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OD REDAKCJI PERYSKOP

10 126 czytelników* pobiera bezpłatne  
e-wydania „Wiatru”. Na tabletach szukajcie  
aplikacji Wiatr w App Store i Google Play,  

a na komputerach – plików PDF.
www.wiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania VIII 2015, IX 2015, X-XI 2015).

O śmiu żeglarzy (w tym dwie dwu-
osobowe złogi) zostało nomino-
wanych do nagrody w trzeciej 

edycji plebiscytu Żeglarz Roku Magazynu 
„Wiatr”. Początek internetowego głosowa-
nia 15 grudnia.

Małgorzata Białecka otrzymała nominację 
za wicemistrzostwo Europy w olimpijskiej 
klasie RS:X oraz srebro w regatach przedo-
limpijskich w Rio de Janeiro. Karol Jabłoń-
ski – za mistrzostwo świata i mistrzostwo 

Europy w bojerowej klasie DN oraz za trze-
cie miejsce w regatach Energa Sopot Match 
Race. Piotr Kuźniar – za wyprawę na Morze 
Rossa i pokonanie Przejścia Północno-Za-
chodniego. Łukasz Przybytek i Paweł Ko-
łodziński – za brązowy medal mistrzostw 
Europy w olimpijskiej klasie 49er. Iwona 
i Marek Tarczyńscy – za rejs małym jachtem 
na Islandię w trudnych warunkach. A Paweł 
Tarnowski – za mistrzostwo Europy w olim-
pijskiej klasie RS:X.

Nagrodę Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr” 
redakcja ustanowiła, by uhonorować żegla-
rza, którego dokonania wzbudziły najwięk-
szy podziw i uznanie czytelników. W tym 
roku głosujemy poprzez aplikację przygo-
towaną na komputery, tablety i smartfony, 
potwierdzając swój głos przez e-mail lub 
konto na Facebooku. Link: www.wiatr.pl/
konkurs. Aplikacja ułatwia komentowanie 
przebiegu głosowania, dzielenie się opi-
niami na temat dokonań polskich żeglarzy, 
można też zachęcać do oddawania głosów 
na portalach społecznościowych (głosować 
można raz dziennie).

Nominowanym gratulujemy wspaniałych 
sukcesów i trzymamy mocno kciuki za re-
alizację kolejnych wyzwań. Wszystkim czy-
telnikom i partnerom „Wiatru” życzymy 
ciepłych i spokojnych świąt, szczęścia w no-
wym roku oraz krótkiej i łagodnej zimy. 
Niech się spełniają marzenia o dalekich 

rejsach, przyjaznych portach, bezpiecznych 
jachtach i zwycięstwach na regatowych tra-
sach. Kolejne wydanie magazynu „Wiatr” 
ukaże się w drugiej połowie lutego; będzie 
to numer dwumiesięczny datowany na luty 
i marzec. Do zobaczenia w Warszawie na 
targach Wiatr i Woda – wystawę zaplano-
wano na drugi tydzień marca (od 10 do 13 
marca 2016 roku). Będzie się działo, bo pra-
wie wszystkie stoiska są już zarezerwowane.

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

Wybieramy Żeglarza Roku 2015
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Statuetka nagrody Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr”.
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PERYSKOP WYDARZENIA
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Trwa bitwa gigantów

Trimaran „IDEC Sport” Francisa  Joyona... ...kontra trimaran „Spindrift  2” Yanna Guicharda.

D wa trimarany walczą o Trofeum 
Juliusza Verne, nagrodę za re-
kord w okołoziemskiej żegludze 

załogowej. Najlepszy wynik w historii na-
leży do Loïcka Peyrona, który w 2012 roku 
płynął 45 dni, 13 godzin, 42 minuty i 53 se-
kundy. Loïck ustanowił rekord na jachcie, 
który po zmianie barw żegluje po trofeum 
pod nazwą „Spindrift 2” z 14-osobową za-
łogą Yanna Guicharda. Rywalem jest tri-
maran „IDEC Sport” z 6-osobową ekipą 
Francisa Joyona. Ta jednostka to dawna 
„Groupama 3”, na której Franck Cammas 
ustanowił rekord w 2010 roku.

Jachty wystartowały 22 listopada w od-
stępie kilku godzin. Już po pięciu dniach 

mijały równik. W środę 9 grudnia, gdy 
zamykaliśmy to wydanie „Wiatru”, oba 
trimarany były nieco wolniejsze od re-
kordzisty – „Spindrift 2” tracił 221 mil, 
a „IDEC Sport” niespełna 500 mil. „IDEC” 
jest krótszy od „Spindrifta” prawie o dzie-
więć metrów, ale załoga upatruje szansy 
w wadze (zaledwie sześć osób w załodze) 
oraz w dość ryzykownej żegludze blisko 
ortodromy, a więc przez wody dalekiego 
południa. 

Przez 22 lata zaledwie osiem prób zdoby-
cia trofeum zakończyło się sukcesem. Aby 
pobić rekord, jachty muszą dotrzeć na metę 
nie później niż 6 stycznia.

Marek Słodownik

Christophe Espagnon podczas manewrów.„IDEC Sport” to dawna „Groupama 3”, na której Franck Cammas ustanowił rekord w 2010 roku.

9 grudnia „Spindrift 2” tracił do rekordu 221 mil. Clément Surtel z pokładu „IDEC Sport”. Przed startem. Hołd ofiarom zamachów w Paryżu.

Francis Joyon.
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PLEBISCYT ŻEGLARZ ROKU 2015 MAGAZYNU „WIATR”

PARTNERZY PLEBISCYTU

T o już trzecia edycja konkursu 
„Wiatru”. W tym roku czytelnicy 
i internauci głosują poprzez apli-

kację przygotowaną na komputery, tablety 
i smartfony, potwierdzając swój głos przez 
e-mail lub konto na Facebooku. Link: www.
wiatr.pl/konkurs. Aplikacja ułatwia komen-
towanie przebiegu głosowania, dzielenie się 
opiniami na temat dokonań polskich że-
glarzy, można też zachęcać do oddawania 
głosów na portalach społecznościowych 
(głosować można raz dziennie). 

Nagrodę Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr” 
redakcja ustanowiła, by uhonorować żegla-
rza, którego dokonania wzbudziły najwięk-
szy podziw i uznanie czytelników. Laureat 
otrzyma pamiątkową statuetkę oraz war-
tościowe nagrody (regulamin konkursu na 
stronie 8 oraz na stronie internetowej „Wia-
tru”). Zachęcamy do oddawania głosów. 
Będziemy je liczyć od 15 grudnia 2015 
roku do 31 stycznia 2016 roku (zakończenie 
głosowania nastąpi o godz. 22.00).

MAŁGORZATA BIAŁECKA 
Za wicemistrzostwo Europy 
w olimpijskiej klasie RS:X 
oraz srebro w regatach 
przedolimpijskich w Rio de Janeiro

Małgorzata Białecka z Energa Sailing 
Team Poland wywalczyła srebro podczas 
mistrzostw Europy rozegranych na Sycylii. 
Gosia nosiła koszulkę lidera przez całe rega-
ty i dopiero w ostatniej odsłonie mistrzostw 
spadła z pierwszego miejsca na drugie. – By-
łam dobrze przygotowana i wykorzystałam 
słabsze wiatry, czyli warunki, które lubię. 
Kończyłam wyścigi w czołówce, dwukrot-
nie wygrywając. Dopiero w wyścigu me-
dalowym, przypływając na metę na piątej 
pozycji, straciłam prowadzenie na rzecz 
Brytyjki Bryony Shaw. Był to mój najcięż-
szy wyścig finałowy i najlepszy w silnym 
wietrze – powiedziała po regatach. 

W nagrodę za sukces we Włoszech Go-
sia reprezentowała Polskę podczas sierp-
niowych regat przedolimpijskich w Rio de 
Janeiro. W brazylijskiej zatoce Guanabara 
wywalczyła doskonałe drugie miejsce. Uda-
ny sezon przypieczętowała na październi-
kowych mistrzostwach świata w Omanie, 
gdzie zacięta i nerwowa walka trwała do 
ostatnich metrów medal race. Białecka 
ukończyła regaty na piątej pozycji, tuż za 
najgroźniejszą rywalką z kadry Zofią Kle-
packą. Tym samym wygrała krajową rywa-
lizację o olimpijski paszport. – Chyba nie 
startowałam w regatach, w których emocje 
były tak wielkie – mówiła tuż po przekro-
czeniu mety. – Wielki stres towarzyszył nam 
od początku. Tak bardzo się denerwowałam, 
że przez tydzień praktycznie nie mogłam 
spać. Włożyłam w te zawody wiele wysiłku 
i osiągnęłam cel: Rio de Janeiro 2016.

KAROL JABŁOŃSKI 
Za mistrzostwo świata i mistrzostwo 
Europy w bojerowej klasie DN 
oraz za trzecie miejsce w regatach 
Energa Sopot Match Race

W żyłach Karola Jabłońskiego z pewno-
ścią nie płynie zwykła ludzka krew. Naj-
wszechstronniejszy polski żeglarz w historii 
jest supermanem i mamy na to mnóstwo 
dowodów. Po pierwsze, mimo dojrzałego 
wieku (53 lata) jest jedynym zawodnikiem, 
który po raz trzeci otrzymuje nominację 

w plebiscycie magazynu „Wiatr”. Po drugie, 
Jabłoński odnosi sukcesy na wielu frontach: 
w bojerach, wyścigach dużych jachtów mor-
skich oraz w match racingu (brązowy medal 
w Energa Sopot Match Race). Po trzecie, 
gdy kilka lat temu wydawało się, że Karol 
będzie powoli oddawać pole młodszym że-
glarzom lodowym, on – na przekór metry-
ce – rozpoczął imponujące pasmo sukcesów 
w klasie DN. W 2012 roku został mistrzem 
Europy. Rok później, mimo choroby, obronił 
tytuł. W 2014 roku trzeci raz z kolei został 
mistrzem kontynentu i wywalczył złoto na 
mistrzostwach świata – pierwsze po 11 la-
tach (regaty rozegrane w Estonii były udane 
także dla innych Polaków – Michał Bur-
czyński zdobył srebro, a Tomasz Zakrzew-
ski – brąz. Drugi raz w przeszło 40-letniej 
historii mistrzostw świata Polacy zajęli 
wszystkie miejsca na podium). W 2015 roku 
w kanadyjskim Kingston Karol Jabłoński po 
raz dziewiąty został mistrzem świata w kla-
sie DN. Wywalczył też złoto mistrzostw Eu-
ropy – siódme w karierze i czwarte z kolei 
(wygrywając wszystkie pięć wyścigów). 
Czyż to niewystarczające dowody na istnie-
nie supermocy? „Żegluję od ponad 40 lat. 
Nie ma zawodników w światowej czołów-
ce, z którymi bym nie wygrał. Zasłużyłem 

Żeglarz Roku 2015 Magazynu „Wiatr”
Przedstawiamy żeglarzy nominowanych do nagrody  

Żeglarz Roku 2015 Magazynu „Wiatr”. Laureata wybiorą czytelnicy  
w internetowym głosowaniu. Początek plebiscytu 15 grudnia.

Czartery jachtów na ciepłych morzach
Chorwacja, Grecja, Włochy, Turcja i wiele innych. www.punt.pl 

tel. ( 22) 446 83 80, info@punt.pl
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Karol Jabłoński.  Fot. Robert Hajduk

Małgorzata Białecka.
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ŻEGLARZ ROKU 2015 MAGAZYNU „WIATR” PLEBISCYT

PARTNERZY PLEBISCYTU

sobie na renomę i pozycję w świecie – nikt 
mi tego nie podarował” – powiedział Karol 
Jabłoński w jednym z wywiadów.

PIOTR KUŹNIAR 
Za wyprawę na Morze Rossa 
i pokonanie Przejścia Północno-
Zachodniego

Piotr Kuźniar po raz drugi otrzymuje 
nominację w plebiscycie „Wiatru”. W 2013 
roku wyróżniliśmy kapitana za wyprawę na 
Wyspę Słoniową i zimowy rejs wokół Hor-
nu. W 2015 roku jacht „Selma Expeditions” 
dowodzony przez Piotra Kuźniara dotarł do 
południowego brzegu antarktycznego Mo-
rza Rossa – najzimniejszego akwenu na Zie-
mi. „Selma” ustanowiła żeglarski i morski 

rekord „Najdalej na południe” (78°43’926” 
szerokości geograficznej południowej). 
Następnie załoga dotarła do Wyspy Rossa 
i zdobyła wierzchołek góry Erebus (3794 
metrów nad poziomem morza) – jedynego 
aktywnego wulkanu na Antarktydzie.

Ekspedycja była częścią wyprawy Selma 
– Antarktyda – Wytrwałość, która trwa-
ła aż 363 dni i była poświęcona Ernestowi 
Shackletonowi. Polski jacht pokonał łącznie 
22 934 mile morskie – po opłynięciu Hor-
nu przemierzył Pacyfik, dotarł do Australii 
i wziął udział w regatach Sydney – Hobart. 
Etap prowadzący z Tasmanii, przez dale-
kie południe i Morze Rossa, aż do Mar del 
Plata w Argentynie (od połowy stycznia do 
kwietnia 2015 roku), to aż 80 dni bez kon-
taktu z cywilizacją i żegluga po najmniej 
dostępnych wodach na świecie. – Spełnie-
nie naszych marzeń było efektem wielolet-
nich przygotowań i treningów – mówił Piotr 
Kuźniar na łamach „Wiatru”. – Dotarliśmy 
do antarktycznej Zatoki Wielorybów. Żeglo-
waliśmy wzdłuż bariery lodowej w sztor-
mowym lodowatym wietrze (temperatura 
spadała znacznie poniżej 20 stopni Celsju-
sza). Zajrzeliśmy w głąb krateru czynnego 
wulkanu. Odwiedziliśmy chatę sir Ernesta 
Shackletona, którego antarktyczne rejsy 
sprzed 100 lat są dla nas inspiracją. Dwie 
doby sztormowaliśmy w cieniu góry lodo-
wej. Dotarliśmy też do Wyspy Piotra I. No 
i był jeszcze Horn i to dwukrotnie.

Z Argentyny „Selma” wyruszyła w dru-
giej połowie kwietnia na północ, z zamia-
rem okrążenia obu Ameryk. Piotr Kuźniar 
dowodził jachtem na szlaku przez Przejście 

Północno-Zachodnie, jedną z najtrudniej-
szych tras żeglarskich. Polska jednostka do-
łączyła do około 200 jachtów, które od czasu 
Amundsena odbyły rejs przez North West 
Passage. „Selma Expeditions” jest piątym 
jachtem pod polską banderą i jedenastym 
z polską załogą, który przemierzył ten szlak. 
Z końcem listopada „Selma” dowodzona 
przez kapitana Tomka Łopatę powróciła do 
Patagonii. Przez dwa miesiące pokonała bez 
postojów ponad 8000 mil wzdłuż zachod-
nich wybrzeży obu Ameryk.

ŁUKASZ PRZYBYTEK  
I PAWEŁ KOŁODZIŃSKI 
Za brązowy medal mistrzostw 
Europy w olimpijskiej klasie 49er  

Czartery jachtów na ciepłych morzach
Chorwacja, Grecja, Włochy, Turcja i wiele innych. www.punt.pl 

tel. ( 22) 446 83 80, info@punt.pl
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Piotr Kuźniar.

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński.
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PLEBISCYT ŻEGLARZ ROKU 2015 MAGAZYNU „WIATR”

PARTNERZY PLEBISCYTU

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, 
reprezentanci Energa Sailing Team Poland, 
zdobyli w portugalskim Porto brązowy medal 
mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 49er 
(w klasyfikacji łącznej, uwzględniającej ekipy 
z innych kontynentów, Polacy zajęli wysokie 
piąte miejsce). Łukasz i Paweł przebojem 
wdarli się na podium ostatniego dnia zawo-
dów. – Sukces w tych regatach zapewniło nam 
równe pływanie – mówił Łukasz Przybytek. 
– Nie zaliczyliśmy ani jednego słabego wy-
ścigu, zawsze na mecie byliśmy w pierwszej 
piętnastce. Już podczas wyścigów treningo-
wych rozgrywanych przed mistrzostwami 
mieliśmy bardzo dobrą prędkość. Zacząłem 
wtedy po cichu myśleć o tym medalu.

W listopadzie Polacy dorzucili jeszcze je-
den sukces. Zajęli czwarte miejsce w mistrzo-
stwach świata rozegranych w Buenos Aires 
i zdobyli olimpijską kwalifikację. Do wyści-
gu medalowego Łukasz i Paweł wystartowali 
z siódmej pozycji. Zajęli pierwsze miejsce 
i awansowali na czwartą lokatę w końcowej 
klasyfikacji. To najlepszy rezultat w historii 
polskich startów na mistrzostwach świata 
klasy 49er. Po rozegraniu ośmiu biegów eli-
minacyjnych, siedmiu finałowych oraz me-
dal race, Polacy stracili do podium zaledwie 
siedem punktów. – Cieszymy się, że wynik 
i styl, w jakim go osiągnęliśmy, został zauwa-
żony przez środowisko i naszych kibiców. 
Mamy świadomość, że ogromny wpływ na 
sukces miała praca zespołowa. Dziękujemy 
za nią wszystkim, którzy choćby w najmniej-
szym stopniu w niej uczestniczyli – dodał Pa-
weł Kołodziński.

IWONA I MAREK TARCZYŃSCY 
Za rejs małym jachtem na Islandię 
w trudnych warunkach

Iwona i Marek Tarczyńscy wyruszyli 13 
czerwca w swój najtrudniejszy rejs. Wypra-
wa trwała 106 dni. Załoga pokonała 3500 
mil morskich i zawinęła do 56 portów. Na 
szlaku przeważały trudne i bardzo trudne 
warunki pogodowe oraz wietrzne, szczegól-
nie dla niewielkiej i dość wiekowej jednostki 
typu Supero 800. Iwona i Marek odwiedzili 
między innymi Bornholm, Göteborg, porty 
Norwegii, Szetlandy, Wyspy Owcze i Is-
landię. A w drodze powrotnej zawinęli do 
Szkocji, przemierzyli Kanał Kaledoński, 
odwiedzili Anglię, pokonali Zatokę Biskaj-
ską i na koniec przedostali się kanałami 
przez Francję na Morze Śródziemne. Naj-
bardziej obawiali się przeskoku na Islandię, 
ale najtrudniejszy okazał się odcinek z Wysp 
Owczych, przez Orkady, do Szkocji.

To już druga nominacja w plebiscycie 
„Wiatru” dla małżeństwa Tarczyńskich. 
Przed rokiem zostali wyróżnieni za realiza-
cję kilkuletniego projektu Nurtem Schen-
gen, czyli za rejsy śródlądowe, wyprawę 
wokół Europy i dookoła Bałtyku. – W przy-
szłym sezonie przerzucimy jacht lądem do 
Słowenii lub do południowych Włoch i za-
kończymy projekt. Pozostało nam odwie-
dzić Słowenię i Maltę. Tylko tych dwóch 
bander ze strefy Schengen brakuje nam 
w kolekcji – mówią Iwona i Marek.

PAWEŁ TARNOWSKI 
Za mistrzostwo Europy 
w olimpijskiej klasie RS:X

Paweł Tarnowski z Energa Sailing Team 
Poland zdobył złoto mistrzostw Europy 
w olimpijskiej klasie RS:X. To największy 
sukces w seniorskiej karierze 21-letniego za-
wodnika. Paweł nie miał najlepszego począt-

ku sezonu, ale poprawił żeglugę przy słab-
szych wiatrach i trafił z formą w najlepszym 
momencie, bo podczas regat we Włoszech 
skutecznie i pewnie pływał w czołówce od 
pierwszych startów do samego końca regat. – 
To mój pierwszy tak poważny sukces wśród 
seniorów, z którymi ścigam się od trzech lat. 
Dotychczas zdobywałem medale w pucha-
rach Europy i świata. Marzył mi się medal 
mistrzostw Europy, ale nie myślałem że bę-
dzie od razu złoty – powiedział mistrz kon-
tynentu. Paweł Tarnowski wystartował także 
w regatach przedolimpijskich Aquece Rio – 
International Sailing Regatta 2015 w Rio de 
Janeiro. Zajął wysokie czwarte miejsce.

REGULAMIN PLEBISCYTU
Wydawca magazynu „Wiatr”, dbając o promo-
cję żeglarstwa i sportów wodnych oraz mając na 
uwadze wspieranie polskich żeglarzy sportowych 
i turystycznych, ustanowił nagrodę Żeglarz Roku 
Magazynu „Wiatr”. Organizując głosowanie, wy-
dawca pisma zamierza uhonorować żeglarza, 
którego dokonania wzbudziły największy podziw 
i uznanie czytelników. Laureat otrzyma nagrody 
oraz pamiątkową statuetkę. Nominacje do nagro-
dy Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr” przyznaje ko-
legium redakcyjne. Laureata wybierają czytelnicy 
w internetowym głosowaniu. Głosowanie odbywa 
się za pomocą aplikacji internetowej przygotowa-
nej na komputery, tablety i smartfony. Każdy głos 
musi być potwierdzony przez e-mail lub konto na 
Facebooku. Potwierdzając głos przez e-mail, głosu-
jący zapisuje się na newsletter magazynu „Wiatr” 
(w każdej chwili można rezygnować z newslettera).
Link do aplikacji konkursowej: www.wiatr.pl/
konkurs. Głosować można co 24 godziny – od 15 
grudnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku. Za-
kończenie głosowania nastąpi o godz. 22.00. Wyni-
ki zostaną ogłoszone na portalu www.wiatr.pl oraz 
na łamach magazynu „Wiatr”.

