ALEKSANDER DOBA

ur. 9 września 1946
podróżnik, kajakarz i odkrywca
absolwent Politechniki Poznańskiej
pracował w Zakładach Chemicznych Police
turystykę kajakową uprawia od końca lat 1980.
przepłynął kajakiem 64 000 km, w tym kilkanaście tysięcy km po morzach.
jako pierwszy opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał.
jako pierwszy opłynął całe polskie wybrzeże z Polic przez Cieśninę Pilawską do Elbląga.
ma żonę Gabrielę, dwóch synów – Bartłomieja i Czesława,
i wnuczkę Olę (córka Bartłomieja i Katarzyny).
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ODZNACZENIA, TYTUŁY, REKORDY
• Zdobył wszelkie odznaki kajakowe wszystkich stopni organizacji polskich
• Zdobył najwyższe odznaki międzynarodowej organizacji ICF (International Canoe Federation),
w tym Złotą Odznakę ICF – jedną z kilku w Polsce.
• Patent sternika jachtowego z rozszerzonymi uprawnieniami (na rejsy morskie).
• Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK I stopnia, Instruktor Turystyki Kajakowej PZK Stopnia
Związkowego, Instruktor Rekreacji Ruchowej o specjalności Kajakarstwo.
• Wylatał 250 godzin na szybowcach różnych typów. Druga klasa wyszkolenia szybowcowego.
Srebrna Odznaka Szybowcowa z jednym diamentem.
• Skoczek spadochronowy trzeciej klasy (14 skoków).
• Złota odznaka turystyki kolarskiej.
• 1989 – przepłynął kajakiem 5125 km w jednym roku, mając do dyspozycji normalny urlop – 26 dni
roboczych. Tym samym wyśrubował rekord Polski (bijąc też Niemców).
W 1989 roku pływał przez 108 dni: prawie co trzeci dzień spędził w kajaku. Aż 5000 km trasy
płynął kajakiem po raz pierwszy. Ten nieoficjalny rekord Polski jest aktualny do dziś (2010).
• Jest jedynym kajakarzem, który przepłynął całą Wisłę.
• Dwukrotny Akademicki Mistrz Polski w Kajakarstwie Górskim (2003, 2004).
• Drużynowy Akademicki Mistrz Polski w Kajakarstwie Górskim (2003) – tytuł zdobyty razem z synami, Bartłomiejem i Czesławem.

NAGRODY
1999 – laureat „Międzynarodowej Nagrody CONRADY Indywidualności Żeglarskie” (przyznawanej
przez Bałtyckie Bractwo Żeglarzy z Gdańska) za rejs kajakiem dookoła Bałtyku.
2000 – Nagroda „Kolos 2000”: wyróżnienie w kategorii Wyczyn Roku za studniowy rejs (5400 km)
„Kajakiem za Koło Podbiegunowe Północne z Polic do Narwiku”.
2000 – Nagroda „Kolos 2000”: wyróżnienie w kategorii Wyczyn Roku za samotne opłynięcie kajakiem jeziora Bajkał, czego dokonał jako pierwszy Polak.
wyróżnienie w konkursie „Podróżnik Roku” (organizowanym przez miesięcznik Podróże)
w kategorii „Europa”, za kajakową wyprawę do Narwiku.
2010 – laureat nagrody Złote Stopy 2009/2010 (kategorie: Generalna i Woda) przyznawanej przez
internautów za największe osiągnięcia podróżnicze – za przepłyniecie pojedynkę kajakiem
dookoła Bajkału.
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KALENDARIUM WYPRAW
1989, 1-13 kwietnia – przepłynął Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia, 1189 km.
1991 – przepłynął Nysę Łużycką od trójstyku granic Polski, Czechosłowacji i Niemiec, jako pierwszy
kajakarz po II w. ś.
– przepłynął wzdłuż polskiej granicy morskiej jako pierwszy kajakarz
– przepłynął przez Cieśninę Pilawską koło Bałtijska (kajak Aleksandra Doby był w tej cieśninie
trzecią polską jednostką po II w. ś.) – i dopłynął do Elbląga, a potem do Gdyni.
1998, 21 lipca – 11 września – wyprawa „Kajakiem przez Niemcy i dookoła Danii z Polic do Polic”,
wokół Półwyspu Jutlandzkiego, przez cieśniny Sund, Wielki i Mały Bełt; 53 dni, 2719 km.
Trasa: Police – Szczecin – Odra – Havel Kanal – Berlin – Łaba – Hamburg – wzdłuż wybrzeży
Danii: Esbjerg – Skagen – Kopenhaga – wzdłuż wybrzeży wysp Zelandii, Olandii, Fionii – Gedser
Ode – Zingst (Niemcy) – Kap Arkona (Rugia) – Sassnitz – wyspa Uznam – Świnoujście – Police.
1999, 21 czerwca – 9 września – wyprawa „Kajakiem dookoła Bałtyku z Polic do Polic”, wzdłuż linii
brzegowej Danii (Bornholm), Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji i Polski; 81 dni,
4227 km.
Trasa: Police – Świnoujście – Nexo (Bornholm) –
Sandvig – Simrishamn (Szwecja) – Karlskrona –
Kalmar – Stockholm – Wyspy Alandzkie – Turku
(Finlandia) – Helsinki – Tallin (Estonia) – Parnawa –
Ryga (Łotwa) – Windawa – Lipawa – Kłajpeda
(Litwa) – Kaliningrad (Rosja) – Gdańsk – Hel –
Ustka – Kołobrzeg – Świnoujście – Police.
2000, 26 czerwca – 6 paźdz. – wyprawa „Kajakiem za Koło
Podbiegunowe Północne z Polic do Narwiku”,
wzdłuż Półwyspu Skandynawskiego, fiordów Morza
Północnego i Norweskiego; 103 dni, 5369 km.
Trasa: Police – Nowe Warpno – Karnin – Lassan –
Wolgast – Gedser Ode – Kopenhaga – Malmo –
Helsingborg – Geteborg – Oslo – Stavanger –
Bergen – Trondheim – Bodo – Narvik.

