi się na krawędzi fali w stronę 
brzegu. Brzmi to dość prosto, ale w praktyce nauka 
surfowania zajmuje trochę czasu. Na razie surfing w 
Polsce nie jest powszechnie uprawiany, ale z każdym 
rokiem przybywa jego miłośników, przy czym wiele 
osób decyduje się na surfowanie na cieplejszych 
wodach niż Bałtyk.



Historia surfowania

Sport ten wywodzi się ze starożytnej kultury polinezyjskiej. Europejczycy po raz pierwszy zetknęli się z surfingiem 
najprawdopodobniej w 1767 roku na Tahiti. Pierwszym podróżnikiem, który opisał to zjawisko, był porucznik 
James King. W 1779 roku uzupełniał on dzienniki słynnego kapitana Jamesa Cooka.

Niemal sto lat później, w 1866 roku, podczas swojej wyprawy na Hawaje Mark Twain napisał notatkę o „surf-
bathingu”. Jednak w XIX wieku surfing zaczął odchodzić w zapomnienie, co miało związek z masowymi 
najazdami Europejczyków na wyspy. Próbowali oni narzucić tubylcom swoje zwyczaje i rezygnację z 
surfowania. Do zmian doszło w XX wieku.

Twórczość Jacka Londona i pokazy pływania George'a Freetha w Kalifornii przyczyniły się do wzrostu 
zainteresowania tym sportem. W 1908 roku powstało pierwsze stowarzyszenie, którego celem była 
popularyzacja surfingu. Za jednego z ojców współczesnego surfingu uchodzi Duke Kahanamoku. Duże 
zasługi dla tego sportu miał również Thomas Edward Blake, który w latach 20. XX wieku stworzył lekką i 
technologicznie zaawansowaną deskę, stanowiącą replikę starożytnych desek hawajskich.

Nowe deski surfingowe były bardziej stabilne dzięki zastosowaniu stateczników, czyli płetw przyczepianych u 
spodu. W latach 40. Woody Brown udoskonalił deskę, a po 1953 roku wybuchła w Stanach Zjednoczonych 
moda na surfing. Surfowanie stało się nie tylko sportem, ale i sposobem na życie. Pod koniec lat 50. sport 
dotarł do Europy, a Biarritz stało się stolicą surfingu na kontynencie europejskim. W latach 60. nastąpił 
dynamiczny rozwój surfingu.



Rodzaje 
surfingu

Bodyboard

Kitesurfing

Windsurfing

Wakeboarding

Skimboarding

Surf rock



Słynni surferzy

1. Robby Naish

2. Philip Köster

3. Garrett McNamara



Top 10 

najciekawszych 

miejsc do 

surfowania

1. Nieskażony raj – Galicja, Hiszpania

2. Kultowy Ocean Indyjski – Sri Lanka

3. Nieoczekiwany kierunek dla surferów –
Prefektura Chiba, Japonia

4. Baza miłośników plażowania – San Onofre, 
Kalifornia

5. Spełnione marzenie surfera – Nuquí, Kolumbia

6. Europejska mekka surfingu – Biarritz, Francja

7. Lato jeszcze się nie skończyło – Taghazout, 
Maroko

8. Kraj surfujących bogów – Uluwatu, Bali, 
Indonezja

9. Zanurz się w Oceanie Południowym – Jeffreys 
Bay, RPA

10. Iberyjska magia – Praia do Amado, Portugalia



Ciekawostki surfingowe

Surfing zostal 
wymyslony przez 

Duke'a 
Kahanamoku

Najwieksza deska, 
która pobila rekord 

Guinessa miala 
dlugosc 42 stóp

Najdrozsza deska 
na swiecie 

kosztuje 183 000 $ i 
jest pokryta 24 –

karatowym złotem

Rekord świata w 
surfingu pobil 

brazylijczyk Rodrigo 
Koxa

łapiąc 24,4 
metrową falę



Dziekuje za uwagę!