Poznań w grudniu 2015 roku

Marek i Iwona Tarczyńscy oraz ich suczka Mila.  Fot. W. Ufnalski

Paweł Tarnowski.  Fot. Energa Sailing

http://www.wiatr.pl/konkurs
http://www.wiatr.pl/konkurs
http://www.wiatr.pl/
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PARTNERZY PLEBISCYTU

L aureat konkursu Żeglarz Roku 
2015 Magazynu „Wiatr” otrzyma 
atrakcyjne nagrody ufundowane 

przez partnerów plebiscytu oraz pamiątko-
wą statuetkę zaprojektowaną i wykonaną 
specjalnie dla „Wiatru”.

Zwycięzcę plebiscytu ochroni przed chło-
dem i szkwałami niezawodna kurtka Henri 
Lloyd Offshore Elite (cena: 2450 zł). Zdjęcia 
i filmy podczas żeglugi i podróży wykona 
doskonała kamera GoPro HERO4 Silver 
(1749 zł). Czas do następnych regat i rejsów 
odmierzy zegarek marki Nautica (729 zł) – 
oficjalny zegarek Żeglarza Roku 2015. Nato-
miast bezpieczeństwo podczas morskich wy-
praw zapewni profesjonalna pneumatyczna 
kamizelka ratunkowa brytyjskiej marki ISP 
– International Safety Products (455 zł).

Jacket Offshore Elite ufundowała firma 
Henri Lloyd (www.henrilloyd.pl). Kamerę 
GoPro dostarczyła firma Freeway OMT, 
wyłączny dystrybutor produktów GoPro 
w Polsce (www.freeway.com.pl). Zegarek 
ufundował dystrybutor marki Nautica – 
firma Zibi (www.timetrend.pl). Natomiast 
pneumatyczną kamizelkę ratunkową prze-
kazała firma Parker Poland – polski dystry-
butor kamizelek ISP (www.parker.com.pl). 

Kurtka Offshore Elite jest tak lekka, 
że zaskoczy najbardziej wybrednych że-
glarzy. Doskonałe parametry zawdzięcza 
tkaninie Gore-Tex z technologią slide glide 
(Henri Lloyd ma wyłączność na stosowanie 
tego materiału). Kurtka oferowana jest  

Nagrody w konkursie Żeglarz Roku 2015

Kurtka Henri Lloyd Offshore Elite. W sztormiakach Henri Lloyd Offshore Elite na szlaku Clipper Round The World Race.

Model Silver – pierwsza kamera GoPro z ekranem dotykowym ułatwiającym kadrowanie i odtwarzanie.

Zegarek Nautica NST 30.

http://www.henrilloyd.pl/
http://www.freeway.com.pl/
http://www.timetrend.pl/
http://www.parker.com.pl/
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w wersjach damskiej i męskiej. W rozmia-
rach od S do XXL. W kolorach czerwonym, 
niebieskim i karbonowym, który sprawdzi 
się nie tylko na wodzie, ale też w codziennym 
użytkowaniu. Chowany w kołnierzu kaptur 
we wszystkich modelach jest w tym samym 
odblaskowym odcieniu.

Kurtka ma solidny gruby zamek chroniony 
zakładką na rzep na całej długości. Zamek 
możemy odpinać od góry lub od dołu. Poza 
tym są dwa ściągacze – pierwszy w dolnej 
krawędzi, drugi w pasie. Pozwalają one do-
kładnie dopasować kurtkę do sylwetki. Oglą-
dając wnętrze sztormiaka, zwracamy uwagę 
na staranne klejenie wszystkich szwów oraz 
na wewnętrzną kieszeń zapinaną na zamek. 
Na zewnątrz są dwie dolne kieszenie z za-
kładkami na rzep oraz dwie górne (piersiowe) 
z suwakami, które nie przepuszczają wody. 
W rękawach zaprojektowano podwójne man-
kiety: wewnętrzny i zewnętrzny. Oba mają 
paski ściągające z rzepami, więc woda nie ma 
szans wedrzeć się do środka. Na lewym rę-
kawie, na wysokości przedramienia, znajduje 
się kieszeń na telefon lub ręczny GPS. Na obu 
rękawach oraz z przodu na wysokości piersi, 
wszyto elementy odblaskowe.

Projektanci współpracujący z marką Hen-
ri Lloyd sporo czasu poświęcili na stworze-
nie ciekawych rozwiązań w kapturze, które 
nazwano Optivision Hood System. Uwagę 
zwraca kilkucentymetrowy daszek z przezro-
czystymi plastikowymi okienkami poszerza-
jącymi pole widzenia. Kiedy zakładamy kap-
tur i zapinamy kołnierz grubą taśmą na rzep, 
tylko oczy pozostaną nieosłonięte. Kaptur 
Offshore Elite można dokładnie dopasować 
do głowy. Pozwalają na to dwa ściągacze oraz 
górna taśma z rzepem.

Kurtkę Henri Lloyd Offshore Elite testo-
wał między innymi Charles Matthews, za-
wodowy skipper, uczestnik Clipper Round 
The World Race. – Nosiłem ją przez dwa 
tygodnie w bardzo trudnych warunkach 
i każdego dnia czułem ochronę, jaką mi 

zapewnia. Praca na jachcie była dzięki niej 
łatwiejsza, a ruchy – swobodne.

HERO4 to najdoskonalsza seria kamer 
w historii marki GoPro. Model Silver, na-
grywający w profesjonalnej jakości, jest 
pierwszą kamerą GoPro z wbudowanym 
poręcznym ekranem dotykowym ułatwia-
jącym kadrowanie i odtwarzanie. Urzą-
dzenie rejestruje filmy w trybach 2.7K30, 
1080p60 oraz 720p120. Wykonuje zdjęcia 
w wysokiej jakości 12MP (do 30 klatek na 

sekundę). Ma moduł Wi-Fi oraz Bluetooth. 
Funkcja HiLight Tag pozwala oznaczać 
najważniejsze momenty nagrania. Dzięki 
niej łatwo odnajdziemy ulubione sekwen-
cje, a później w GoPro Studio lub w apli-
kacji GoPro odtworzymy je i udostępnimy.

Żeglarski zegarek marki Nautica (mo-
del NST 30) ma masywną kopertę ze stali 
nierdzewnej wysokiej jakości (średnica: 
45 mm, grubość: 12 mm), wygodny pasek 
z silikonu nowej generacji oraz tarczę chro-
nioną mineralnym szkłem odpornym na 
stłuczenia. Na tarczy jest duży 30-sekun-
dowy chronograf oraz tachometr śledzący 
dystans i prędkość, z jaką się poruszamy. 
Wodoszczelność 100M pozwala na swo-
bodny kontakt z wodą.

Pneumatyczna kamizelka ratunkowa 
ISP, ufundowana przez firmę Parker Po-
land, wyposażona jest w nabój z CO2, pas 
krocza i metalową klamrę. Oferowana jest 
w wersji manualnej (użytkownik urucha-
mia mechanizm napełniający kamizelkę) 
i automatycznej (zostaje uruchomiona po 
zanurzeniu w wodzie, ale użytkownik 
także sam może uruchomić mechanizm). 
Kamizelka obraca nieprzytomną osobę 
znajdującą się w wodzie twarzą do góry, 
uwalniając jej drogi oddechowe od wody 
i umożliwiając oddychanie. Manualna kosz-
tuje 435 zł, a automatyczna – 455 zł.

W pneumatycznej kamizelce ratunkowej ISP od firmy Parker Poland żegluje Katarzyna Sałaban.

O rvaldi Adventure ufunduje lau-
reatowi plebiscytu Żeglarz Roku 
2015 weekendowy pobyt dla 

dwóch osób w Centralnym Ośrodku Spor-
tu Akademickiego AZS – hotel „Galion” 
w Gdańsku (współorganizator znanych 

ogólnopolskich regat Orvaldi Nord Cup 
2015). Będzie to nocleg w dowolnym uzgod-
nionym terminie, z pełną odnową biologicz-
ną w ośrodku SPA.

Orvaldi Adventure od lat wspierania cie-
kawe projekty żeglarskie i regaty; między 
innymi wyprawę Orvaldi Antarctica 2005 
oraz regaty Orvaldi Euro Cup (w latach 
2008 – 2012).

Centralny Ośrodek Sportu Akademic-
kiego AZS – hotel „Galion” znajduje się 
w gdańskich Górkach Zachodnich, nad 
rozlewiskiem Wisły Śmiałej. Ośrodek dys-
ponuje przystanią żeglarską, restauracją, 
strefą fitness, SPA oraz gabinetami masażu 
i odnowy biologicznej.

Nagroda specjalna od Orvaldi Adventure

Hotelowy pokój. Jachty nad głową i za oknem. Strefa SPA z gabinetami masażu i odnowy biologicznej.

Przystań COSA AZS (z lewej) w Górkach Zachodnich.
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BIZNES CZARTERY

Z godnie z dyrektywą UE w sprawie 
podróży zorganizowanych, według 
polskiego prawa ubezpieczenie od 

niewypłacalności gwarantuje turystom od-
zyskanie pieniędzy w wypadku kłopotów 
finansowych organizatora wycieczki. Aby 
chronić podróżnych przed stratami, prawo 
nakłada na organizatorów wycieczek obo-
wiązek wykupienia ubezpieczenia od nie-
wypłacalności. Kto to zrobił, można spraw-
dzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych. 
W wypadku niewypłacalności organizatora 
wpłacone kwoty podlegają zwrotowi. Jed-
nak ubezpieczenie to obejmuje jedynie po-
dróże zorganizowane i nie dotyczy agencji 
czarterowych.

Agencje czarterowe mogłyby wręczać 
klientom gwarancje bankowe, jednak 
w praktyce jest to niemożliwe ze względu 
na przeszkody administracyjne. Czyli agen-
cje czarterowe nie są prawnie zobowiąza-
ne do zapewnienia ubezpieczenia swoim 
klientom, gdyż nie są one organizatorami 
wycieczek, a jedynie pośrednikami w za-
warciu umowy czarteru.

Z reguły klient płaci agencji, która prze-
kazuje pieniądze operatorowi czarteru. Je-
śli agencja stanie się niewypłacalna, zanim 
przekaże wpłatę, klient straci pieniądze 
oraz prawo do skorzystania z zamówione-
go jachtu. Aby wyruszyć w rejs, musiałby 
ponownie uiścić opłatę (oczywiście pod 
warunkiem, że dana jednostka nie została 

wynajęta innej załodze). Należy też brać 
pod uwagę ewentualne sprzeniewierzenie 
funduszy przekazanych na konto agencji. 
Wszyscy pamiętamy kłopoty klientów fir-
my Ana Charter. W tej sprawie wyrok wciąż 
nie zapadł i można wątpić, czy klienci kie-
dykolwiek odzyskają swoje pieniądze. Zda-
rzają się także inne sytuacje. Na przykład 
agencja czarterowa prawidłowo przekazu-
je pieniądze operatorowi czarteru, ale ten 
przed rozpoczęciem rejsu ogłasza niewy-
płacalność. W takiej sytuacji także poszko-
dowany będzie klient. Zatem czarterujący 
ponosi podwójne ryzyko.

Aby uchronić żeglarzy przed niewypłacal-
nością agencji lub operatorów czarterów, 
firma YACHT-POOL Polska wprowadziła na 
polski rynek ubezpieczenie należące do 
międzynarodowego YACHT-POOL Finan-
cial Security System, które w Niemczech 
i w Austrii istnieje od ponad 20 lat i pomo-
gło już wielu klientom. Czy to w wypadku 
upadłości Blubalu i Ecker Yachting, czy też 
ostatnio niemieckiej agencji czarterowej 
So Long. W sumie YACHT-POOL uratował 
już ponad tysiąc klientów nakładem około 
miliona euro.

Agencjom czarterowym w Polsce również 
zależy na tworzeniu dobrej praktyki w biz-
nesie i wiarygodności w oczach klientów, 
dlatego zdecydowały się na uczestnictwo 
w YACHT-POOL Financial Security System. 
YACHT-POOL dokładnie sprawdza firmy, które 
oferują klientom to ubezpieczenie. Gwaran-

cja jest udzielana jedynie wtedy, gdy umowy 
zawarto z wypłacalnymi podmiotami.

Ubezpieczenie YACHT-POOL chroni klienta 
przed utratą pieniędzy również wtedy, gdy 
operator czarteru jest niewypłacalny. Opera-
torzy, podobnie jak agencje, mają obowiązek 
raz w roku dostarczyć do biura YACHT-POOL 
zestawienie finansowe. I tylko w wypadku 
pozytywnej oceny mogą dołączyć do YACHT-
-POOL Financial Security System i wydawać 
certyfikat gwarancji chroniącej klientów.

Jak uzyskać ubezpieczenie YACHT-POOL? 
Certyfikat gwarancji musi zostać dołączo-
ny do umowy czarterowej. Dopiero wtedy 
ubezpieczenie jest ważne. Bez certyfikatu 
klient nie jest ubezpieczony. Ponadto należy 
zwrócić uwagę, że agencja czarterowa może 
wydać certyfikat wyłącznie wtedy, kiedy 
współpracuje z operatorem, który również 
został sprawdzony przez YACHT-POOL. W ten 
sposób YACHT-POOL chroni skipperów nie 
tylko poprzez ubezpieczenia nautyczne, lecz 
także przez ubezpieczenia opłat za czarter. 
To kolejny krok w ochronie klientów agencji 
czarterowych. 

Na sąsiedniej stronie zamieszczono wzór 
gwarancji oraz listę agencji uprawnionych do 
udzielania jej swoim klientom. Należy zwrócić 
uwagę na pieczęć stanowiącą o oryginalności 
certyfikatu gwarancji (znajduje się na stronie 
internetowej oraz w dokumentach agencji). 
Sugerujemy zatem czarterowanie jachtów 
tylko za pośrednictwem agencji mających 
certyfikat YACHT-POOL.

Do YACHT-POOL Financial Security Sys-
tem dołączyły już takie agencje czartero-
we, jak Blue-Sails, Kubryk, Punt i Velmun-
di. W przyszłości lista będzie poszerzana 
o partnerów, z którymi trwają rozmowy.

Czarteruj z gwarancją YACHT-POOL

YACHT-POOL wprowadza gwarancję chroniącą żeglarzy przed niewypłacalnością agencji i operatorów czarterowych.

ubezpieczenia nautyczne

® 

Dlaczego czarter z gwarancją?
Bankructwa agencji czarterowych i ope-

ratorów czarterów zdarzają się na całym 
świecie. W kłopoty popadają nawet firmy 
cieszące się renomą i zaufaniem klientów. 
A także takie, które na rynku działają od 
wielu lat. Wystarczy tu wymienić spółki 
Ecker Yachting z Austrii i So Long z Nie-
miec, które niedawno zbankrutowały, 
a działały około 30 lat. Inne firmy, któ-
rych klienci stracili zaliczki wpłacone na 
czarter, to Bullinger Yachting z Hiszpanii, 
Dromon z Wielkiej Brytanii, Antibea Char-
ter i Loch 2000 z Francji, Dehler Charter 
i Hetzel z Niemiec, Wim Charter z Austrii 
oraz działający na całym świecie francuski 
Stardust, Sail and Fun, Freimmo, Steffi’s 
Segelcharter oraz Salt z Niemiec i Blubalu 
z Austrii. Klienci, którzy mieli certyfikat 
YACHT-POOL, otrzymali zwrot pieniędzy.

http://www.yacht-pool.pl
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ubezpieczenie 

jachtu
casco jachtu

(od wszystkich ryzyk)
OC jachtu

NNW

ubezpieczenie 

czarteru
OC skippera 

NNW skippera i załogi
ubezpieczenie kaucji

utrata następnych czarterów 
i inne

ważne przez cały rok! 
dotyczy także ubezpieczenia kaucji!

Ubezpieczamy 

żeglarzy 
od 1976r.

D wa krótkie wyścigi na Odrze, 
dwa średnie w Zatoce Pomor-
skiej oraz bieg długi, czyli tra-

dycyjny wyścig o puchar „Poloneza” – tak 
będzie przebiegać rywalizacja w pierwszej 
edycji Mistrzostw Polski Żeglarzy Samot-
ników i Załóg Dwuosobowych. Regaty 
zostaną zorganizowane zgodnie z przepi-
sami ISAF, licencją Polskiego Związku Że-
glarskiego i we współpracy z Komisją Że-
glarstwa Morskiego PZŻ. Zgłoszenia będą 
przyjmowane od 1 maja. 

– Od dawna myślałem o tym, by regaty „Po-
loneza” stały się imprezą o randze mistrzostw 
Polski – mówi Krzysztof Krygier, organizator 
imprezy. – Do tej pory wyścig był amator-
ską imprezą żeglarską, dziś moim celem jest 
organizacja profesjonalnych zawodów spor-
towych, które wyłonią najbardziej wszech-
stronnych żeglarzy samotników oraz załogi 
dwuosobowe potrafiące skutecznie rywalizo-
wać w każdych warunkach i na każdej trasie.

Najbliższa edycja regat rozpocznie się na 
Odrze w Szczecinie od dwóch krótkich wy-

ścigów o długości około dwóch mil (Pyro-
magic Szczecin 2016). Będą one miały cha-
rakter sprintu żeglarskiego. O wynikach 
zadecyduje start, szybkość działania i opa-
nowanie jachtu na niewielkim akwenie oraz 
taktyka i technika żeglugi w trudnych wa-
runkach na Odrze (zmienne wiatry i prąd). 

Drugim aktem regat będą dwa wyścigi 
średnie w Zatoce Pomorskiej o długości 
około 10 mil (Świnoujście Cup 2016). Fi-
nał imprezy to tradycyjny wyścig o puchar 
„Poloneza” (około 200 mil) rozgrywany 
na trasie Świnoujście, Christiansø, Świ-
noujście. Pozwala on ocenić wytrzyma-
łość skipperów, umiejętność rozłożenia sił 
oraz dobór trasy do aktualnych warunków 
meteo. Zwycięzcy wyłonieni w cyklu pię-
ciu wyścigów otrzymają tytuły mistrzów 
i wicemistrzów Polski w swoich klasach. 
Puchar „Poloneza” nadal będzie nagrodą 
główną dla żeglarza samotnika, który wy-
gra wyścig długi w grupie ORC. 

Strona regat: 
www.regaty-poloneza.pl.

„Polonez” na trzech frontach

S zukacie niedrogiej (299,99 zł) ocie-
planej kurtki na każdą okazję? I ko-
niecznie w żeglarskim stylu? Oto 

ona. W pierwszych dniach zimy testowa-
liśmy męską kurtkę Inshore marki Tribord 
dostępną w sklepach Decathlon i na stronie 
www.decathlon.com. Czego można oczeki-
wać od produktu oferowanego w tak przy-
stępnej cenie? Okazuje się, że bardzo wiele. 
Żeglarski styl podkreślają odblaskowe ele-
menty na rękawach, niewielka róża wiatrów 
na lewej piersi oraz odblaskowe hasło Win-
ter Sailing Expedition.

Kurtka jest lekka, dobrze dopasowana, 
świetnie skrojona i nienagannie odszyta. 
Rękawy zakończono podwójnymi mankie-
tami i ściągaczami na rzepy. Dwie boczne 
kieszenie ochronią dłonie, a dwie piersio-
we, zamykane na suwaki, pozwolą scho-
wać telefon lub inne drobiazgi. Wewnątrz 
są jeszcze dwie obszerne siatkowe skrytki 
(na przykład na okulary) oraz dodatkowa 
kieszeń na suwak. Przy dolnej krawędzi  
znajdziecie gumowy ściągacz ułatwiają-
cy dopasowanie kurtki do sylwetki. Także 
ocieplany kaptur z niewielkim daszkiem 
jest regulowany dwoma ściągaczami oraz 
zapinką na rzep. A szyję szczelnie osłania 
wysoki kołnierz.

Kurtka sprawdzi się podczas przybrzeż-
nych bałtyckich rejsów oraz na przedsezo-
nowych wyprawach mazurskich. Doskonale 
nadaje się także do codziennego użytkowa-

nia. A nawet na łyży lub narty. Kurtka jest 
oddychająca i nieprzemakalna (testowano 
ją w ulewnym deszczu przez cztery godzi-
ny). Ciepło zapewnia podszewka z watoliny 
150 g/m² i mikropolaru 130 g/m². Kolory: 
ciemny granat, szaroniebieski i czerwony. 
Gwarancja: dwa lata. Cena: 299,99 zł. Szu-
kajcie rabatów na wybrane modele kurtki 
Inshore na stronie www.decathlon.com.

Zimowy przebój z Decathlonu

Ocieplana kurtka żeglarska Inshore marki Tribord.

http://www.yacht-pool.pl
http://www.regaty-poloneza.pl/
http://www.decathlon.com/
http://www.decathlon.com/


TARGI BIZNES

W arszawskie targi Wiatr i Woda 
będą się odbywać w halach 
przy ul. Marsa 56c od 10 do 13 

marca 2016 roku. Zobaczymy luksusowe 
jachty motorowe, houseboaty i łodzie ża-
glowe. Poznamy oferty firm czarterowych, 
agencji ubezpieczeniowych, producentów 
i importerów odzieży, dostawców farb do 
łodzi oraz elektroniki i osprzętu jachtowe-
go. Jak co roku, będą też stoiska z silnika-
mi, kajakami, a nawet ze sprzętem do wind-
surfingu. Sponsorem targów Wiatr i Woda 
ponownie została firma Henri Lloyd.