2004, 10-13 grudnia – w ramach „Pierwszej Polskiej Transatlantyckiej Wyprawy Kajakowej
KAYLANTIC” Aleksander Doba i Paweł Napierała podejmują próbę przepłynięcia Atlantyku na
trasie Tema (Ghana) – Brazylia. Planowany rejs na dystansie ok. 3000 Mm ma trwać ok. 80 dni.
Po dwóch dobach prąd znosi kajakarzy z powrotem do wybrzeży Ghany, fala przyboju niszczy
prowiant i wyprawa zostaje przerwana.
2008, 7-12 lipca – członkowie Szczecińskiej Grupy Kajakowej K2 – Aleksander Doba, Piotr Owczarski
i Jerzy Świtek – podejmują próbę przepłynięcia kajakami przez Kanał La Manche, na trasie Cap
Gris-Nez – Folkestone. Kajakarzy asekurować miał jacht Gaudeamus. Próbę uniemożliwił sztorm.
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2008, sierpień – Aleksander Doba uczestniczy w wyprawie Klubu Podróżników
Arsoba Travel „Ałtaj – pełne zaćmienie
Słońca – Bajkał, lato 2008”. Bierze ze
sobą składany kajak, którym chce opłynąć Bajkał. Wypływa, ale jesienna pogoda uniemożliwia mu zakończenie rejsu.
Zostawia kajak w Ułan-Ude i wraca do
Polski.
2009, 5 lipca – 15 sierpnia – wyprawa
„Dookoła Bajkału w pojedynkę”; 42 dni,
1954 km linii brzegowej.
Po zamknięciu pętli Bajkału płynie z biegiem Angary do Irkucka. Stamtąd koleją
transsyberyjską wraca do Polski.

http://images40.fotosik.pl/177/af87911c46176397.jpeg

2010, październik - przygotowania do kolejnej wyprawy transatlantyckiej, tym razem samotnej.
Przewidywany czas podróży: ok. 90 dni;
Trasa: Dakar (Senegal) - Fortaleza (Brazylia), długość w linii prostej: 3100 km, dystans do
przepłynięcia: 3300 km.

4 października – kajak Olo został załadowany w Szczecinie na statek Magdalena.
Wyładunek w Dakarze przewidywany na 21 października.
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DEWIZY ŻYCIOWE
Wstawaj wcześnie, będziesz mieć dłuższy dzień.(mój Ojciec)
Życie jest za krótkie aby pić tanie wino.
Bycie pijanym jest tym, co różni nas od zwierząt. (Jeremy Clarkson)
Psy szczekają, a karawana idzie dalej.
Stawiaj sobie ambitne cele - a potem je realizuj.
Lepiej żyć jeden dzień jako tygrys niż 100 dni jako owca.

21 października 2010
Źródło:www.aleksanderdoba.pl