Z końcem września zakończono pierwszy 
etap sprzedaży stoisk (w tym terminie po-
wierzchnię mogły wykupić firmy obecne na 
poprzedniej edycji targów). Skorzystały z tego 
264 przedsiębiorstwa, które zamówiły łącznie 
około 65 proc. dostępnych miejsc. W połowie 
grudnia prawie cała targowa powierzchnia 
była już zarezerwowana. – Pozostały nam 
ostatnie metry w hali namiotowej – mówił 
nam Tomasz Sałkowski, dyrektor sprzedaży 
w firmie Murator Expo. – Nigdy wcześniej 
targi Wiat i Woda nie cieszyły się tak dużym 
zainteresowaniem firm. To sygnał, że branża 
sportów wodnych jest w coraz lepszej kondy-

cji. Już latem, przygotowując gdyńską edycję 
wystawy, mieliśmy sygnały, że producenci 
i importerzy poczuli wiatr w żaglach.

Największe stoiska zarezerwowali gi-
ganci polskiego rynku: stocznie Delphia 
Yachts, Galeon i Parker Poland. Także im-
porterzy przygotowują pokaźną flotę, re-

kordzistą będzie firma Power Boats (łodzie 
motorowe), która zamówiła stoisko o po-
wierzchni 600 m kw. Wszystko wskazuje 
na to, że na targach będzie więcej jachtów 
niż podczas ostatniej edycji. Przed rokiem 
na Wiatr i Woda zaprezentowano 118 łodzi. 
Targi odwiedziło 27 tys. osób.

Stoiska w Warszawie sprzedane!

Tu się robi biznes. Najpierw premiery na Wiatr i Woda, później nagrody dla jachtów i kontrakty dla firm.

http://www.wiatriwoda.pl
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BIZNES TARGI

T argi Żeglarstwa i Sportów Wod-
nych Boatshow, coroczne jesien-
ne spotkanie branży przemysłu 

jachtowego, zakończyły się sukcesem. Nie 
zabrakło zwiedzających, organizator udo-
stępnił dwie sąsiadujące hale, a wystawcy 
zaprezentowali więcej ciekawych jachtów 
i łodzi motorowych niż podczas poprzed-
nich edycji imprezy. Wyjątkowo dużo 
było w tym roku premierowych jednostek. 
Dziękujemy czytelnikom za spotkania na 
stoisku „Wiatru” – w targowym nakładzie 
pisma dostępny był między innymi naj-
nowszy katalog rejsów i czarterów firmy 
Globtourist. 

Zwiedzający spotykali znanych żeglarzy, 
regatowców, olimpijczyków, dziennikarzy, 
cenionych producentów, a także ludzi kul-
tury i sztuki. Krzysztof Hanke i Krzysztof 
Respondek, aktorzy z kabaretu Rak, bawi-
li gości podczas wyjątkowo uroczystego 
wieczoru wystawców. Kulinarną gwiaz-
dą targów był Robert Makłowicz – pisarz 
i podróżnik wprowadzał zwiedzających 
w świat smaków i win. Nie zabrakło atrak-
cji dla miłośników szant i pieśni żeglar-
skich. W targowej tawernie sceną zawład-
nęły zespoły Cztery Refy i EKT Gdynia.

Złoty medal targów w kategorii Jacht Ża-
glowy zdobył debiutujący na rynku Maxus 

evo 24 ze stoczni Northman, o którym ob-
szernie pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
„Wiatru”. To jednostka nawiązująca linią 
i stylistyką do nieco większego Maxusa 26, 
który zdobył uznanie klientów na wielu 
rynkach i otrzymał nominację do nagrody 
Europejski Jacht Roku 2016. Maxus evo 24 
jest o stopę krótszy, prawie o 600 kg lżejszy 
oraz 0,27 m węższy (szerokość dostosowa-
na do przepisów drogowych) i oczywiście 
nieco tańszy – podstawową wersję wyce-
niono na 76 900 zł netto.

Złoty medal w kategorii Jacht Motorowy 
otrzymał Galeon 310 HTC (premiera świa-
towa). To najmniejsza jednostka z floty ga-
leonów – bardzo ciekawa łódź dla sześciu 
osób, świetnie wykonana i doskonale wy-
kończona nowoczesnymi i eleganckimi ma-
teriałami. Dobrze wyposażony egzemplarz 
targowy wyceniono na 142 tys. euro netto.

Złoty medal w kategorii Wyposaże-
nie przyznano urządzeniu Cutter Gunnar 

Targi Boatshow na dobrym kursie

Duże i eleganckie stoisko zbudowała w Łodzi stocznia Galeon.

Bliźniaki ze stoczni Northman: dwa egzemplarze jachtu Maxus evo 24. Janmor 700. Jacht motorowy dla pięciu osób w cenie małego samochodu.

Marka Tribord na stoisku Decathlonu.
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TTC119 firmy Contec. To cyfrowy system 
do cięcia płaskich kompozytów i materiałów 
technicznych, szczególnie przydatny w pro-
dukcji żagli.

Poza tym wyróżniono firmę Pegazus za 
łódź wędkarską Pegazus 560 Top Fisher 
(57 900 netto bez silnika) oraz jacht moto-
rowy Janmor 700 (69 900 netto bez silni-
ka) ze stoczni Janmor. Pierwsza jednostka 
to zgrabna i pomysłowa łódź z praktyczną 
przesuwaną konsola sterowniczą. W sło-
neczne dni przesuwamy ją ku rufie i steruje-
my z kokpitu, a gdy są trudniejsze warunki 
przesuwamy konsolę do przodu i prowadzi-
my pegazusa z niewielkiej kabiny, osłonięci 
od deszczu i wiatru. Natomiast wyróżniony 
Janmor 700 to nieduża, ale bardzo elegancka 
jednostka wypornościowa dla pięciu osób, 
z obszernym i świetnie zaplanowanym wnę-
trzem. Łódź przystosowano do montażu sil-
nika zaburtowego (zanurzenie: 40 cm) i sta-
cjonarnego (zanurzenie: 55 cm). Pod dnem 
znajdują się trzy długie równoległe płetwy 
– ograniczają dryf podczas żeglugi i pozwa-
lają postawić łódź niczym na płozach na 
lądzie lub na lawecie samochodowej (bez 
konieczności budowania stojaka).

Na Boatshow nagrody przyznawali także 
dziennikarze oraz goście targów (nagro-
da publiczności). Pracownicy branżowych 
mediów nagrodzili Antilę 33, jacht zapro-
jektowany do mazurskich czarterów (cena: 
210 tys. zł netto). A także ciekawą i dosko-
nale przemyślaną przez projektantów łódź 
motorową Uttern D62 (201 tys. zł brutto). 
Wyróżniono natomiast pięknie wykończoną 
w klasycznym stylu łódź żaglową Bora 335 
oraz wędkarskiego Pegazusa 560 Top Fisher. 
Nagroda publiczności przypadła łodzi Ut-
tern D62. Złoty Dzwon, nagrodę Polskiego 

Związku Żeglarskiego, otrzymali marszał-
kowie województw pomorskiego i warmiń-
sko-mazurskiego, których uhonorowano za 
realizację projektów Pętla Żuławska i Mię-
dzynarodowa Droga Wodna E70.

Duże zainteresowanie targowych gości 
budził nowy dom na wodzie Aquaner 900 
przeznaczony dla pięciu osób. Jednostka 
powstała w stoczni Delphia Yachts, według 
koncepcji zaproponowanej przez Michała 
Szafrańskiego z firmy Yachts Export Po-
land. Dom wzniesiono na solidnych szero-
kich pływakach laminatowych wykonanych 
ze specjalnej żywicy. Pływaki są odporne 
na mróz, więc domy mogą stać na wodzie 
cały rok – nawet wtedy, gdy jezioro jest 
skute lodem. Podczas targowych prezenta-
cji zwracano uwagę, iż laminatowe pływa-
ki znacznie łatwiej możemy naprawiać niż 
na przykład aluminiowe. Profil pływaków 
zastosowanych w domu Aquaner 900 gwa-
rantuje dużą stateczność konstrukcji i ogra-
nicza dryf. – To jednostka przeznaczona do 
pływania, a nie tylko do cumowania w za-
cisznym miejscu – mówił Michał Szafrań-
ski. – Dom porusza się z prędkością 10 km/h 
(podobnie jak łodzie spacerowe marki Na-
utika). Silnik zamontowano z przodu; taka 
konstrukcja ułatwi prowadzenie. Poza tym 
mamy dodatkowe stanowisko sterowania na 
górnym pokładzie, dokąd prowadzą dwie 
pary schodów (rufowe i dziobowe) zbudo-
wane po przeciwległych burtach. W suficie 
salonu zamontowano urządzenie do światło-
terapii firmy Ruben Sky, wiodącego produ-
centa w Europie.

Wnętrze Aquanera 900 urządzono jak 
typowy domek letniskowy, z aneksem ku-
chennym, salonem, sypialnią i obszerną 
łazienką. Mniejszy z domów wyceniono na 
170 tys. zł netto, większy – na 200 tys. zł 
netto. Można także zamówić dom bez me-
bli i wykonać własną aranżację wnętrza.

Wielu targowych gości odwiedzało tak-
że pokład jachtu Cobra 41 konstrukcji 
Andrzeja Skrzata. Była to jedyna morska 
łódź żaglowa przedstawiona na targach 
na wysokim stojaku, z pełnym balastem 
zewnętrznym. Cobra 41 to typowa łódź 
czarterowa z czterema kabinami, ośmioma 
miejscami sypialnymi, łazienką i obszer-
nym kokpitem. Jacht wyceniono na 105 tys. 
euro netto.

Zwiedzający targi z zainteresowaniem za-
glądali także do innych ciekawych jednostek: 
do nowego Phobosa 24.5 ze stoczni Dalpol 
Yacht (cena: od 74,9 tys. zł netto), do nowej 
Sedny 26 firmy Sedna Yachts (od 85 tys. zł 
netto), na pokład Focusa 750 Performacne 
oraz do wnętrza obszernej łodzi motorowej 
Futura 36, z bardzo wysokimi pionowymi 
burtami (cena: od 60 tys. euro netto).

Kolejne targi Boatshow, już osiemnasta 
edycja imprezy, będą się odbywać od 11 do 
13 listopada 2016 roku.Zwiedzający podziwiali solidne wykonanie setki „Atom”.

Nowość. Pływający dom Aquaner  900.
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BIZNES OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

J ednym z ciekawszych zagranicznych 
wystawców na łódzkich targach Bo-
atshow była grecka firma Lalizas, po-

tentat w produkcji i sprzedaży sprzętu że-
glarskiego. Biznesową karierę rozpoczynali 
w 1982 roku od projektowania kamizelek 
asekuracyjnych. Dziś są jednym z najważ-
niejszych dostawców sprzętu do rekreacji 
i biznesu związanego z morzem. W portfolio 
mają kilka cenionych marek i prawie 10 tys. 
produktów. Jak działa i co oferuje firma, któ-
ra przez 34 lata sprzedała ponad 14,8 mln 
kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych?

Przedsiębiorstwo stworzył utytułowany 
grecki żeglarz Stavros Lalizas. Kamizelka, 
w której trenował i startował w regatach, 
nie spełniała jego oczekiwań. Z pomocą 
mamy krawcowej zaczął więc ją przera-
biać. Zrobili to tak perfekcyjnie, że rywale 
i znajomi z okolicznych klubów prosili Sta-
vrosa, by przygotował dla nich takie same. 
W ten sposób narodziła się niewielka ro-
dzinna manufaktura. Na początku warsztat 
urządzono w domu. Firma szybko stała się 
znana w całej Grecji. Rozpoczęła także eks-
port. Marka Lalizas zyskała renomę w bran-
ży związanej z bezpieczeństwem na morzu 
i w 1996 roku była już obecna w 45 krajach.

Ale jak to na morzu, tak i w życiu – czasem 
dopadają nas sztormy. W 2000 roku z niewy-
jaśnionych przyczyn spłonął cały zakład fir-
my. Wydawało się, że po takim ciosie Lalizas 
już się nie podniesie. Nic z tych rzeczy. Firma 
szybko odbiła się od dna. Minęły zaledwie 
trzy miesiące i znów produkcja szła pełną 
parą. A po roku spółka podwoiła obroty. 
Dziś oferują nie tylko kamizelki asekuracyjne 
i ratunkowe, ale także tratwy, oświetlenie, 

liny bezpieczeństwa, kombinezony termicz-
ne, koła ratunkowe, pasy bezpieczeństwa, 
dryfkotwy... Sieć dystrybucji obejmuje 
między innymi Wielką Brytanię, Holandię, 
Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Chorwację, 
Turcję, Zjednoczone Emiraty Arabskie, RPA, 

Lalizas, czyli to, co najlepsze z Grecji

Winda kotwiczna marki Lofrans na pokładzie nowego polskiego jachtu... ...„Horacy” z dwoma kotwicami na dziobie zacumował w grudniu w Marinie Pogoń.

„Horacy” to luksusowy jacht wyprawowy przygotowany do żeglugi na zimnych wodach. Mogą go prowadzić zaled-
wie dwie osoby. Przygotowaniem jednostki do eksploatacji zajmuje się firma Skaut.

Włoska siedziba firmy Lofrans.

Firma Lalizas rozpoczynała działalność biznesową od 
produkcji kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych.
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Bądź wyjątkowy!

Podwodne lampy do oświetlenia jachtów i marin. 
Zaprojektowane i wyprodukowane 

w Wielkiej Brytanii.

Ceny już od 770 PLN brutt o.

Dystrybucja w Polsce: Skaut Sp. z o.o., ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin
tel. +48 91 461 35 31; www.sailstore.pl; info@skaut.com.pl

PIRANHA P3
STINGRAY

HAMMERHEAD

PIRANHA DOCK LIGHTS

Australię, Tajlandię i Chiny. Lalizas wytwarza i dystrybuuje prawie 10 
tys. produktów. Ma ugruntowaną pozycję handlową w 106 krajach 
oraz własne sklepy pod marką Marina Stores działające w siedmiu 
państwach. Lalizas to także 130 punktów serwisowych na wszyst-
kich kontynentach oraz centrum logistyczne w Grecji o powierzchni 
36 tys. m kw. Dewizą spółki jest dostarczanie produktów wysokiej 
jakości w konkurencyjnych cenach.

Co ciekawe, firma przejmowała przed laty niektóre znane marki, 
a nawet ratowała te, które miały znakomite i cenione produkty, ale 
z różnych przyczyn nie radziły sobie na rynku. Wystarczy wymienić 
stworzoną we Francji markę Max Power (stery strumieniowe) oraz 
włoską firmę Lofrans (windy kotwiczne i kabestany cumownicze). 
Dlaczego Lalizas postanowił przejąć te marki? – Ponieważ szefowie 
firmy uznali, że te produkty to przyszłość. Coraz większe jachty wy-
magają zastosowania coraz większych i cięższych kotwic – mówi 
Michał Imianowski ze szczecińskiej firmy Skaut, która sprzedaje 
i montuje produkty marek Max Power i Lofrans. – W  pewnym mo-
mencie ręczna obsługa kotwic stała się niemożliwa. Dlatego windy 
są dziś niezbędne. Lofrans dostarcza zarówno pionowe windy ko-
twiczne (oś obrotu jest prostopadła do pokładu), jak i poziome. Te 
pierwsze polecamy wtedy, gdy armatorowi zależy na ograniczeniu 
wielkości osprzętu na pokładzie. W tym wypadku silnik i przekład-
nia znajdują się w komorze łańcucha. Kiedy jednak jej wielkość jest 
niewystarczająca, lepiej sprawdzą się windy poziome (oś obrotu 
ustawiona poziomo do pokładu). Wtedy zarówno przekładnia, jak 
i silnik są na zewnątrz.

– Jeśli chodzi o stery strumieniowe Max Power, także wybór jest 
spory – dodaje Michał Imianowski. – W sprzedaży mamy stery tune-
lowe, opuszczane (jedne i drugie mogą być elektryczne lub hydrau-
liczne), a także rufowe stery strumieniowe, panele kontrolne oraz 
elementy instalacji elektrycznych. Dzięki naszej współpracy z cen-
tralą Lalizas oferujemy nie tylko sprzedaż tych produktów, ale także 
montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dobrze jest roz-
wijać działalność przy wsparciu takich partnerów. Pełną ofertę firmy 
Skaut znajdziecie na stronie sklepu firmowego www.sailstore.pl.

Ster strumieniowy Max Power CT35

Oto przykład z oferty gru-
py Lalizas. Ster strumienio-
wy Max Power CT35 (cena: 
3658,54 zł netto) to zestaw 
zawierający ster o mocy 
2,69 kW (12V), panel steru-
jący z przewodem o długo-
ści 10 metrów, tunel o dłu-
gości metra i średnicy 125 
mm, a także uchwyt bez-
piecznika oraz bezpiecznik 
wysokoprądowy. Chronio-
ną patentem konstrukcję 
stopy pędnika wykonano 
z kompozytów (pędnik steru 
nie wymaga konserwacji). 
Zwojowo-stożkowe koła zę-
bate wykonane z utwardzo-
nej stali zapewniają cichą 
i niezawodną pracę. Max 
Power oferuje tunelowe 
elektryczne stery strumie-
niowe (zasilanie 12V i 24V) 
do jachtów o długościach 
od 17 do 85 stóp. 

Źródło: 
www.sailstore.pl.F
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BIZNES JACHTY

2-miesięczny rejs 
Szkoły pod Żaglami

08.04.2016 - 25.05.2016Malaga Szczecin

REALIZACJA PROGRAMU UCZNIA
kl. II - III gimnazjum, I - II liceum

www.niebieskaszkola.pl
ZAPISY, WARUNKI, INNE TERMINY

na STS FRYDERYK CHOPIN

M iędzynarodowy konkurs Best 
of Boats 2015 rozstrzygnię-
to drugiego dnia targów Boat 

& Fun w Berlinie. Wśród nagrodzonych 
znalazła się polska łódź Parker 630 Sport 
ze stoczni Parker Poland. W jury konkur-
su Best of Boats zasiada 16 dziennikarzy 
z branżowych magazynów, którzy testu-
ją łodzie na różnych akwenach i starają 
się ułatwiać przyszłym armatorom wybór 
jachtu.

W kategorii Best for Beginners (najlepsza 
jednostka dla początkujących motorowod-
niaków), pokonując mocnych konkuren-
tów, zwyciężyła łódź budowana w stoczni 
Parker Poland – Parker 630 Sport. Nagrodę 
w imieniu firmy odebrał Grzegorz Sikora. 
W kategorii Best for Fun (najlepsza do za-
baw na wodzie) nagrodę zdobył innowacyj-
ny jacht Axopar 28 fińskiej firmy Axopar 
Boats Oy. Gratulacje przyjmowali Jan-Erik 
Viitala i Daniel Goertz. Łodzie Axopar tak-

że powstają w Polsce, a zwycięską jednost-
kę mogliśmy oglądać na ostatnich targach 
Wiatr i Woda w Warszawie. W kategorii 
Best for Fishing (najlepsza dla wędkarzy) 
nagrodzono amerykańską łódź Boston 
Whaler 270 Dauntless (to jedyna wyróż-
niona jednostka spoza Europy). Nagrodę 
odebrała Katie Hansen. W kategorii Best 
for Family (najlepsza dla rodzin) zwyciężył 
jacht Jeanneau Leader 36. Gratulacje skła-
dano na ręce Thomasa Lahtza i Martina 
Brockmann-Rolfa.

Nagrodę specjalną BOB Special Award 
otrzymał nowy napęd jachtowy Volvo Pen-
ta Forward Drive. Produkt opracowano 
z myślą o rynku amerykańskim, ale zazna-
czył on swą obecność także w Europie pod-
czas prezentacji na wrześniowych targach 
w Cannes. Jurorzy uznali, że napęd jest na 
tyle innowacyjny i tak wyraźnie zmienia 
sposób prowadzenia łodzi, że zasługuje na 
specjalne wyróżnienie. Nagrodę odebrali 
Frederik Celander i Bernhard Frundt.

Arek Rejs

Rozdano nagrody Best of Boats 2015

Parker 630 Sport ze stoczni Parker Poland. Axopar 28 fińskiej firmy Axopar Boats Oy.

Jeanneau Leader 36. Boston Whaler 270 Dauntless.
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N a jeziorach i kanałach jest coraz 
więcej stref ciszy. Chcemy po 
nich pływać nie tylko na maleń-

kich łódkach, ale też na jachtach i łodziach 
motorowych. Dlatego coraz częściej poszu-
kujemy mocnych silników elektrycznych 
– wydajnych, cichych i ekologicznych. Re-
nomowana niemiecka firma Torqeedo jest 
liderem w produkcji takich urządzeń.

Na sezon 2016 przygotowano nowe mo-
dele silników Torqeedo. Przebojem z pew-
nością będzie debiutujący na wiosnę fla-
gowy silnik z linii Cruise, czyli rewolucyjny 
Cruise 10.0 R z trymem przeznaczony do 
łodzi żaglowych i motorowych o masie do 
10 ton. Motor z elektroniczną manetką 
oferowany jest w trzech wersjach: Short, 

Long i Extra Long. To solidny i duży silnik 
elektryczny o mocy 10 kW, porównywalnej 
z mocą motorów spalinowych 20 KM. 

Elektrycznie podnoszony Cruise 10.0 R 
ma lekką aluminiową obudowę i jest wo-
doodporny (klasa wodoszczelności IP 67 
oznacza, że urządzenie wytrzymuje bez 
uszkodzeń pół godziny pod wodą na głębo-
kości metra). Poza tym jest przystosowany 
do pracy w słonej wodzie. Wewnątrz silnika 
wbudowano komputer pokładowy. Elek-
troniczna manetka ma wyświetlacz infor-
mujący o prędkości łodzi, poborze mocy, 
czasie żeglugi i zasięgu. Zestaw wyposa-
żono w komplet kabli o długości 4,5 metra 
oraz nową śrubę pięciołopatową o dużej 
sprawności.

Modele z najdłuższą kolumną wału XL 
(63,9 cm) ważą 49,4 kg. Egzemplarze ze 
średnią kolumną L (51,2 cm) ważą 48,5 kg. 
Natomiast silniki z najkrótszą kolumną S 
(38,5 cm) ważą 47,2 kg. Maksymalne obro-
ty przy pełnym obciążeniu wynoszą 1400 
rpm. Napięcie pracy: 48 woltów. Gdy pły-
niemy z prędkością 4,2 węzła, silnik Cruise 
10.0 R pozwoli nam pokonać nawet 35 mil 
morskich, a czas podróży wyniesie około 
ośmiu godzin.

Nowe modele silników Torqeedo

PORADNIK: SILNIKI ELEKTRYCZNE TORQEEDO

Łódź z silnikiem Torqeedo Cruise 10.0 R. To nowy rewolucyjny silnik z trymem przeznaczony do jednostek motorowych i żaglowych.

CRUISE 10.0 R. PRĘDKOŚĆ I ZASIĘG
Torqeedo Cruise 10.0 R + cztery baterie Torqeedo Power 26-104 (24V / 104 Ah) ważące 96 kg.

Prędkość Zasięg Czas

Wolna żegluga 4,2 węzła (7,8 km/h) 35,2 mili (65 km) 8h 20’

Pełne obroty 17,2 węzła (31,9 km/h) 7,4 mili (13,7 km) 0h 48’

Bateria Power 26-104 to nowoczesne źródło prądu i podstawa systemu napędowego.

Elektrycznie podnoszony Cruise 10.0 R 
ma lekką obudowę i nową pięciołopatową 
śrubę o dużej sprawności. Jest wodoodporny 
i może pracować w słonej wodzie.F
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SILNIKI ELEKTRYCZNE TORQEEDO

PRĘDKOŚĆ I ZASIĘG
Cruise 10.0 FP + cztery baterie Power 26-104 (24V / 104 Ah) ważące łącznie 96 kg.

Prędkość Zasięg Czas
Wolna żegluga 3,8 węzła (7 km/h) 24,6 mili (45,5 km) 6h 30’
Pełne obroty 17,3 węzła (32 km/h) 15,9 mili (29,5 km) 0h 55’

Cruise 4.0 FP + dwie baterie Power 26-104 (24V / 104 Ah) ważące łącznie 48 kg.
Prędkość Zasięg Czas

Wolna żegluga 2,7 węzła (5 km/h) 26,1 mili (48,3 km) 9h 40’
Pełne obroty 6 węzłów (11 km/h) 7,5 mili (13,9 km) 1h 15’

Cruise 2.0 FP + dwie akumulatory ołowiowe (2 x 12V / 200 Ah) ważące łącznie 120 kg.
Prędkość Zasięg Czas

Wolna żegluga 2,7 węzła (5 km/h) 24,3 mili (45 km) 9h 00’
Pełne obroty 6 węzłów (11 km/h) 10,5 mili (19,5 km) 1h 45’

Nowa seria silników elektrycznych Cruise Fixed Pod. Śruby znajdują się pod kadłubami. W modelach 2.0 FP i 4.0 FP 
można zamontować śrubę z tworzywa high-speed: v30/p4000.

Śruby montowane pod kadłubami
N iemiecka firma Torqeedo, wzboga-

cając ofertę silników elektrycznych, 
wprowadza w 2016 roku serię na-

zwaną Cruise Fixed Pod. To wersje silników 
przeznaczone do łodzi i jachtów żaglowych 
oraz do niektórych jednostek wypornościo-
wych. Śruby w tych modelach montowane są 
pod kadłubami. Silniki doskonale współpracu-
ją z bateriami Power 26-104.

Urządzenia są wodoodporne, nie korodują 
i są przystosowane do pracy w słonej wodzie. 
Mają komputery pokładowe z odbiornikiem 
GPS oraz elektroniczne manetki z wyświetla-
czami informującymi o prędkości łodzi, pobo-
rze mocy, czasie żeglugi i zasięgu.

Silnik Torqeedo Cruise 2.0 FP o mocy 2 kW 
z powodzeniem zastąpi motor spalinowy 
o mocy 5 KM i posłuży do napędu jednostki 
o masie do trzech ton. Model Cruise 4.0 FP 
o mocy 4 kW odpowiada silnikowi spalino-
wemu o mocy 8 KM i może być wykorzysty-
wany do napędu jachtu o masie do czterech 
ton. Natomiast moc najmocniejszego w tej 
grupie silnika Cruise 10.0 FP jest porówny-
walna z mocą motorów spalinowych 20 KM. 
Producent poleca tę jednostkę armatorom 
łodzi żaglowych i motorowych o masie do 10 
ton. Napięcie pracy w modelu 2.0 FP wynosi 
24 wolty, natomiast w dwóch pozostałych 
– 48 woltów. Maksymalne obroty wynoszą 
od 1300 rpm w modelach 2.0 FP i 4.0 FP do 
1400 rpm w silniku 10.0 FP.

W serii Cruise Fixed Pod firma propo-
nuje stosowanie nowych składanych śrub 
dwupłatowych wykonanych z brązu, ale 
w modelach Cruise 2.0 FP oraz Cruise 4.0 FP 
można zamontować inną śrubę z tworzywa 
high-speed: v30/p4000.

Dwa silniki Deep Blue 40 SD zainstalowano  
w morskim katamaranie „Moonwave”.

GRUDZIEŃ 2015 – STYCZEŃ 2016



TORQEEDO SILNIKI ELEKTRYCZNE

Elektroniczny system sterujący baterią z ponadprze-
ciętnymi zabezpieczeniami. Baterie Power są chronione 
przed przeładowaniem, zbyt wysokim napięciem 
i natężeniem prądu, głębokim rozładowaniem, spię-
ciem i przegrzaniem. System podaje też szczegółowe 
informacje o stanie baterii. Bateria posiada włącznik 
zewnętrzny Switch On/Off, więc można ją bezpiecznie 
transportować i instalować. Włącznik chroni też aku-
mulator przed powolnym rozładowaniem.

Litowo-jonowe bezpieczne ogniwa produkowane są w Japonii. 
Mają wysoką pojemność i dużą moc. W każdym pojedynczym 
ogniwie są potrójne urządzenia zabezpieczające.

Wodoszczelna obudowa. Wszystkie 
baterie Torqeedo są wodoszczelne 
i wytrzymują bez żadnej szkody 
zanurzenie na głębokość metra przez 
30 minut (standard IP 67). Wodo-
szczelność każdego akumulatora jest 
sprawdzana przed sprzedażą.

Bateria Power 26-104 ma wodoszczelne połączenia 
przewodu przesyłowego. Wtyczka i gniazdo są wodo-
szczelne w stanie połączonym i rozłączonym.

S ilniki marki Torqeedo z serii Travel 
przeznaczone są przede wszystkim 
do łodzi wędkarskich, pontonów 

i małych jachtów o masie do 1,5 tony. Mała 
waga plus stosunkowo duża moc – oto ta-
jemnica sukcesu. Silnik bez problemów scho-
wamy pod pokładem. Bardzo prosta jest 
także instalacja. Model Travel 1003 (w wersji 
L, czyli z długą kolumną wału) o mocy 1 kW 
(odpowiednik mocy 3 KM) to doskonały, lekki 
i mocny silnik z baterią wpinaną w górny kor-
pus. Bateria waży 4,9 kg, a cały silnik – tylko 
14 kg. Producent proponuje na nowy sezon 
nową supermocną baterię do tego modelu 
o wyjątkowo dużej pojemności 915 Wh.

Podczas spokojnej rekreacyjnej żeglugi 
z prędkością dwóch węzłów, czyli 3,7 km/h, 
łódź pokona około 20 mil morskich (37 km) 
i będzie mogła podróżować ponad 10 go-
dzin. Z pełną mocą można płynąć około go-

dzinę. Baterię ładujemy za pomocą małej 
ładowarki dostarczanej razem z silnikiem. 
Możemy też skorzystać z panelu solarnego 
Sunfold 50 (nowość!) wpinanego bezpo-
średnio do baterii 915 Wh.

Bateria Power 26-104,  
czyli serce napędu

Najważniejszym elementem systemów na-
pędowych Torqeedo jest akumulator Power 
26-104. To unikatowe nowoczesne źródło 
prądu i podstawa systemu napędowego. 
Zabezpieczona elektronicznie wodoodporna 
bateria, o napięciu 25,9 wolta i pojemności 
2685 Wh, waży zaledwie 24 kg (jest około 
70 proc. lżejsza od baterii żelowych i AGM). 
Żywotność baterii wynosi około 10 lat (bez 
dużych strat). Wytrzymuje głębokie rozła-
dowanie, jest zabezpieczona przed błędnym 

Nowy Travel 1003 L z baterią litowo-jonową 915 Wh 

Cruise 2.0 R / T / FP Cruise 4.0 R / T / FP Cruise 10.0 R / FP

Bateria 
Power Inne Bateria  

Power Inne Bateria 
Power Inne

Wymagane napięcie 24V 24V 28V 28V 28V 28V

Liczba baterii 1 2 2 4 4 8

Pojemność kWh 2,7 3,6 5,4 7,2 10,8 14,4

Energia użytkowa kWh 2,7 2,2 5,4 4,3 10,8 8,6

Waga zestawu baterii 24 88 48 176 96 352

Porównanie baterii Power 26-104 z innymi akumulatorami stosowanymi przez użytkowników.

podłączeniem biegunów, przeładowaniem 
i przegrzaniem. Poza tym może pracować 
w niskich temperaturach. W temperaturze 
25 stopni Celsjusza gwarantuje około 800 
cykli ładowania. Czas ładowania wynosi od 3 
do 14 godzin (w zależności od rodzaju stoso-
wanej ładowarki Torqeedo). 

Użytkownik powinien oczywiście unikać 
zanurzania baterii, ale warto pamiętać, że 
wszystkie baterie Torqeedo zostały tak za-
projektowane, by nie ulegały uszkodzeniom 
przy zanurzeniu do głębokości metra przez 
30 minut (każdy egzemplarz przechodzi 
test wodoodporności, obudowę wykonano 
w klasie wodoodporności IP 67). Wszystkie 
elementy baterii mają podwójne zabezpie-
czenia przed uszkodzeniem. Tryb pełnego 
uśpienia pozwala wyłączyć akumulator dla 
bezpieczeństwa – chronimy go w ten sposób 
przed przypadkowym rozładowaniem (pod-
czas spoczynku w klemach nie ma napięcia).

Dużą pojemność i moc baterii gwaran-
tują bezpieczne ogniwa Li-NMC produko-
wane w Japonii. Każde ogniwo ma trzy zin-
tegrowane mechanizmy zabezpieczenia. 
Akumulatory posiadają także system infor-
macji i elektronicznej identyfikacji, gniazda 
wymiany danych (na przykład z kompute-
rem silnika Cruise), czujnik wody (bateria 
wie, kiedy została zanurzona i automatycz-
nie odłącza napięcie na biegunach) oraz 
izolację biegunów.

Torqeedo Travel 1003 to lekki i mocny silnik z baterią 
w górnym korpusie. Można ją ładować panelem solar-
nym Sunfold 50 wpinanym bezpośrednio do baterii.
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SILNIKI ELEKTRYCZNE TORQEEDO

D eep Blue firmy Torqeedo to inno-
wacyjny silnik o mocy niespotyka-
nej wcześniej w segmencie silni-

ków elektrycznych. Wyjątkowość Deep Blue 
polega przede wszystkim na dużej mocy 
znamionowej 55 kW (75 KM), odpowiadają-
cej efektywnej sile ciągu 80-konnego silnika 
spalinowego (najmocniejszy silnik elektrycz-
ny produkowany seryjnie). Krótko po de-
biucie zaburtowy model Deep Blue zdobył 
główną nagrodę amsterdamskich targów 
Design Award Mets. Otrzymał też tytuł naj-
bardziej innowacyjnego produktu przyzna-
ny przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Sportów Wodnych (Boating 
Writers International). Łodzią ważącą bez 
silnika 330 kg Deep Blue z zestawem trzech 
baterii pozwala pływać z umiarkowaną 
prędkością przez 13 godzin. Ten napęd 
oznacza maksymalną wydajność, długą ży-
wotność i niskie koszty eksploatacji.

Zaburtowy Deep Blue jest wodoodporny 
(klasa wodoodporności IP 67) i przystosowa-
ny do pracy w słonej wodzie morskiej. Poza 

tym ma śrubę o bardzo wydajnej konstruk-
cji. Występuje w dwóch wersjach: 40 R/T 
(o mocy porównywalnej z mocą motorów 
spalinowych 40 KM) oraz 80 R/T (o mocy 
porównywalnej z mocą motorów spalino-
wych 80 KM). Występuje w wersji z długim 
(L) i bardzo długim wałem (XL). Waży od 
139 kg do 151 kg.

Silniki oznaczone literą R to modele przy-
stosowane do pracy ze sterociągiem, nato-
miast egzemplarze oznaczone literą T wy-
posażono w rumpel z manetką.

Deep Blue 40 z jedną baterią pozwala 
na spokojną żeglugę z prędkością 7,5 wę-
zła nawet przez osiem godzin. Pokona-
my w tym czasie do 60 mil. Deep Blue 80 
z dwoma bateriami pozwala na spokojną 
żeglugę z prędkością 7,5 węzła nawet przez 
16 godzin. Pokonamy w tym czasie do 120 
mil (oczywiście osiągi zależą od wagi, kon-
strukcji jachtu i warunków meteo).

Nowość! Silnik Deep Blue 40 SD (saildrive) 
przeznaczony do dużych jachtów żaglowych. 
Ma niewielkie rozmiary i jest bardzo lekki, 

silnik z układem elektrycznym waży 86 kg. 
Główne zalety: brak wałów napędowych, 
prosta instalacja, składane śruby z brązu.

Deep Blue 40 SD z jedną baterią pozwala 
na spokojną żeglugę z prędkością 5 węzłów 
(9,3 km/h) przez dwie godziny i 30 minut. 
Pokonamy w tym czasie ponad 12 mil, czyli 
ponad 22 km.

Silnik Deep Blue i 1400 oraz Deep Blue 
i 1800. Wewnętrzny silnik do łodzi motoro-
wych i jachtów zasilany dwoma bateriami 
litowo-jonowymi. Jego kompaktowa kon-
strukcja sprawia, że zajmuje bardzo mało 
miejsca. Model Deep Blue i 1800 rpm po-
zwala na spokojną żeglugę z prędkością 7,5 
węzła nawet przez 16 godzin.

Deep Blue. Niech moc będzie z wami

Importer: 
PRO FISHING AND SPORT

01-445 Warszawa, ul. Ciołka 35, pawilon 85
(22) 827 32 20, kom. 601 27 98 05

e-mail: profishing@profishing.com.pl
www.profishing.com.pl

Zaburtowy Torqeedo Deep Blue z rumplem. Deep Blue do pracy ze sterociągiem. Deep Blue 40 SD do dużych jachtów żaglowych.

Wewnętrzny Deep Blue i 1400/1800.

Łódź z wewnętrznym silnikiem Torqeedo Deep Blue. Napędu nie widać, nie słychać, a łajba pędzi, jak strzała.

mailto:profishing@profishing.com.pl
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WYDARZENIA PERYSKOP

S zymon Kuczyński już ponad rok 
przemierza samotnie oceany w oko-
łoziemskim rejsie Maxus Solo 

Around. W listopadzie 2014 roku wypły-
nął z Wysp Kanaryjskich. Po trzech ty-
godniach dotarł na Karaiby. W maju 2015 
roku, po minięciu Kanału Panamskiego, 
rozpoczął przeprawę przez Pacyfik i pod 
koniec sierpnia dotarł do północnej Austra-
lii. W połowie października zameldował się 
na Wyspie Bożego Narodzenia, a w poło-
wie listopada zawinął na wyspę Reunion 
leżącą na wschód od Madagaskaru. Mały 
jacht „Atlantic Puffin” (Maxus 22 o długo-
ści 6,36 metra), zbudowany i przygotowany 
do rejsu w stoczni Northamn, przemierzył 
już prawie 19 000 mil. Nim Szymon obrał 
kurs na Przylądek Dobrej Nadziei, przesłał 
do redakcji „Wiatru” podsumowanie ostat-
niego etapu, czyli przeprawy przez Ocean 
Indyjski.

***

Plan był prosty. Start 
w Darwin na północ-
nym brzegu Australii, 
a meta na Kanarach – 
bez postojów i wyda-
wania pieniędzy. Fajny 
sprawdzian długody-
stansowy – 11 500 mil 
w cztery lub pięć mie-
sięcy... Jacht zapro-

wiantowany na pół roku. Nowa warstwa 
farby przeciwporostowej na dnie i spraw-
dzone wszystkie elementy wyposażenia. 
Aby dobrze przygotować łódź do najtrud-
niejszego odcinka rejsu, przyleciała z od-
sieczą Dobrochna Nowak. Spędziła ze mną 
miesiąc. Tylko dwa dni poświęciliśmy na 

odpoczynek i zwiedzanie okolicy, pozosta-
łe wypełniła praca na jachcie pod chmur-
ką, a właściwie pod palącym słońcem. 
W tym klimacie wszelkie zajęcia fizyczne 
są bardzo wyczerpujące, a tempo prac zde-
cydowanie inne niż w północnej Europie. 
Uwierzcie, nie da się tego przeskoczyć.

Jak przepłynąć Ocean Indyjski ze wscho-
du na zachód? Ta klasyczna trasa wiedzie 
przez południowe wyspy Indonezji lub 
prowadzi bezpośrednio na zachód w stro-
nę Wyspy Bożego Narodzenia. To ostatnie 
cywilizowane miejsce z internetem, siecią 
GSM i sklepami. Na logu mamy wtedy 
1500 mil, a przed dziobem – kolejne 2500 
mil praktycznie pustego oceanu. Po po-
konaniu kolejnych 500 mil można rzucić 
kotwicę w atolu Wysp Kokosowych, gdzie 
wprawdzie jest małe lotnisko, ale to jedyna 
oznaka cywilizacji. Nie ma tam ani skle-
pów, ani zasięgu telefonii komórkowej.

Niestety, już kilka godzin po opusz-
czeniu Darwin mój plan żeglugi non stop 
uległ zmianom. Telefon satelitarny odmó-
wił współpracy. To prawdopodobnie efekt 
sztormu na Pacyfiku sprzed dwóch mie-
sięcy. Nie próbowałem wracać do portu, 
bo pod wiatr i silny prąd płynąłbym chyba 

dwa dni. Przy australijskim wybrzeżu za-
sięg GSM jest bardzo słaby, więc ruszyłem 
na północny zachód ku indonezyjskim 
wyspom, gdzie spodziewałem się złapać 
lepszy wiatr i zasięg. I tak się stało. Zamel-
dowałem się telefonicznie, informując, że 
wszystko OK. Ustaliłem zmianę trasy, by 
przepływać obok miejsc, w których mo-
głem być w zasięgu sieci GSM. Po dwóch 
tygodniach od wyjścia w morze byłem przy 
Wyspie Bożego Narodzenia.

Tu plan żeglugi non stop został osta-
tecznie pogrzebany. Z Polski wysłano do 
mnie telefon satelitarny. Niestety, do takich 
miejsc przesyłki docierają rzadko, zwykle 
dwa razy w miesiącu, ale nigdy nie wia-
domo, kiedy. Nikt nie wysyła samolotu 
z pięcioma paczkami, musi się ich uzbierać 
trochę więcej. Stałem tydzień, ale prezent 
z telefonem na Wyspę Bożego Narodzenia 
nie dotarł. Na szczęście po raz kolejny się 
przekonałem, że warto pływać pod białą-
-czerwoną banderą. Odwiedził mnie An-
drzej, polski inżynier przebywający tam 
na kontrakcie. Zauważył banderę i pojawił 
się na pobliskim brzegu. Były długie roz-
mowy oraz wspólna wycieczka po okolicy. 
Wyspa ma sporo uroku i prawie cała  

Samotnie przez Ocean Indyjski
Północna Australia. Przed kolejnym etapem okołoziemskiego rejsu Szymon Kuczyński i Dobrochna Nowak odnowili dno jachtu.

Najpierw mozolne skrobanie dna... ...a na koniec wysoki połysk.
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(oprócz miejsc, gdzie wydobywa się mate-
riał do produkcji nawozów fosforanowych) 
jest parkiem narodowym. Było, co oglądać. 
Niestety czas uciekał. Zbliżał się sezon 
cyklonów, więc musiałem ruszać. Telefon 
dotarł dwa tygodnie po moim wypłynięciu.

Indyjski pasat był bardzo stabilny i wy-
starczająco silny, bym już po trzech ty-
godniach był przy Rodrigues, pierwszej 
wysepce Maskarenów. Blisko lądu wiatr 
zaczął słabnąć i kręcić. Prąd także. Przez to 
odcinek na francuską wyspę Reunion zajął 
mi aż tydzień. Wpłynąłem do Saint Pierre, 
gdzie świętowałem rok podróży – w oko-
łoziemski rejs małym maxusem wypłyną-
łem z Las Palmas 24 listopada 2014 roku. 
Na liczniku mam już 18 995,5 mili. Za mną 
183 dni żeglugi ze średnią prędkością 4,33 
węzła (średni dobowy przebieg: 104 mile). 
„Atlantic Puffin” sprawuje się doskonale, 
mimo że bywały ciężkie momenty, jak na 
przykład sztorm na Pacyfiku z porywami 
wiatru do 60 węzłów.

Co dalej? Po zachodniej stronie Oceanu 
Indyjskiego są Maskareny, Seszele, Mada-
gaskar, Komory, jest też wschodnie wybrze-
że Afryki – interesujących i pięknych miejsc 
nie brakuje, ale trzeba pamiętać, że w dru-
giej połowie listopada rozpoczyna się sezon 
cyklonów. Większość załóg stoi już wtedy 
we wschodnich portach RPA, gdzie furia 
tropikalnych sztormów nie dociera, i przy-
gotowują jachty do najtrudniejszego odcin-

ka – przeprawy na Atlantyk. Południowe 
lato budzi się w grudniu. W styczniu jest już 
w pełni. Aby znaleźć się na Atlantyku, trze-
ba minąć najbardziej południowy kraniec 
Afryki, czyli Przylądek Igielny, a później 
słynny Przylądek Dobrej Nadziei. 

Jak żeglować przez jeden z najniebez-
pieczniejszych akwenów świata? Bliskość 
ryczących czterdziestek, jeden z najsil-
niejszych oceanicznych prądów Agulhas, 
rozgrzany ląd Afryki i szelf kontynentalny 
– to tylko najważniejsze elementy mające 
wpływ na stan morza i warunki żeglugi. 
Należy się spodziewać bardzo stromych 
i wysokich fal, nieadekwatnych do siły wia-
tru. A to przecież właśnie fale są najbardziej 
niebezpieczne, nawet dla dużych statków. 
Większość jachtów wyrusza z Durbanu na 
wschodzie RPA do Kapsztadu leżącego nad 
Atlantykiem. To około 800 mil. Po drodze 
odległości między portami wynoszą zwy-
kle od 100 do 200 mil (maksymalnie do 

300 mil). Żeglujemy blisko brzegu, śledząc 
informacje o pogodzie. Dwudniowe przelo-
ty pokrywają się z dwudniowymi lub trzy-
dniowymi prognozami – jedynymi, którym 
można zaufać. Na pokładzie trzeba mieć 
odbiornik satelitarny lub radio dalekiego za-
sięgu. Oraz oczywiście niezawodny napęd 
motorowy, aby nie utknąć pomiędzy por-
tami w ciszy przed burzą. Gdy odbierzemy 
informację o złej pogodzie, mamy czas, by 
się schować. Na sporej części trasy jachtom 
towarzyszy korzystny prąd, który wpływa 
na dobre tempo żeglugi. Ale to właśnie prąd, 
bliskość brzegu i płytki szelf kontynentalny 
przynoszą jednocześnie zagrożenie, gdy po-
jawia się sztormowa pogada. 

Mój jacht nie ma silnika, dlatego nie tędy 
moja droga. Zamierzam się trzymać daleko 
od brzegów i płynąć poza szelfem kontynen-
talnym. Mam tam wprawdzie większe szanse 
napotkania silniejszych wiatrów, ale zarazem 
sporo miejsca na otwartej wodzie do sztor-
mowania. Jeśli tylko się da, będę jak najszyb-
ciej pędził w stronę Atlantyku, ale gdy żywioł 
okaże się zbyt potężny, podkulę ogon, scho-
wam dumę do kieszeni i będę sztormować w 
dryfie, czekając na poprawę warunków. Do 
Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich mam 
prawie 7000 mil. Byle bezpiecznie opłynąć 
Przylądek Dobrej Nadziei, który kiedyś na-
zywany był Przylądkiem Burz.

Szymon Kuczyński,  
wyspa Reunion, 26 listopada 2015 roku

Mały maxus na falach Pacyfiku. Szymon zmienia przedni żagiel. Oceaniczny Maxus 22 zamiast tradycyjnej zejściówki ma zamykany szczelny luk.

Zakupy zrobione. Kto teraz to wszystko pochowa?

http://www.terminarze.pl
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P o groźnym wypadku w trakcie 
drugiego etapu regat samotników 
Mini Transat Radek Kowalczyk 

zmuszony był porzucić jacht „Calbud 894”. 
Akcja ratunkowa z udziałem francuskiego 
żeglarza z klasy Mini, jachtu asystującego 
dowodzonego przez organizatorów wyści-
gu oraz tankowca linii Maersk trwała po-
nad sześć godzin. – Cieszę się, że żyję i jed-
nocześnie nie składam broni. Zbuduję nową 
łódź – powiedział nam szczeciński żeglarz 
po powrocie do kraju.

W regatach Mini Transat Kowalczyk de-
biutował w 2011 roku. Ukończył wyścig na 
starej łodzi, która nie miała szans w rywa-
lizacji jachtów prototypowych. Organizato-
rzy regat nazwali Polaka indestructible (nie-
zniszczalny), doceniając jego upór na trasie 
wyścigu. W pierwszym etapie miał kolizję 
– uszkodził kil i musiał dokonać napraw w 
Portugalii. Stracił kilka dni, ale powrócił 
do rywalizacji. Do mety na Wyspach Kana-
ryjskich dotarł w przeddzień startu drugie-
go etapu. W dalszą drogę wypłynął z całą 
stawką. W okolicach Wysp Zielonego Przy-
lądka miał awarię generatora, musiał więc 
ponownie zawinąć do portu. Ale okazał się 
niezniszczalny i ukończył regaty.

Po czterech latach Radek powrócił do kla-
sy Mini na nowym jachcie projektu Étien-
ne’a Bertranda, zbudowanym z najnow-
szych materiałów w szczecińskiej stoczni 
Yacht Service. By móc zrealizować swój 
projekt, w maju zwolnił się z pracy i roz-
począł wielomiesięczną batalię. – Przez pół 
roku byłem zaledwie kilka dni w domu, 
zostawiając trzyletniego Filipa pod opieką 
żony – mówi Radek. Wspólnie z konstruk-
torem ukończył wyścig załóg dwuosobo-

wych Mini Fastnet, startował samotnie 
w regatach Transgascogne (ósme miejsce) 
i dopłynął do mety pierwszego etapu Mini 
Transat (15. pozycja). Niestety podczas dru-
giego etapu doszło do wypadku. Żeglarz 
stracił jacht, o którym tak długo marzył 
i który wreszcie spełniał prawie wszystkie 
jego oczekiwania. Była to najnowsza kon-
strukcja w całej flocie klasy Mini. Czy Ra-
dek zdoła zbudować nową łódź? Czy wy-
startuje w Mini Transat po raz trzeci?

„Wiatr”: Jak do-
szło do wypadku? 

Radek Kowalczyk: 
Wiało z siłą około 18 
węzłów. W szkwałach, 
które pojawiały się 
dość często, podmu-
chy dochodziły do 25 
węzłów. Fale: od 1,5 
do 2,5 metra. Nie były 
to żadne ekstremal-

ne warunki, ale łódka sunęła szybko – na 
przyrządach odczytywałem 10, 12 węzłów. 
Skontaktowałem się z płynącym w pobliżu 
Francuzem Sébastienem Pébelierem i poin-
formowałem go, że robię zwrot, by obrać 
kurs na zachód. Pożegnaliśmy się i życzyli-
śmy sobie powodzenia. Zwrot na łodzi klasy 
Mini nie jest prostą sprawą, zajął mi około 
10 minut. Dzień powoli się kończył, zrobiło 
się ciemno i chłodno – zszedłem w okolice 
zejściówki po polar. Właśnie wtedy usłysza-
łem głośne uderzenie, jakby ktoś łamał gru-
bą drewnianą kłodę. Szybko rzuciłem okiem 
na maszt – stoi. W sekundę odwróciłem się 
ku rufie i spostrzegłem, jak nawietrzny ster 
odlatuje z płatem laminatu oderwanym od 

rufy. Ale prawdziwe kłopoty zaczęły się po 
chwili, gdy jacht sam zrobił zwrot i dziura na 
rufie w sekundę znalazła się pod wodą. Ża-
gle zaczęły procować na przeciwnym halsie 
i przechyliły kadłub na burtę.

Już wtedy wiedziałeś, że jachtu nie uda 
się uratować?

Nie miałem czasu myśleć. Zamiast głów-
kować, rozpocząłem automatyczne działa-
nia, wykorzystując wszystko to, czego się 
nauczyłem podczas szkoleń dla sterników 
z klasy Mini. Sięgnąłem po grab bag, czyli 
torbę, w której są podstawowe rzeczy nie-
zbędne podczas ewakuacji: nóż, latarka, 
race świetlne, lokalizator, ręczny odbiornik 
UKF, paszport i portfel. Wnętrze jachtu 
szybko wypełniło się wodą. Kamizelka 
ratunkowa, którą zawszę mam na sobie, 
otworzyła się. Wyskoczyłem ze środka za-
nim się całkowicie napełniła. Ściągnąłem 
i uruchomiłem boję EPIRB, aktywowałem 
drugą boję dostarczoną przez organizato-
rów regat, która przekazała wiadomość, że 
sternik żyje, ale jest w niebezpieczeństwie. 
Na radiu wcisnąłem przycisk distress. Wy-
wołałem Sébastiena Pébeliera i poinformo-
wałem go, że miałem kolizję, łódź szybko 
nabiera wody i jest mocno przechylona, 
baterie zalane, więc za chwilę stracę łącz-
ność. Podałem mu moją pozycję i popro-
siłem o asystę. Sébastien odpowiedział, 
że zmienia kurs, płynie w moim kierunku 
i powinien być na miejscu za 40 minut. 
Noc czarna, nie było księżyca i gwiazd. 
Nie podjąłem ryzyka wydostania tratwy 
ratunkowej, gdyż rufa – obciążona bala-
stem w czasie żeglugi z genakerem – była 
już mocno zanurzona w wodzie, a w jachcie 
wszystko latało jak w mikserze 30 centy-
metrów pod sufitem. Postanowiłem przejść 
na dziób i czekać. Na szczęście łodzie klasy 
Mini mają solidne komory wypornościowe 
i nie toną nawet wtedy, gdy są całkowicie 
zalane. Wiedziałem, że kadłub przynaj-
mniej przez kilka godzin będzie się utrzy-
mywał na powierzchni.

Ale łączność straciłeś, bo baterie prze-
stały pracować.

Komunikację prowadził w moim imieniu 
Sébastien – nadał sygnał mayday i skon-
taktował się z przepływającym w pobliżu 
tankowcem linii Maersk. Obie jednostki 
– statek o długości 200 metrów oraz mini 
Sébastiena – dotarły na podaną pozycję. 
Uznaliśmy jednak, że należy poczekać na 
jacht organizatorów „Tauranga” (Class 40), 
który był najszybszą łodzią asystującą pod-
czas tegorocznego wyścigu Mini Transat. 
Po konsultacjach decyzje zapadały dość 
szybko. Załoga z „Taurangi” trzy razy rzu-
cała linę, ale płynęli zbyt szybko i nie  

Czy Kowalczyk zbuduje nowy jacht?

Kowalczyk nie cieszył się długo swym nowoczesnym jachtem. Ale już zapowiada budowę kolejnego. 
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mogłem jej złapać. Wreszcie za czwartym 
podejściem podpłynęli tak blisko, że mo-
głem wskoczyć na ich burtę. Gdy byłem 
bezpieczny, Sébastien mógł wrócić na trasę 
regat. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
na pokładzie „Taurangi” były wszystkie 
moje rzeczy przewożone na metę wyścigu 
na Gwadelupie.

Kolejnym wyzwaniem było wdrapanie 
się na pokład tankowca. Wyobraźcie sobie 
pionową stalową ścianę na środku oceanu, 
na której ledwo majaczy w ciemności lino-
wa drabinka. Na szczęście załoga statku 
mocno oświetliła miejsce akcji. „Tauranga” 
podeszła na silniku od zawietrznej burty. 

Wszedłem na pierwsze szczeble zalewane 
przez fale i szybko zacząłem się wspinać. 
Konieczne były jednak chwilowe odpo-
czynki, miałem wrażenie, że ta drabina nie 
ma końca. Byłem przemoczony, zmarznięty 
i zmęczony. Dłonie powoli odmawiały po-
słuszeństwa. Kiedy znalazłem się na szczy-
cie, było kilka minut po godz. 2.00 w nocy, 
minęło około sześciu godzin i 30 minut od 
chwili zderzenia i uszkodzenia jachtu.

Czy każdy jacht klasy Mini uległby 
awarii po takim zderzeniu?

Każdy. Konstrukcje są solidne, materiały 
najlepsze, wykonanie niezawodne, ale jed-
nak prędkość robi swoje. Turystyczny jacht 

płynący 5, 6 węzłów prawdopodobnie wy-
szedłby bez szwanku, ale łódź klasy mini 
żeglująca w ślizgu musi ulec awarii. Różna 
może być jedynie jej skala.

W oceanie pływa mnóstwo śmieci, be-
czek, kontenerów – jak się przed tym 
ustrzec?

Nie ma recepty. Trzeba się modlić i ob-
serwować wodę. Wiele razy przepływa-
łem obok dryfujących obiektów, dziękując 
Bogu, że zdążyłem wyostrzyć lub odpaść, 
że jest dobra widoczność lub że szczęśli-
wym trafem minąłem obiekt trzy metry 
z boku. Ryzyko niestety trzeba wkalkulo-
wać w oceaniczne wyścigi. Prawie każdy 
z zawodników przeżył w swej karierze coś 
podobnego.

Strasznie żal tej łódki, bo poświęciłeś 
jej mnóstwo czasu, energii i pracy... Co 
teraz?

Po pierwsze, cieszę się, że żyję. Miałem 
szczęście, że do wypadku doszło w pobliżu 
jednostek dowodzonych przed doskonałych 
i kompetentnych kapitanów. Ale oczywi-
ście serce pęka na myśl o straconej łódce..

Podejmiesz starania, by zbudować nową?
Oczywiście, już dziś mogę powiedzieć, 

że nie zrezygnuję. Bo przecież gdyby każ-
dy oceaniczny żeglarz rezygnował z karie-
ry po stracie jachtu, to wielu doskonałych 
sterników, uczestników Mini Transat i regat 
Transat Jacques Vabre, musiałoby zostać 
w domach. Łódka była ubezpieczona. Kwo-
ta, którą otrzymam od firmy ubezpiecze-
niowej, powinna wystarczyć na zbudowa-
nie nowego jachtu. Niestety nie wystarczy 
na jego wyposażenie, więc przygotowanie 
łodzi gotowej do oceanicznych zmagań nie 
będzie proste. Ale wierzę, że nie wszystko 
stracone i zdołam powrócić do wyścigów 
w klasie Mini. O innych projektach nie my-
ślę, bo tylko w tej konkurencji Polacy mogą 
rywalizować z najlepszymi na najnowocze-
śniejszych konstrukcjach. Klasa IMOCA 
jest dziś poza zasięgiem polskich żeglarzy 
i sponsorów zaangażowanych w regatowe 
przedsięwzięcia.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Kowalczyk we wnętrzu utraconego jachtu „Calbud” przygotowuje posiłek.  Fot. Jacques Vapillon / Mini Transat.

Cały dobytek, który Radek zabrał z pokładu. Już bezpieczny na mostku statku linii Maersk.
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W itek Małecki, absolwent Po-
litechniki Poznańskiej, lider 
szantowego zespołu Grupa 

Trzymająca Ster, szef firmy informatycznej 
ProData i kapitan prowadzący turystyczne 
rejsy w różnych zakątkach Europy, zapra-
gnął postawić pierwsze kroki w świecie 
regatowych samotników. Sezon zakończył 
koncertem podczas grudniowego festiwalu 
Szanta Claus, jednak przez kilka ostatnich 
miesięcy więcej czasu spędzał za sterem 
niż na scenie. Czy bałtyckie debiuty zakoń-
czyły się sukcesami? Jaką drogę obierze 
w nowym roku?

Magazyn „Wiatr”: W minionym se-
zonie postawiłeś kolejny krok w świecie 
samotników rywalizujących w morskich 

regatach. Jak rozwijała się twoja przy-
goda z żeglarstwem, nim zrozumiałeś, 
że chcesz czegoś więcej i należy podnieść 
poprzeczkę?

Witek Małecki: Zacząłem żeglować dość 
późno, dopiero na początku szkoły średniej. 
Ominęła mnie dziecięca i młodzieżowa ry-
walizacja na małych łódkach sportowych, 
ale szybko zacząłem nadrabiać zaległości 
– kursy żeglarskie, rejsy na Mazurach, zo-
stałem nawet wicekomandorem Klubu Że-
glarskiego AZS Politechniki Poznańskiej 
i brałem udział w akademickich mistrzo-
stwach świata w Cannes. W trakcie studiów 
popłynąłem na mój pierwszy morski rejs 
– jesienną sześciotygodniową wyprawę do 
Irlandii. Byłem załogantem w załodze kapi-

tana Andrzeja Gedymina, prawdziwa szkoła 
życia! Morze mnie zafascynowało i wcią-
gnęło. Później było kilka rejsów w roli ofice-
ra. W końcu zacząłem prowadzić samodziel-
ne rejsy po Bałtyku, Morzu Północnym, 
Morzu Śródziemnym i Atlantyku. Trzy razy 
żeglowałem u wybrzeży francuskiej Breta-
nii. To piękny, ale dość wymagający akwen. 
W 2004 roku prowadziłem rejs „Polonusem” 
na Lofoty, a w 2008 – na Spitsbergen.

Bogate i piękne dossier...
Bardzo długo radość sprawiało mi to, że 

po prostu płynę. Później chciałem docierać 
w jakieś zaczarowane miejsca – szukałem 
wyzwań i niełatwych wypraw. Wciąż to ko-
cham, ale w końcu także takie żeglarstwo 
przestało mi wystarczać. Czułem, że jednak 
czegoś zaczyna brakować. Kiedy przed laty 
szósty raz z kolei wygrałem uczelniane re-
gaty otwarcia sezonu, a później zacząłem 
zdobywać czołowe miejsca w regatach bran-
ży informatycznej, z którą związałem się za-
wodowo, zaczęła w głowie kiełkować myśl: 
„Może jednak mam w sobie żyłkę do regat 
i może powinienem spróbować czegoś wię-
cej”. Gdy zauważyłem, że podczas rejsów 
wszystkie pokładowe prace mogę wykonać 
sam, a załoga jest mi potrzebna głownie do 
tego, by wieczorami miło spędzać czas, po-
stanowiłem spróbować samotnej regatowej 
żeglugi. To dziś prawdziwe wyzwanie i ko-
lejny poziom w moim żeglarskim rozwoju.

Niespokojny duch, ciągle ci potrzeba 
nowych bodźców. Chyba niełatwo się 
z tym żyje. 

Pierwsze kroki w świecie samotników
O tym, jak z ambitnego turysty zrobić  

morskiego regatowa, opowiada Witek Małecki, uczestnik  
regat „Poloneza” i Bitwy o Gotland.

Witek Małecki na trasie Bitwy o Gotland. Kłopoty na horyzoncie...

Witek Małecki: „Chciałem zrobić kolejny krok, czyli spróbować sił na morskim jachcie regatowym”. „ProData” zmierza na start Bitwy o Gotland.F
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MORZE ŚWIAT SAMOTNIKÓW

Powiem szczerze, że czasem zazdroszczę 
osobom, którym nowe bodźce nie są po-
trzebne... Warto w tym miejscu powiedzieć, 
że świat samotnych regat w jakiś sposób 
otworzył dla mnie Zbigniew Gutkowski. 
Jego start w Velux 5 Oceans był dla mnie 
wielką inspiracją. Całymi dniami śledziłem 
zmagania na morzu, miałem nawet proble-
my z organizacją pracy w firmie. Pochłonęły 
mnie także wirtualne regaty, które towa-
rzyszyły prawdziwemu wyścigowi. Dlatego 
w maju 2011 roku, gdy „Gutek” zbliżał się 
do La Rochelle, zebrałem kilku kolegów, 
pojechałem do Bretanii, wynająłem jacht o 
długości 35 stóp i popłynąłem witać Zbysz-
ka na mecie. Spóźniłem się kilka godzin, ale 
byłem na pokładzie „Operona” i nawet po-
mogłem „Gutkowi” robić klar. Pomyślałem 

wtedy, że też chcę spróbować. Może nie na 
jachcie klasy IMOCA, może nie w rejsie do-
okoła świata, ale na początek skromniej – na 
małej łódce i na naszym Bałtyku.

Po raz pierwszy we flocie samotników 
wystartowałeś w 2013 roku. Zająłeś wy-
sokie miejsce w regatach „Poloneza”. Jak 
zdobyłeś jacht na ten wyścig?

Najpierw obdzwoniłem wszystkie firmy 
czarterowe – raczej nie było mowy, by po-
życzyć łódź na regaty. A gdy mówiłem, że 
chodzi o wyścig samotników, zwykle był 
to koniec rozmowy. W końcu pożyczyłem 
od Ryszarda Klimka starego cartera „Gre-
nada” zbudowanego w Morskiej Stoczni 
Jachtowej im. Leonida Teligi. To bardzo 
solidna łódka. Chyba najlepszy carter ze 
wszystkich, jakie wciąż pływają.

Długo poznawałeś jacht przed startem?
Kilka tygodni przed regatami popłynąłem 

w krótki załogowy rejs dookoła Rugii. Poza 
mną były na pokładzie dwie osoby, ale stara-
łem się jak najwięcej robić sam. Uczyłem się 
łódki i robiłem notatki – zapisałem wszystko, 
co chciałbym poprawić. Konieczny był mię-
dzy innymi dodatkowy akumulator, GPS na 
pokładzie i zapasowy autopilot. Przed star-
tem studiowałem też anglojęzyczną publika-
cję Andrew Evansa zatytułowaną „Thoughts, 
Tips, Techniques & Tactics For Singlehanded 
Sailing” („Myśli, porady, technika i taktyka 
dla żeglarzy samotnych”). To niezwykle cen-
na książka, można ją za darmo ściągnąć z in-
ternetu. Autor radzi, jak skutecznie żeglować 
w pojedynkę. W poradniku znalazłem odpo-
wiedzi na wiele pytań, które przychodziły mi 
do głowy. Gorąco polecam tę lekturę.

Kolejne prace przygotowawcze rozpo-
cząłem trzy dni przed wyścigiem. Regaty 
„Poloneza” w 2013 roku były moim pierw-
szym samotnym rejsem. Warunki okazały 
się bardzo trudne, ale idealne dla mojej ło-
dzi. Pod duńską wyspą Christiansø wiało 6, 
7 stopni Beauforta, a w drodze powrotnej 
przez kilka godzin szalała ósemka. Była też 
spora fala. Na szczęście przeważały wiatry 
od burty, nie było halsówki. Solidny carter 
pruł wodę bardzo dzielnie – to była pogo-
da zamówiona specjalnie dla niego. Trasę 
pokonałem w 29 godzin, zajmując drugie 
miejsce w grupie KWR i pierwsze wśród 
carterów, także tych prowadzonych przez 
dwie osoby.

W tym samym sezonie rozpocząłeś tre-
ningi na łódce klasy Nautica 450. Dlaczego 
zwróciłeś uwagę właśnie na tę konstrukcję?

Regaty klasy Nautica 450 na Jeziorze Kierskim w Poznaniu. Team ProData na dobrej pozycji do ataku.   Fot. Danuta Kurasz

Port w Visby na Gotlandii. Miejscowy szkutnik wykonał nowy ster.
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Rolka 
(mm)

SWL
(kg)

50 600

60 800

70 1300

80 2200

100 3500

120 5000

140 7000

Nauticę poznałem dzięki Michałowi Korneszczukowi, który jest 
pomysłodawcą i dystrybutorem tej klasy. Przede wszystkim liczyła 
się wielka frajda z jazdy, bo ten niewielki jacht doskonale żegluje 
w ślizgu. Najpierw testowaliśmy łódkę na poznańskim Jeziorze 
Kierskim, później kupiłem własny jacht. Nautica to doskonała jed-
nostka do nauki. Dzięki niej zrozumiałem, jak niewiele umiem i ile 
mi brakuje do dobrego prowadzenia szybkiej łodzi z genakerem. 
Ułożenie balastu, praca delikatnym sterem, szybkie reakcje na 
trasie regat, trym żagli – to wszystko było dla mnie nowe, bo do-
tychczas z małych łódek śródlądowych znałem jedynie turystyczne 
omegi. Nautica 450 jest doskonałą jednostką także dla morskich 
regatowców, którzy chcą szybko podnieść swe umiejętności. Im 
lepiej panowałem nad małą ślizgową łódką, tym pewniej żeglowa-
łem później podczas morskich regat samotników. Na większym 
balastowym jachcie nie czujesz wszystkiego tak dobrze jak na 
mieczówce, ale nauczony śródlądowym doświadczeniem wiesz, co 
robić, by żeglować lepiej.

Podczas moich pierwszych regat w klasie Nautica 450 wszyscy 
płynęli, a ja miałem wrażenie, że stoję – nie wiedziałem, o co cho-
dzi. Ale wspólnie z moim przyjacielem Maciejem Odważnym, ka-
pitanem jachtowym, krok po kroku uczyliśmy się tej łódki. W tym 
roku w Pucharze Polski zajęliśmy drugie miejsce, a w mistrzo-
stwach kraju rozegranych podczas regat Nord Cup wywalczyliśmy 
brązowy medal. To chyba całkiem niezłe wyniki, choć przyznać 
muszę, że Michał Korneszczuk czy Paweł Nawrocki nadal są dla 
nas za szybcy, wygrywamy z nimi tylko pojedyncze wyścigi.

W ostatnim sezonie wróciłeś na bałtyckie trasy samotników, 
ale na zupełnie innej łódce.

Ponowna rywalizacja na carterze wydawała się bezcelowa – chcia-
łem zrobić kolejny krok, czyli spróbować sił na jachcie regatowym. 
Pożyczyłem od Radka Kowalczyka jego starą łódkę klasy Mini, na 
której uczestniczył w Mini Transat w 2011 roku. Rozbity kadłub, 
bez balastu, z mocno uszkodzonym dnem, stał w stodole u taty Rad-
ka w Goleniowie. Na szczęście nowy kil już czekał, więc w szcze-
cińskiej stoczni Yacht Service mogliśmy rozpocząć przygotowania 
do sezonu. Pracowaliśmy wspólnie z Michałem Weselakiem, który 
także chciał popływać na tej jednostce (później uczestniczył w rega-
tach Sailbook Cup). Przed moją pierwszą próbą, startem w regatach 
„Poloneza”, pokonałem na mini około 300 mil. W ramach treningu 
przepłynąłem z Maciejem Odważnym z Gdańska do Świnoujścia, 
z każdą godziną poznając jacht. Najwięcej nauczyłem się jednak już 
na trasie wyścigu. Na północ, w kierunku Christiansø, mieliśmy 
halsówkę, więc mój niewielki jacht nie mógł rozwijać prędkości, 
na jakie liczyłem. Straty do lidera zacząłem odrabiać w drodze po-
wrotnej, z wiatrem. Ale niestety nie dogoniłem zwycięzcy – Niemca 
Wolfganga Hirschbecka, który płynął dłuższym regatowym jachtem 
klasy Melges 24 i doskonale wykorzystał sprzyjające mu słabe wia-
try. Zająłem jednak dobre drugie miejsce w grupie open II (łodzie do 
9 metrów), mijając metę przed wieloma większymi jachtami.

Kolejne regaty sezonu to Bitwa o Gotland. Liczyłeś na równie 
dobry wynik?

Przede wszystkim oczekiwałem lepszych wiatrów i ślizgowej jazdy. 
Początek był obiecujący. Płynąłem w czołówce, ustępując wyraźnie 
Krzysztofowi Kołakowskiemu, który na nowym mini własnej pro-
dukcji, wykonanym z nowoczesnych materiałów, żeglował od 1,5 do 
2 węzłów szybciej. Jednak awaria bukszprytu sprawiła, że Krzysztof 
zwolnił. Przez chwilę żeglowałem nawet na pierwszej pozycji. Nieste-
ty na mojej łódce także pogiął się bukszpryt, bez którego na mini nie 
można postawić żadnych dużych przednich żagli. Skończyła się więc 
jazda. Nie sądziłem jednak, że to dopiero początek kłopotów...

Przed Gotlandią odłamała się jedna z dwóch płetw sterowych, 
więc do portu w Visby doczłapałem na samym foku. Miejscowy 
szkutnik w cztery godziny wykonał nową płetwę. Niesamowici są 
ci Szwedzi z Gotlandii – słowni, pracowici i terminowi. Gdy obie-
cują, że coś będzie gotowe na 14.00, to można się spodziewać,  
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że zakończą robotę w południe. Niestety 
nowa płetwa wytrzymała zaledwie 1,5 go-
dziny. Gdyby ją zamontowano do zwykłej 
turystycznej łodzi, zapewne służyłaby dłu-
go. Jednak moje mini rozpędziło się do kil-
kunastu węzłów, powstały duże siły podczas 
ślizgowej jazdy i część płetwy zanurzona 
w wodzie po prostu się oderwała. Wracać 
nie mogłem, bo musiałbym halsować pod 
silny wiatr, narażając drugi ster. Dopłyną-
łem więc na nieco spokojniejszą wodę za 
osłoną wyspy, stanąłem w dryf i rozpoczą-
łem mały dwugodzinny remont. Wyjąłem 

rufowy miecz i wykonałem z niego prowi-
zoryczną płetwę. Liny, taśmy, solidne wę-
zły starannie zaciskane – wkrótce miałem 
moją własną płetwę i mogłem płynąć dalej. 
O rywalizacji oczywiście nie było mowy. 
Ze względu na naprawy wypłynąłem z Vis-
by pięć godzin po konkurentach, a później 
straciłem kolejne dwie, budując płetwę. Do 
tego skończyło się okno pogodowe i płyną-
łem w gorszych warunkach wietrznych, niż 
uciekający rywale. Dopiero przed metą wy-
przedziłem kilka jachtów.

Czy warto jeszcze inwestować w tę łódkę?
Stare mini Radka Kowalczyka to fajna tre-

ningowa jednostka – idealna dla wszystkich 
chcących poznać tę klasę i przekonać się na 
własnej skórze, czym ta żegluga smakuje 
i czym grozi. Pamiętajmy, że to jachty wy-
magające dużej odporności fizycznej i psy-
chicznej. Na pokładzie cały czas jest robota, 
bo mamy kilka przednich żagli, w tym aż 
trzy spinakery i do tego code 0 i code 5. Bez 
przerwy więc coś stawiamy, zrzucamy, refu-
jemy – wszystko po to, by wykrzesać z łajby 
większą prędkość. Pół biedy, gdy pogoda jest 
łagodna i słoneczna, gorzej, jeśli wieje i pada 
– zaczynamy wtedy marzyć o odrobinie kom-
fortu i wysuszonym sztormiaku. Wygód pod 
pokładem nie ma żadnych. Na każdym innym 
jachcie, który odwiedziłem podczas obu bał-
tyckich wyścigów, czułem się jak na salonach.

Radek Kowalczyk zbudował nową łód-
kę, ale stracił ją podczas wyścigu Mini 
Transat...

To naprawdę wielka szkoda. Poleciałem 
do Radka na Lanzarote, by mu trochę pomóc 
przed drugim etapem, wziąć udział w prolo-
gu i poczuć atmosferę tworzoną przez ster-
ników z klasy Mini. Nowy jacht Radka to 

było coś kosmicznego, zupełnie inna bajka 
– łódka wchodziła w ślizg już przy wietrze 
o sile 11 węzłów, podczas gdy stara potrze-
bowała aż 18. Jacht został na oceanie, ale na 
szczęście nic nie stało się Radkowi.

Czy klasa Mini mogłaby zaistnieć w pol-
skim żeglarstwie i na Bałtyku?

Myślę, że tak. Nowy jacht można zbu-
dować już za mniej więcej 150 tys. zł. Nie 
będzie to jednostka wykonana z włókien 
węglowych, jak stracona łódka Radka, ale 
będzie się doskonale nadawać do rywaliza-
cji. Żaden inny pomysł na morski projekt 
regatowy nie jest tańszy. Używany jacht 
w dobrym stanie można nabyć we Francji 
nawet za mniejszą kwotę.

Co dalej? Jaki plan na kolejny krok?
Nie wiem. Zobaczymy, co przyniosą naj-

bliższe sezony. Założyłem sobie, że za kilka 
lat chciałbym wziąć udział w wyścigu atlan-
tyckim, ale jeszcze nie wiem, w którym i na 
jakiej łódce. Pewien jestem tylko tego, że 
chciałbym się ścigać w gronie samotników.

Czy taką pasję można pogodzić z pracą 
zawodową?

W dużej mierze tak. Udało mi się zorga-
nizować wszystkie działania operacyjne. 
Jednak wraz ze wzrostem zaangażowania 
przychodzi chwila, w której kreatywność 
w pracy musi trochę ucierpieć. Ale nie 
wyobrażam sobie życia bez żeglowania. 
Powiem nawet, że życie bez pływania nie 
miałoby sensu. Pamiętajmy o tym, pa-
trząc, jak dorastają nasze dzieci. Nie ma 
lepszego sposobu na kształtowanie charak-
terów młodych ludzi. Żaden klub piłkarski 
czy narciarski ani nawet najlepsza drużyna 
harcerska nie dadzą takiej szkoły.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Rodzina Bitwy o Gotland 2015. Od lewej stoją: Kuba Strzyczkowski, Honorata Wąsowicz (Delphia Yachts), Ewa Kot (public relations manager w stoczni Delphia Yachts), Piotr Kot 
(współwłaściciel Delphia Yachts), Krystian Szypka (organizator regat), Bartek Czarciński i Piotr Nikiel, Jacek Zieliński, Ola Emche, Andrzej  Kopytko, Maciek Ziemba, Piotr Parzy, 
Rysiek Drzymalski, Krzysztof Fojucik. W pierwszym rzędzie od lewej: Piotr Falk, Zenon Jankowski, Witek Małecki i Krzysztof Kołakowski (rywale z klasy Mini), Kuba Marjański, 
Tomek Ładyko, Władysław Chmielewski i Jacek Chabowski.   Fot. Marek Wilczek
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O rganizatorzy festiwalu Jacht Film, 
który w listopadzie gościł w war-
szawskim kinie „Wisła”, zabrali 

nas na wyprawę po morzach, oceanach i me-
andrach ludzkich losów. Mocnym akcentem 
tegorocznego spotkania były filmy o nie-
pełnosprawnych żeglarzach, którzy mimo 
ograniczeń fizycznych nie rezygnują ze 
swych marzeń. Tę tematykę poruszał ama-
torski obraz „Promyk” nadesłany na kon-
kurs „A morze kręci mnie”, przedstawiający 
historię Dominiki, pierwszej niewidomej 
Polki, która postanowiła podejść do egzami-
nu na patent jachtowego sternika morskiego. 
Poznaliśmy też losy niewidomych amery-
kańskich żeglarzy – bohaterów filmu „Zo-

baczyć wiatr”, którzy uczą nas czucia wiatru 
i żeglowania dzięki wyobraźni.

Drugim dominującym motywem festi-
walu były wyścigi. Widzowie obejrzeli 
dwa dokumentalne obrazy przedstawiające 
słynnych żeglarzy z dwóch pokoleń: Petera 
Blake’a i Françoisa Gabarta. Blake był uro-
dzonym liderem potrafiącym zebrać wybit-
ną załogę i poprowadzić ją do zwycięstwa. 
Gabart to najszybszy długodystansowy sa-
motnik świata – w 2013 roku wygrał oko-
łoziemskie regaty Vendée Globe. Film opo-

„Znikający żagiel” zaczarował widzów

Katarzyna Tarczoń i Paweł Beca odbierają nagrodę publiczności za film „Sklejka ciach, będzie jacht”. Gratulują Łukasz 
Mułenko z firmy Zibi (dystrybutor zegarków Nautica) oraz kapitan Janusz Zbierajewski.  Fot. Piotr Minkiewicz

Konkurs fotograficzny Pantaenius Jacht 
Foto rozpocznie się przed świętami Bożego 
Narodzenia. Jeśli zrobiliście piękne zdjęcie 
jachtu, motorówki, regat lub zatrzymali-
ście w kadrze jakiś inny obraz związany 
ze sportami wodnymi, koniecznie wejdź-
cie na stronę internetową www.jachtfoto.pl 
i walczcie o nagrody. Na stronie znajdzie-
cie aktualności oraz formularz zgłoszenio-
wy. Pantaenius Jacht Foto to konkurs dla 
wszystkich pasjonatów fotografii i żeglar-
stwa. Zgłoszenia można nadsyłać do końca 
stycznia 2016 roku. 

W lutym odbędą się obrady jury. Spośród 
wszystkich nadesłanych prac jury wybierze 
zdjęcia, których autorzy otrzymają nagrodę 
główną oraz wyróżnienia. W jury zasia-
dają: Marta Bryk z firmy Murator Expo, 
koordynator projektu targi Wiatr i Woda, 
Krzysztof Olejnik z magazynu „Wiatr”, Ma-
ciej Biechowski z „Jachtingu” oraz trzech 
zawodowych fotografów związanych z że-
glarstwem: Robert Hajduk, Bartosz Model-
ski i Marek Wilczek. W głosowaniu interne-
towym najlepszą pracę wybiorą internauci, 
przyznając nagrodę publiczności. Ogłosze-
nie wyników odbędzie się w marcu podczas 
warszawskich targów Wiatr i Woda.

Poprzednie edycje Pantaenius Jacht Foto 
przyciągnęły pasjonatów fotografii że-
glarskiej z Polski, Czech, Rosji i Niemiec. 
W ubiegłym roku zgłoszono ponad 250 
prac. Więcej o konkursie na stronie www.
jachtfoto.pl oraz na Facebooku (Jacht Foto).

V edycja Pantaenius Jacht Foto

wiada o jego przygotowaniach i o przebiegu 
wyścigu. Nie zabrakło też projekcji o żeglar-
skich poszukiwaczach przygód. Zobaczy-
liśmy kontynuację ubiegłorocznego filmu 
„Babouchka, katamaranem przez biegun” 
oraz opowieść słoweńskiego żeglarza Igora 
Stropnika o jego wyprawie przez Skandy-
nawię na nadmuchiwanym katamaranie. 
W programie były też filmy o miłości do 
jachtów i wody. Zobaczyliśmy „Za zdrowie 
»Muscadet«”, film o klubie zrzeszającym 
wielbicieli tego jachtu. A na koniec przed-
stawiono obraz „Znikający żagiel” uznany 
przez członków jury za najlepszy film festi-
walu. Alwyn Enoe to jeden z ostatnich tra-
dycyjnych szkutników z karaibskiej wyspy 
Carriacou. Spod jego dłuta wychodzą drew-
niane jednostki żaglowe, które są nie tylko 
piękne, ale i szybkie. Niestety tradycyjna 
sztuka szkutnicza powoli zamiera, a Alwyn 
postanawia zbudować swój ostatni jacht... 

Jak co roku imprezę prowadzili kapitan 
Janusz Zbierajewski, redaktor Andrzej Ra-
domiński oraz Andrzej Minkiewicz, orga-
nizator festiwalu. Nie brakowało dowcipów, 
konkursów i nagród dla publiczności. – Gdy 
zaczynaliśmy w 2011 roku, nie sądziłem, że 
Jacht Film tak się rozwinie – mówi Andrzej 
Minkiewicz. – Podczas piątej edycji widzo-
wie docenili fakt, że w programie domino-
wały filmy nowe, ledwie sprzed kilku lat.

Przez pięć edycji festiwal odwiedziły 
setki wielbicieli kina marynistycznego, zo-
baczyliśmy 53 filmy polskie i zagraniczne. 
A od dwóch lat imprezę wzbogacają pre-
zentacje filmów amatorskich nadsyłanych 
na konkurs „A morze kręci mnie”.

Kamila Ostrowska

http://www.jachtfoto.pl/
http://www.jachtfilm.pl
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00 
SMART Sp. z o.o., Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Restauracja Sailor, Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. 728 922 226
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Ośrodek Drawtur, Czaplinek, Pięciu Pomostów 1, tel. (94) 375 54 54
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
OSW w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1, tel. 512 338 983
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler's Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Szczecin, Piastów 41, 
tel. 91 449 49 80

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8, Miastko, tel. (59) 858 31 36
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
SMART Sp. z o.o., Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak,  
Piłsudskiego 29, Chojnice
Sport-Sails Center, Rytel, Dworcowa 48, tel. 52 39 85 322
Yacht Klub Stal, Al. Jana Pawła II 9, Gdynia
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare Sady 6, 
tel. (87) 42 16 743
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11, 
tel. (87) 420 60 00
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, 
tel. (87) 428 52 65
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, tel. (87) 428 31 02

LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Sklep Slam, Mikołajki, Plac Wolności 2, tel. 602 776 202
Stanica w Nadbrzeżu, Tolkmicko, tel. 601 949 616
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, tel. (87) 421 50 11
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7, tel. (87) 421 98 45
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 
tel. (61) 67 039 59
Decathlon Swadzim, św. Wincentego 5, Tarnowo Podgórne
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, 
tel. 730 730 789
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
Sklep Easy Surf, Poznań, Warszawska 39/41, tel. 513 020 570
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, tel. (63) 242 46 69
Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie, Świętokrzyska 2
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16, tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
WOZŻ, Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, 
tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45, tel. 500 022 277
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada, Spacerowa 35, 
Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 
Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, pokój 17, biurowiec 
IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Książenice, Młodości 2A / 5, tel. (22) 810 00 42
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, Stadion Narodowy, tel. (22) 541 63 63
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Kevisport, Warszawa, Białowieska 7/9, tel. (22) 875 04 34
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, 
tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Okopowa 47, tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2, tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379

Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91, tel. (22) 753 91 04

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, Rynek Staromiejski 36/38, 
tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, tel. 510 949 296 
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska klubu 
„Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412

PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55

LUBUSKIE
YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27, 
tel. 683 253 079
Lubuski OZŻ, Zielona Góra, Al. Niepodległości 7a
Tawerna Żeglarska, Zielona Góra, Batorego 126A, tel. 690 900 708 

ŁÓDZKIE

Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki, Zawadzka 77
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 676 33 58
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, tel. (44) 710 86 82

LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68

DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
Decathlon Wrocław Bielany, Francuska 2, Bielany Wrocławskie
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, tel. (71) 328 23 25
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki KŻ, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Jeleniogórski OZŻ, Jelenia Góra, Wojska Polskiego 18

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20, 
tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94 
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, tel. 605 282 169

OPOLSKIE
Marina Lasoki, Kędzierzyn Koźle, Lasoki 1
KŻ Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a, tel. 502 630 356
KŻ Fala Brzeg, tel. 604 109 715
CSW Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19, tel. 509 75 70 78
CSW Marina LOK, Turawa, Opolska 56

MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, 
tel. (12) 43 301 36 
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, Stylchyn 36, tel. 530 523 433
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57

PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
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DYSTRYBUCJA MAGAZYNU WIATR

W I N D  C O N V E R T E R  –  P R Z E L I C Z  S I Ł Ę  W I A T R U
°B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

węzły 0 1–3 4–6 7–10 11–16 17–21 22–27 28–33 34–40 41–47 48–55 56–63 >63

m/s 0–0,2 0,3–1,5 1,6–3,3 3,4–5,4 5,5–7,9 8–10,7 10,8–13,8 13,9–17,1 17,2–20,7 20,8–24,4 24,5–28,4 28,5–32,6 >32,6

km/h 0 1–6 7–11 12–19 20–29 30–39 40–50 51–62 63–75 76–87 88–102 103–117 >117

opis cisza, flauta powiew
słaby 
wiatr

łagodny
wiatr

umiarkowany
wiatr

dość
silny wiatr

silny wiatr bardzo
silny wiatr sztorm silny

sztorm
bardzo

silny sztorm
gwałtowny 

sztorm huragan
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GRECJA REJSY

G reckie Sporady, leżące na za-
chodzie Morza Egejskiego (po-
nad 100 km na północ od Aten), 

kusiły nas od dawna. Niewielu żeglarzy 
z Polski tam żegluje. Także nam nie były 
po drodze, bo albo połączenia lotnicze nie 
pasowały, albo nie było odpowiedniego 
jachtu... W końcu jednak podjęliśmy wy-
zwanie i wyruszyliśmy w sierpniu z grupą 
25 znajomych.

Jak dotrzeć na Sporady? Wariantów było 
kilka. Lot do Aten, nocleg, autobus, prom 
na Skiatos lub podróż lotnicza nawet z trze-
ma przesiadkami. W niedzielę rano wszy-
scy zameldowali się na miejscu. W skwar-
nym i gwarnym porcie Skiatos skipperzy 
dopełniali formalności związane z przeję-
ciem trzech jachtów dla 12 dorosłych i aż 
13 dzieci. Pozostali zajmowali się pilno-
waniem najmłodszych i kompletowaniem 
prowiantu. 

Od siedmiu lat, czyli od premiery filmu 
„Mamma Mia” z Meryl Streep w roli głów-
nej, którego fabuła opiera się na przebo-
jach szwedzkiego zespołu ABBA, Sporady 
przyciągają turystów chcących przyjrzeć 
się z bliska ekranowym plenerom. Zdarza 
się, że nie są one tak spektakularne, jak by-
śmy tego oczekiwali, no ale grały w filmie, 
więc warto je zobaczyć. Zaczęliśmy od 
pięknej plaży Lalaria na Skiatos z malow-
niczym łukiem skalnym. Życzliwy miesz-
kaniec wyspy powiedział nam wcześniej, 
byśmy wyruszyli tam przed 10.00 rano, 
bo tylko wtedy jest cisza i można spokoj-
nie podpłynąć wpław do plaży i łuku. Miał 
rację. Później przypływają tam stateczki 
pełne turystów. O 11.00 ruch był już tak 
duży, że nie pozostało nam nic innego, jak 
tylko opuścić to miejsce i pożeglować dalej 
na wschód.

Na kursie porcik Loutraki na północ-
no-wschodnim brzegu wyspy Skopelos. 
Około 14.00 nasze trzy jachty zajęły jedną 
czwartą miejsc przy kei i były to ostatnie 
wolne stanowiska. Co ciekawe, mogliśmy 
podłączyć jachty do prądu i zatankować 
wodę (kurek uruchamiany nie przez water-
mana, ale na kartę). Jak na greckie warunki 
to prawdziwy luksus. Loutraki okazało się 
uroczym miasteczkiem, z wyremontowa-
nym kościółkiem i mnóstwem knajpek.

Następnego dnia, po obowiązkowej kąpie-
li w zatoce, skierowaliśmy jachty do portu 
Skopelos na północnym wschodzie wyspy, 
po drodze zahaczając o filmowy kościółek na 
skale Agios Ioannis. Skopelos to port z przy-
stanią promową. Miejsca dla jachtów znajdu-
ją się wzdłuż długiego falochronu. Wpływają 
tu promy wykonujące manewr zawracania 

w miejscu. Wieczorem miasteczko okrywa 
cień, ale za to rano jest bosko – słońce pięknie 
oświetla budynki na zboczu, kolory zaprasza-
ją do spacerów przez liczne zaułki i schody. 
W miasteczku jest sporo sklepów, można w 
nich uzupełnić zaopatrzenie. Są też wypoży-
czalnie samochodów i skuterów oraz oczywi-
ście restauracje i kawiarnie.

W drodze na wyspę Peristera zatrzy-
maliśmy się na kąpiel w głębokiej zatoce 

Rousoumi, która wcina się w głąb połu-
dniowego brzegu wyspy Alonnisos. Na 
noc rzuciliśmy kotwicę w zatoce Peristera, 
która dała nam wytchnienie od gwarnych 
Skiatos i Skopelos. Zaledwie kilka jachtów, 
spokój i wspaniała kąpiel w świetle zacho-
dzącego słońca – po tych doświadczeniach 
zdecydowaliśmy, że odtąd co drugi nocleg 
będziemy planować na kotwicowisku. 

Po spokojnej nocy wróciliśmy w kierun-
ku Alonnisos, aby zobaczyć Patitiri, jedno 
z dwóch uroczych miasteczek na wyspie. 
Na kąpiel zatrzymaliśmy się w zatoce Mi-
lia otoczonej białymi klifami i pustą plażą. 
Właśnie o takich zakątkach marzymy, sie-
dząc przy biurku w pracy. Choć do Patiti-
ri wpływaliśmy dość wcześnie, bo około 
14.00, z miejscami przy nabrzeżu było już 
krucho. Mimo to udało się znaleźć miejsca 
dla naszych trzech jachtów. Alternatywą był 
postój na pięknie położonym kotwicowisku 
pod klifową ścianą na wprost miasteczka.

W Patitiri są dwa centra nurkowe, pla-
ża miejska oraz wypożyczalnie skuterów 
i samochodów. Niestety w szczycie sezonu 
trudno coś wynająć bez rezerwacji z tygo-
dniowym wyprzedzeniem. Taka sytuacja 
była na każdej z wysp. Złapaliśmy więc 
autobus do Hory położonej wysoko nad 
portem. Pojechaliśmy pierwszym kursem, 
więc w miasteczku było pusto i spokojnie. 
Niestety, prawie wszystko było jeszcze po-
zamykane (oprócz kafejki przy przystan-
ku). Widoki z Hory wspaniałe, samo mia-
steczko też urokliwe. Mogliśmy podziwiać 
panoramę i robić zdjęcia uliczek i zakamar-
ków bez turystów w kadrze. 

Dwa tygodnie na Sporadach

W drodze do Agia Kyriaki.

Zakamarki miasta Skopelos.F
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Wiało pięknie, więc po powrocie wyru-
szyliśmy na niezamieszkaną wyspę Skan-
tzoura. Żegluga pod pełnymi żaglami była 
wspaniała, w dobrych nastrojach wpłynę-
liśmy do bardzo długiej i wąskiej zatoki 
z małą plażą na końcu. Było już po połu-
dniu – nie byliśmy tam sami i najlepsze 
miejscówki były zajęte. Należało rzucić ko-
twicę przy jednym z brzegów, a rufy przy-
wiązać linami do drugiego. Takie kotwi-
czenie jest popularne w Turcji i niektórych 
rejonach Grecji.

Po dość wietrznej nocy, przy utrzymują-
cych się sporych podmuchach, skierowa-

liśmy się z powrotem na Alonnisos. Tym 
razem do drugiego z polecanych portów – 
Steni Vala. Port to dość szumne określenie 
tego miejsca. Przy nabrzeżu działają knajp-
ki, a wzdłuż kei cumują jachty. Przystań 
jest urocza, ale bardzo płytka, więc nale-
ży podchodzić ostrożnie. Stojąc rufą lub 
dziobem do brzegu, nie zawsze zejdziemy 
wprost na ląd, czasem może brakować 2, 3 
metrów i wtedy należy zwodować ponton. 
Po drugiej stronie cypla osłaniającego port 
jest plaża, a na niej spot dla surferów. Moż-
na popatrzeć na uczących się i na zawodow-
ców. Albo nawet popróbować samemu.

Popłynęliśmy do widzianej ze Steni Vala 
zatoki Vasiliko na sąsiedniej wyspie Peri-
stera. Nurkowaliśmy wokół wraku wystają-
cego z wody, dopóki nie zrobiło się tłoczno. 
Zjedliśmy obiad na kotwicowisku z wido-
kiem na wrak, snując domysły, co mogło 
się wydarzyć, że utknął tu na zawsze. Po 
posiłku wróciliśmy na Alonnisos i znów do 
zatoki Rousoumi. Tym razem postanowi-
liśmy zostać tu na noc, przy zawietrznym 
brzegu. Noc była niespokojna, wiatr hulał. 

Włóczyliśmy się po wyspach zygzakowa-
tym szlakiem tam i z powrotem – teraz na 
kursie Agnontas na Skopelos. Urocza dziu-

Malownicza przystań Agia Kyriaki na półwyspie Volos.

Białe klify i pusta plaża w zatoce Rousoumi na wyspie Alonnisos. W pobliżu filmowej plaży Kastani na wyspie Skopelos.
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ra. Trzy knajpy (jedna obok drugiej), plaża, 
kilka domków z kwaterami, market typu 
sklep u pani Kazi i tyle. Ale podobało nam 
się tam, zwłaszcza te knajpki ze stolikami 
stojącymi niemal na piasku. Dzieci miały 
używanie, a my chwilę spokoju. Niby port 
niewielki, a tu przy kei niespodzianki: prąd 
i woda w słupku. I to na kartę do pobrania w 
restauracji za 5 euro. I jak tu nie lubić Grecji?

Następny dzień zaczął się leniwie – od 
kawy i kąpieli. Ruszyliśmy więc dopiero 
około południa, by zaraz za rogiem znów 
zatrzymać się na kąpiel, tym razem z jach-
tu. Następnie wyruszyliśmy w drogę na 
Skiatos – do Koukounaries. Stanęliśmy 
o zmierzchu. Gdybyśmy byli wcześniej, to 
pewnie byśmy stamtąd zwiali, bo zatoka 
należała głównie do skuterów i narciarzy 
wodnych, czyli decybele gratis. Na szczę-
ście po zmroku zrobiło się cicho. Towa-
rzystwa dotrzymywał nam potężny statek 
motorowy o długości 133 metrów. Internet 
podpowiedział, że ostatni właściciel tej jed-
nostki to premier Kataru. 

Warto wspomnieć o zatoczce z miejsco-
wością Agia Kyriakii. Ależ nam się tam 
spodobało. Problemem było to, że w locji 
wyraźnie napisano, że nie ma możliwości 
stawania przy nabrzeżu. Tylko kotwica. 
Ale z knajpki przy małym nabrzeżu wy-
szedł pan i gestem zaprosił nas do zacumo-
wania na wprost restauracji. Okazało się, że 
prom tu nie przypływa, więc całe nabrzeże 
jest nasze. Miejscówka pocztówkowa, ko-
lorowa, śliczna i na uboczu. W Horze jest 
więcej ludzi i turystów, jest także duży 
sklep, w którym uzupełniliśmy zapasy. Nie 
było natomiast bakławy ani kataifi, czyli 
tradycyjnych greckich słodkich deserów. 
Nigdzie. W żadnej knajpce. Tylko kawa. 
Lody kupiliśmy więc w sklepie. Maciej nie 
mógł przeboleć braku prawdziwego dese-
ru – chodził, pytał, szukał... i wyszukał. 
Dostał namiar na tajną miejscówkę, gdzie 
sprzedają domową bakławę.

Następnego dnia ruszyliśmy do Orei na 
wyspie Eubea. To znacznie większa wyspa 
przywiązana do stałego lądu dwoma mo-
stami w miejscowości Chalkida. Wiatr wiał 
z prędkością 30 węzłów, więc żegluga była 
równa i szybka. Orei to bardzo duży port, 

mnóstwo w nim jachtów, ale nie jest to praw-
dziwa marina. Brakuje na przykład sanita-
riatów. Miasto jest oblegane przez turystów. 
Knajp przy nabrzeżu mnóstwo, ale samo 
miasteczko specjalnie nas nie urzekło.

Z Orei wyruszyliśmy na Skopelos. Po 
kilku godzinach wspaniałej żeglugi zatrzy-
maliśmy się w odnodze zatoki Panormos. 
Klimat jak na Mazurach. Trzciny, mały do-
mek nad brzegiem i drzewa kłaniające się 
wodzie. Uroczo i do tego woda krystalicz-
na. Zatoka wąska, ale bardzo głęboka, więc 
chcąc przywiązać rufę do brzegu, trzeba 
było wyrzucić prawie 40 metrów łańcucha. 

Trochę na północ od zatoki Panormos jest 
filmowa Kastani Beach. Z daleka jednak 
widać, że to głównie leżaki, hotel i tury-
ści, więc zatrzymaliśmy się na kąpiel przy 
sąsiedniej małej plaży dostępnej wyłącz-
nie z jachtu i tego dnia wyłącznie dla nas. 
Przeurocze miejsce. 

Bardzo niechętnie zmierzaliśmy w stronę 
Skiatos, bo to oznaczało koniec rejsu. Na 
przeciwko wejścia do zatoki leży wyspa 
Tsougria, więc tu zaplanowaliśmy ostatni 
postój. Chcieliśmy w jakiś magiczny spo-
sób oddalić to, co nieuniknione.

Agnieszka Olszewska

Urocze uliczki Skopelos. Można się schować przed słońcem i przed światem.Skalny łuk na plaży Lalaria (wyspa Skiatos).
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S towarzyszenie Offshore Racing 
Congress (www.orc.org) przyzna-
ło Polsce prawo organizacji Mi-

strzostw Europy w Żeglarskie Morskim 
ORC w 2017 roku. Organizatorami będą 
Pomorski Związek Żeglarski oraz miasto 
Gdańsk. To pierwsza impreza tej rangi 
w klasie ORC na polskich wodach.

– Spodziewamy się około 70 jednostek 
o długościach od 8 do 18 metrów. Jachty zo-
staną podzielone na dwie lub trzy grupy – 
mówi Michał Korneszczuk, polski delegat 
PZŻ na Offshore Racing Congress. – Liczymy 
między innymi na udział łodzi klasy TP 52 
ze Szwecji i Norwegii. Nie zabraknie załóg 
z Niemiec, Danii, Finlandii, Litwy i Estonii. 
Oczywiście udział wezmą także Polacy. My-
ślę, że naszą banderę będzie reprezentować 
ponad 20 jachtów. Bardzo liczę na to, że per-
spektywa organizacji takiej imprezy w Gdań-
sku zmobilizuje nasze załogi do podnoszenia 
umiejętności regatowych i zdobywania cer-
tyfikatów ORC International uprawniają-
cych do startu w mistrzostwach kontynentu. 

Już w tym roku ponad 30 polskich jednostek 
otrzymało taki dokument. Być może będzie to 
także impuls dla armatorów planujących za-
kup nowych morskich jednostek regatowych.

Mistrzostwa będą rozgrywane przez sześć 
dni. W tym czasie komisja sędziowska prze-
prowadzi sześć biegów krótkich trwających 
około godziny i 30 minut oraz jeden wyścig 
długi dwunastogodzinny. Jachty uczestniczą-
ce w mistrzostwach będą cumować w Mari-
nie Gdańsk oraz przy okolicznych nabrzeżach 
– Muzeum Morskiego i wyspy Spichrzów.

– Zapowiedź takiej imprezy na polskich 
wodach to doskonała wiadomość – mówi 
Przemysław Tarnacki, szef zespołu Energa 
Yacht Racing. – Już dziś nieliczne krajowe 
załogi pojawiają się na zagranicznych im-
prezach stowarzyszenia ORC. Organizacja 
mistrzostw Europy w Gdańsku może być 
impulsem do szybszego rozwoju morskiego 
żeglarstwa regatowego. Zapewne pojawią 
się armatorzy, którzy wspólnie z zawodo-
wymi ekipami i sponsorami będą budować 
nowe teamy. Szacuję, że budżet takiego 

przedsięwzięcia, łącznie z zakupem uży-
wanego jachtu, to wydatek od 200 tys. 
euro do 300 tys. euro. Mistrzostwa Europy 
w Polsce to także szansa na nowe umowy 
dla producentów i importerów jachtów 
morskich z grupy performance. 

– Takie wydarzenie to fantastyczna spra-
wa – dodaje Roman Paszke. – Prawie przez 
całą moją karierę ścigałem się na morskich 
jachtach. Przed laty stawialiśmy pierwsze 
kroki w wyścigach u wybrzeży Wielkiej 
Brytanii, Francji i Niemiec, podpatrując 
najlepszych, ucząc się i zaliczając pierwsze 
sukcesy. Organizacja mistrzostw Europy 
ORC w Gdańsku przywołuje wspomnie-
nia o pamiętnych gdyńskich mistrzostwach 
świata w klasie ILC 40, na których latem 
1997 roku gościliśmy ponad 20 załóg i kró-
la Norwegii Haralda V. Gdybym tylko miał 
jacht spełniający wymogi formuły ORC, 
z pewnością stanąłbym na starcie.

W 2014 roku Mistrzostwa Europy w Że-
glarskie Morskim ORC rozegrano w Kilonii. 
Na starcie stanęło siedem polskich załóg. 
Rok później impreza odbyła się w Estonii. 
Rywalizowało 65 jachtów. Były wśród nich 
trzy polskie: Dehler 41 „Hobart” Ryszarda 
Szostaka (skipper: Mirosław Zemke), GP33 
„Vihuela” Eugeniusza Gintera oraz First 
Class Europe „Aquarella” Andrzeja Zieliń-
skiego (skipper: Konrad Smoleń).

W 2016 roku mistrzostwa Europy odbędą 
się w północnej Grecji (www.orci.ncth.gr). 
Portem regat będzie Porto Carras na pół-
wyspie Halkidiki. Co ciekawe, mistrzo-
stwa świata zaplanowano znacznie bliżej – 
w Kopenhadze (www.orcworlds2016.com). 
W 2017 roku mistrzostwa świata odbędą się 
w Trieście, na północnym skraju włoskiego 
Adriatyku, natomiast mistrzostwa Europy – 
u nas w Gdańsku. Wszystkie ręce na pokład!

Krzysztof Olejnik

Gdańsk 2017 
Mistrzostwa Europy ORC

Start jachtów klasy ORC podczas mistrzostw Europy w Estonii.   Fot. Jarek Jõepera

Mistrzostwa Polski ORC. Halsuje jacht typu Dehler 41.  Fot. Bartosz Modelski

http://www.orc.org/
http://www.orci.ncth.gr/
http://www.orcworlds2016.com/
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Grupa Energa partnerem strategicznym  
żeglarskiej kadry narodowej PZŻ
Energa Sailing Team Poland
oraz programu edukacji żeglarskiej 
ENERGA SAILING 

Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl
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W szyscy zawodnicy, którzy 
w 2015 roku wywalczyli kwa-
lifikacje do przyszłorocznych 

igrzysk w Rio de Janeiro, są członkami ka-
dry narodowej PZŻ Energa Sailing Team 
Poland. Przepustki do Brazylii zdobyli 
Małgorzata Białecka i Piotr Myszka z kla-
sy RS:X, Kacper Ziemiński z klasy Laser, 
a także załogi Agnieszka Skrzypulec i Ir-
mina Mrózek-Gliszczyńska (470) oraz Łu-
kasz Przybytek i Paweł Kołodziński (49er). 
O tym, czy w regatach olimpijskich wystar-
tuje także zawodniczka z klasy Laser Radial 
oraz sternik z klasy Finn, zadecydują starty 
w międzynarodowych imprezach zaplano-
wanych na marzec i kwiecień 2016 roku.

– Budowanie sportowego sukcesu wyma-
ga strategicznego myślenia oraz żelaznej 
konsekwencji – powiedział Maciej Ruwiń-
ski z Grupy Energa, goszczący na listopa-
dowej gali Polskiego Związku Żeglarskiego 
w siedzibie PKOl. – Droga do medalu olim-
pijskiego jest długa i trudna. Zdajemy sobie 
z tego sprawę i dlatego wspieramy polskie 
żeglarstwo w sposób długofalowy. Liczymy, 
że nasza współpraca z PZŻ już za kilka mie-
sięcy przyniesie oczekiwane efekty.

Podczas warszawskiej uroczystości wrę-
czono zawodnikom wyróżnienia za sukcesy 
osiągnięte w minionym sezonie oraz nomina-
cje do kadr narodowych, w tym kadry senio-
rów Energa Sailing Team Poland. Nominacje 
wręczyli Witold Bańka, minister sportu, 
Wiesław Kaczmarek, prezes PZŻ, oraz Paweł 
Kowalski, trener główny. – Jeden z podsta-
wowych celów stawianych sobie przez zwią-
zek, to wywalczenie przynajmniej jednego 
medalu na igrzyskach olimpijskich w Rio de 

Janeiro – mówił Tomasz Chamera, wicepre-
zes PZŻ do spraw sportu. – Ponadto chcemy 
stale podnosić naszą pozycję w światowych 
rankingach. Dzięki funduszom z Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz współpracy 
z partnerami biznesowymi zapewniamy za-
wodnikom z kadry Energa Sailing Team Po-
land programy szkoleniowe, opiekę zespołów 
trenerskich, wsparcie PZŻ oraz najwyższej 
klasy sprzęt regatowy.

Wspólne projekty PZŻ i Grupy Energa 
nie ograniczają się do wsparcia krajowej 
elity. Energa Sailing to również edukacja 
najmłodszych, cykl regat Energa Sailing 

Cup w klasie Optimist, a także wsparcie 
sprzętowe dla 30 ośrodków w kraju. Nabo-
ry do czwartej edycji programu rozpoczną 
się na początku 2016 roku. – Planujemy 
zwiększyć zasięg i ofertę – zapowiedział 
Maciej Szafran, trener koordynator sportu 
powszechnego dzieci i młodzieży w PZŻ. – 
Poszerzymy szkolenie w windsurfingu, do 
ośrodków w Sopocie i Warszawie dołączą 
Kalisz i Gdańsk. Trzymamy również kciu-
ki za młodych zawodników – stypendystów 
Energa Sailing, którzy dzięki wsparciu na-
szego partnera mają szansę kontynuować 
swe kariery.

Energa olimpijska

Do zobaczenia wkrótce. Nabory do czwartej edycji Energa Sailing rozpoczną się na początku 2016 roku.

Piotr Myszka (klasa RS:X) odbiera gratulacje od Wiesława Kaczmarka, prezesa PZŻ. Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczyńska (klasa 470). Operacja Rio rozpoczęta.
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SPORT REGATY

R egaty załóg dwuosobowych Tran-
sat Jacques Vabre, rozgrywane co 
dwa lata na atlantyckiej trasie 

(5400 mil), były w tym roku najważniej-
szą oceaniczną imprezą. Wystartowało 84 
zawodników. Jachty podzielono na cztery 
klasy. Największe zainteresowanie budzi-
ły oczywiście dwie: Ultime (rywalizowały 
cztery duże trimarany) oraz IMOCA 60, 
dla której wyścig był próbą generalną przed 
przyszłorocznymi okołoziemskimi regata-
mi samotników Vendée Globe. Tu walczyło 
aż 20 jednostek. Były starsze łodzie z 2006 
i 2007 roku oraz najnowsze bolidy ze skrzy-
dłami wodnymi przechodzące pierwsze te-
sty w boju. Rywalizowano także w klasach 
Multi 50 (cztery trimarany) oraz Open 40 
(14 jachtów jednokadłubowych). 

Regaty upłynęły pod znakiem silnego 
wiatru i licznych awarii. Aż 17 ekip nie 
ukończyło wyścigu, najwięcej w klasie 
IMOCA (11 jednostek z tej floty, czyli po-
nad połowa, nie dotarło do mety). Wiatr 
wywracał jachty, rozszczelniał kadłuby, 

łamał maszty, a także bomy i płetwy stero-
we. W starciu z wysokimi falami przegrało 
wielu żeglarzy ze światowej czołówki.

Wszystkich zaskoczył nietypowy układ 
baryczny nad Atlantykiem. Rozległy niż wy-
pchnął wyż azorski, wskutek czego wzdłuż 
wybrzeży Portugalii wiało z południowego 
zachodu. Z falami nie poradził sobie trima-
ran „Prince de Bretagne”, który się wywró-
cił. Poważnym uszkodzeniom uległ trimaran 
„Actuel” (dawniej „Sodebo”). Część żeglarzy 
próbowała walczyć z wiatrem u wybrzeży 
Portugalii, licząc na szybką zmianę warun-
ków. Był wśród nich Brytyjczyk Alex Thom-
son żeglujący na nowiutkim jachcie „Hugo 
Boss”. Pruł pod wiatr o sile 40 węzłów i zma-
gał się z falami o wysokości sześciu metrów. 
Ta brawurowa jazda skończyła się awarią 
i wycofaniem z regat. Inni wybrali dłuższą 
trasę zachodnią, co początkowo wydawało 
się dość ryzykowną strategią. Kiedy jednak 
niż ustąpił, to właśnie oni ruszyli do przodu, 
żeglując w ślizgu na granicy układu i bijąc re-
kordy prędkości.

W tym czasie sztorm kończył swoje dzie-
ło. Pokonał aż pięć z sześciu nowych jedno-
stek z hydroskrzydłami klasy IMOCA. Naj-
szybsi w tej grupie byli Yann Elies i Charlie 
Dalin na jachcie „Queguiner – Leucemie 
Espoir” (dawniej „Safran”), Vincent Riou 
i Sébastien Col na „PRB” oraz Armel Le 
Cléac’h i Erwan Tabarly na „Banque Popu-
laire VIII”. Te ekipy oderwały się od resz-
ty i było wiadomo, że rozstrzygną między 
sobą losy regat. Gdy dotarły do strefy rów-
nikowej, najskuteczniej żeglował „PRB”. 
Przez kolejne mile Vincent i Sébastien 
kontrolowali sytuację. Armel i Erwan na 
„Banque Populaire VIII”, jedynej jednostce 
ze skrzydłami wodnymi, która pozostawała 
w wyścigu, nie byli w stanie odrobić start 
i zajęli drugie miejsce. Vincent Riou zwy-
ciężył na tym samym jachcie już dwa lata 
temu. Udowodnił, że nie tylko potrafi do-
skonale przygotować jacht, ale także świet-
nie żegluje, bo wygrał, choć miał uszko-
dzoną elektronikę i ponad połowę trasy 
płynął bez danych o sile i kierunku wiatru. 

Wśród wielokadłubowców z grupy Ulti-
me najlepiej poradzili sobie François Gabart 
i Pascal Bidégorry na nowym trimaranie 
„Macif”. Ich średnia prędkość przekroczyła 
20 węzłów. Żadna inna jednostka nie nawią-
zała z nimi równorzędnej rywalizacji. W kla-
sie Open 40 wygrał Yannick Bestaven i Pierre 
Brasseur na jachcie „Le Conservateur”. Yan-
nick startował już po raz czwarty, a cztery lata 
temu wygrał te regaty. Żeglarz od lat aspiruje 
do klasy IMOCA. Być może wreszcie dosta-
nie szansę, bo pokazał, że potrafi wycisnąć 
z „czterdziestki” doskonałe prędkości.

W klasie Multi 50 wygrali Erwan Le 
Roux i Giancarlo Pedote na trimaranie 
„FenêtréA Prysmian”. W tej grupie rywali-
zacja trwała do ostatnich mil. Szczegółowe 
wyniki znajdziecie na stronie www.transat-
-jacques-vabre.com.

Marek Słodownik

Klasa IMOCA nie zdała testu

Jacht „PRB”. Choć bez skrzydeł wodnych, najszybszy w regatach Transat Jacques Vabre.  Fot. B. Stichelbaut / PRB

Vincent Riou i Sébastien Col świętują zwycięstwo. Sam Davies i Tanguy de Lamotte zajęli piąte miejsce. Fot. Jean Marie Liot / DPPI (2)

http://www.transat-jacques-vabre.com/
http://www.transat-jacques-vabre.com/
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REGATY SPORT

W 1999 roku Alex Thomson został naj-
młodszym skipperem, który wygrał regaty 
dookoła świata. Wprawdzie był to amator-
ski wyścig Clipper Round The World Race, 
ale sukces został zauważony, bo Brytyj-
czyk miał wówczas zaledwie 25 lat. Od 
tamtej pory uporczywie walczy o kolejne 
zwycięstwa, ale wciąż coś staje mu na prze-
szkodzie. Jego jachty łamią maszty, ulegają 
delaminacji, zderzają się ze statkami han-
dlowymi, notują pęknięcia płetw balasto-
wych, a nawet toną. Ostatnich regat Transat 
Jacques Vabre Brytyjczyk znów nie ukoń-
czył. I na dodatek o mało nie stracił pięknej 
jednostki, którą z wielką pompą wodowano 
zaledwie dwa miesiące wcześniej. Od 2007 
roku sponsorem Thomsona jest odzieżowa 
firma Hugo Boss. To bodaj najlepszy spon-
sor na świecie, bo 42-letni Alex właściwie 
nie odnosi wielkich sukcesów, ale regular-
nie przedłuża kontrakty na kolejne lata.

W Vendée Globe startował trzy razy, 
w Velux 5 Oceans – raz, w Transat Jacques 
Vabre – czterokrotnie. I właśnie w atlantyc-
kim wyścigu załóg dwuosobowych odnosił 
największe sukcesy: w 2004 roku był drugi 
w parze z Rolandem Jourdanem, a w 2011 – 
także drugi z Guilermo Altadillem. Thom-
son zajął też drugie miejsce w Barcelona 
World Race (edycja 2007/2008) oraz trzecie 
w Vendée Globe w 2013 roku (jedyny suk-
ces w regatach samotników). 

Częste awarie i kłopoty Alexa sprawiają, 
że od czasu do czasu przypomina o sobie 
w inny sposób. Aby zadowolić sponsora, 
holował za swym jachtem narciarza wod-
nego, spacerował w garniturze po płetwie 
kilowej przechylonego kadłuba i wspinał 

się na maszt, by z samego topu wykonać 
efektowny skok do wody. Filmy z tych wy-
darzeń były w sieci bardziej popularne niż 
relacje z najważniejszych regat oceanicz-
nych, więc być może właśnie o to w tym 
wszystkim chodzi.

Jachtów o nazwie „Hugo Boss” było już 
siedem. Ostatni, ze skrzydłami wodnymi, 
zaprojektowano w biurze konstruktorskim 
VPLP. To jedna z najnowszych jednostek 
w klasie IMOCA 60, zbudowana w An-
glii z najnowocześniejszych materiałów 
(między innymi z grafenu) i zwodowa-
na uroczyście we wrześniu 2015 roku. Po 
krótkich próbach morskich jacht pojawił się 
w Hawrze na starcie regat Transat Jacques 
Vabre. Należał do grona faworytów. Pod-

czas regat pędził do przodu na pierwszym 
miejscu, ale taktyka żeglowania tradycyj-
nym szlakiem po ortodromie okazała się 
nieskuteczna i kiedy niż ustąpił, inni byli 
szybsi. „Hugo Boss” żeglował w sztormie 
o sile 40 węzłów pod wiatr, co dla delikat-
nej konstrukcji okazało się zbyt dużym 
wyzwaniem. Łódź porzucono u brzegów 
hiszpańskich, ale później odzyskano dzięki 
zaangażowaniu zespołu brzegowego. Dziś 
jednostka przechodzi remont. Alexa czeka 
zdobycie kwalifikacji do okołoziemskich 
regat samotników Vendée Globe, a później 
wyścig trwający co najmniej trzy miesią-
ce. Może wreszcie dopłynie szczęśliwie do 
mety...

Marek Słodownik

Przypadki Alexa Thomsona
Pająk czarna wdowa, czyli najnowszy „Hugo Boss”. Alex Thomson.  Fot. Vincent Curutchet / DPPI

Jacht „Hugo Boss” zaprojektowano w biurze VPLP. To jedna z najnowszych jednostek w klasie IMOCA 60.F
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PERYSKOP WYDARZENIA

T rimaran „Macif”, oceaniczny bolid 
o długości 100 stóp, czyli ponad 30 
metrów, dołączył do grona najszyb-

szych jachtów świata. Innowacyjna jednostka 
powstała dzięki zaangażowaniu 120 osób, 
trzech stoczni i ponad stu podwykonawców. 
Efekt jest zaskakujący; trimaran waży zale-
dwie 14,5 tony i jest zdecydowanie najlżejszy 
wśród kilku podobnych konstrukcji.

„Macif” powstał dla Françoisa Gabarta, 
utalentowanego francuskiego żeglarza, który 
choć ma dopiero 32 lata, w dorobku zapisał 
wiele oceanicznych sukcesów, między inny-
mi zwycięstwo w okołoziemskich regatach 
samotników Vendée Globe. Dziś staje przed 
kolejną szansą. Sponsor zaplanował czterolet-
ni program, którego celem jest wygrywanie 
najtrudniejszych regat oraz bicie rekordów 
we wszystkich najważniejszych kategoriach. 
W listopadzie „Macif” zwyciężył w atlantyc-
kim wyścigu załóg dwuosobowych Transat 
Jacques Vabre. Jacht pokonał prawie 6500 
mil z doskonałą średnią prędkością 21 wę-
złów. Partnerem Gabarta był Pascal Bidégor-
ry, który czuwał nad półtoraroczną budową 
jachtu i został szefem technicznym projektu. 
W 2016 roku trimaran zmierzy się z atlan-
tyckimi rekordami na trasach Kadyks – San 
Salvador (Discovery Route)  oraz Nowy Jork 
– Lizard Point. Na kolejny sezon zaplanowa-
no próbę zdobycia Trofeum Juliusza Verne 
(rekord w załogowym rejsie dookoła świata), 
a w 2018 roku „Macif” powalczy o zwycię-
stwo w atlantyckim wyścigu Route du Rhum.

Prace koncepcyjne trwały trzy miesiące. 
Skipper przedstawiał swe oczekiwania i prze-
myślenia, a projektanci przekładali je na kon-
kretne rozwiązania. – Nie było konfliktów, ale 

to nie znaczy, że we wszystkim się zgadzali-
śmy. Na końcu każdego pomysłu zawsze stał 
księgowy, więc wodze fantazji nie mogły być 
puszczone swobodnie – mówił nam w rozmo-
wie telefonicznej François Gabart. – Więk-
szość moich uwag została uwzględniona, co 
oznacza, że jacht został niejako skrojony na 
miarę. Od dwóch miesięcy testujemy jednost-
kę na wodzie i przyznam, że zaskoczyła mnie 
bardzo pozytywnie. Mamy dużo pracy, ale 
z dnia na dzień widać postęp.

Zespół nie zdradza kosztów budowy jach-
tu, chętnie natomiast dzieli się danymi ilu-
strującymi rozmach przedsięwzięcia. Jed-
nostka ma 21 metrów szerokości, czyli jest 
o metr szersza od boiska do piłki ręcznej 
i sześć metrów szersza niż boisko do koszy-
kówki. Żagle: 650 metrów kwadratowych (to 
powierzchnia parkingu dla 50 samochodów 
osobowych). Największy z żagli waży aż 
240 kilogramów. Maszt sięga jedenastego 
pięta (33,5 metra). W sprzyjających warun-
kach trimaran na samym takielunku może 
żeglować z prędkością kilkunastu węzłów. 
Kiedy załoga stawia żagle, jacht pędzi 34 
węzły (taką podano prędkość maksymal-
ną). I jeszcze jedna ciekawostka: na łodzi 
zainstalowano cztery kilometry przewodów 
elektrycznych! To dowód na to, jak skompli-
kowanym mechanizmem jest ta maszyna.

Imponujące wymiary to nie jedyne atuty 
nowego trimarana. Zastosowano w nim kilka 
nowych rozwiązań, o których skipper Franço-
is Gabart mówi niechętnie. – Na razie to ta-
jemnica. Nie chcemy wszystkiego ujawnić od 
razu – powiedział. Największe zaskoczenie 
budzi kokpit. Konstruktorzy, Marc Van Pete-
ghem i Vincent Lauriot-Prévost z biura VPLP, 

przykryli części dużego kokpitu dachem, na 
którym zamontowano zestaw paneli słonecz-
nych zasilających elektronikę. Powstała wła-
ściwie kokpitowa kabina bez ścian bocznych 
zapewniająca załodze większe bezpieczeń-
stwo i bardziej znośne warunki pracy.

Zejście do wnętrza środkowego pływa-
ka znajduje się z tyłu kokpitu, natomiast 
w przedniej części powstał ogromny pulpit 
z wielkimi kabestanami i młynkami zamon-
towanymi na przedniej ścianie. Zaskocze-
niem jest natomiast brak zadaszenia przy 
stanowisku sternika umieszczonym nieco 
z boku. François spieszy z informacją, że to 
celowy zabieg, bo sternik musi mieć dosko-
nałą widoczność, a ponadto zbyt wygodne 
warunki pracy mogłyby go rozleniwiać.

François dodał, że łódź zapewnia maksy-
malne wygody, jakie można było wycisnąć 
z centralnego kadłuba. Ma na myśli odpo-
wiednią wysokość, obszerne schowki, łatwy 
dostęp do silnika, jednopalnikową kuchenkę 
i trzy koje, których funkcje pełnią węglowe 
stelaże z siatką. Jest jeszcze kanapa do krót-
kich drzemek w zejściówce, a także druga 
przy stanowisku nawigatora. – Tyle miejsca 
nie miałem na żadnym jachcie – powiedział 
skipper. Jest nawet toaleta (także z włókien 
węglowych) oraz podstawka na kieliszki do 
wina (przed najważniejszymi próbami bę-
dzie demontowana). Oczywiście karbonowe 
wnętrze jest dość ciemne, ale rezygnując 
z malowania, zaoszczędzono 18 cennych ki-
logramów. Zamontowano za to listwy z ża-
rówkami LED.

Wiele elementów wyposażenia wykonano 
na zamówienie. Należą do nich młynkowe 
kabestany, rollery sztaksli czy prowadnica 
szotów grota. To oczywiście kosztowało 
majątek, ale sponsor wyłożył niezbędne 
pieniądze. – Mieliśmy precyzyjny budżet 
i pilnowaliśmy go z zegarmistrzowską pre-
cyzją. Udało się go nie przekroczyć. No, 
prawie... – dodał nieco zmieszany François.

„Macif” jest mniejszy od swych naj-
poważniejszych rywali. „Spindrift 2” (daw-
ny „Banque Populaire V”) ma 140 stóp 
długości. „IDEC Sport” (wcześniej „Gro-
upama 3” i „Banque Populaire VII”) ma 
105 stóp długości. Natomiast „Sodebo” oraz 
„Sodebo Ultime” (dawny „Geronimo”) mają 
103 stopy długości. To przemyślana takty-
ka. Ekipa Gabarta postawiła na mniejsze 
wymiary i zarazem mniejszą wagę. Ma to 
ułatwić obsługę jachtu przez niezbyt liczną 
załogę. – Jesteśmy optymistami, bo zrobili-
śmy bardzo dokładne badania i symulacje. 
O szczegółach nie mogę mówić, ale długość 
naszego jachtu nie jest przypadkowa – prze-
konuje François Gabart.

Marek Słodownik

Przepis na sukces Françoisa Gabarta

Trimaran „Macif” waży 14,5 tony i jest najlżejszy wśród kilku podobnych konstrukcji.  Fot. Vincent Curutchet / DPPI
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R ynek motorowych katamaranów 
rośnie w zadziwiającym tem-
pie, a najlepszym tego dowodem 

jest oferta stoczni budujących rekreacyjne 
wielokadłubowce. Przedstawiamy najnow-
szego Leoparda 51 PC – produkt stoczni 
Robertson and Caine z RPA, który niczym 
afrykański drapieżnik zdobywa teren na 
najpopularniejszych akwenach świata.

Firma ma ponad 30-letnie doświadczenie 
w budowie jachtów. Linia katamaranów 
Leopard powstała w 1994 roku w wyniku 
zamówienia złożonego przez zarząd The 
Moorings – światowego potentata z rynku 
czarterów. Po niecałych czterech latach 
stocznia dostarczyła setną jednostkę. Ka-
tamarany z RPA wzbudzały tak duże za-
interesowanie klientów The Moorings, że 
w końcu rozpoczęto produkcję także dla 
indywidualnych odbiorców. Dziś marka 
Leopard oferuje sześć modeli katamaranów 
o długościach od 40 do 58 stóp, w tym dwie 
jednostki motorowe: 43 PC i 51 PC. Dzięki 
gościnności firmy Luxury Sails, polskie-
go przedstawiciela stoczni, testowaliśmy 
w Chorwacji najnowszy model: motorowe-
go Leoparda 51 Powercat.

Na pokład wchodzimy przez trap prowa-
dzący na dość obszerną platformę kąpielo-
wą. Mijamy dwa stopnie i jesteśmy w prze-
stronnym kokpicie, w którym ogromny stół 
i wygodna kanapa zajmują całą lewą stronę. 
Są jeszcze dwa krzesła oraz dodatkowa 
dwuosobowa kanapa wzdłuż prawej burty. 
Oparcie rufowego siedziska jest ruchome – 
po jego przełożeniu możemy usiąść twarzą 
do morza. Szerokie przejścia wzdłuż obu 
burt prowadzą na pokład dziobowy, a pod-
świetlane stopnie po prawej stronie kokpitu 

zapraszają na olbrzymi górny pokład fly-
bridge. Mamy tam stanowisko sterowania, 
barek z elektrycznym grillem, zlewem i lo-
dówką, kawowy stolik otoczony wygodną 
kanapą i dwuosobowy fotel w dziobowej 
części, obok sterówki. Mimo tak boga-
tej zabudowy nie brakuje przestrzeni na 
dodatkowe leżaki lub basenik dla dzieci. 
Flybridge osłonięto laminatowym dachem 
zamocowanym na solidnej metalowej kon-
strukcji. W wypadku pogorszenia pogody 
można rozłożyć namiot – jego elementy 
ukryto pod dachem, wystarczy je połączyć 
i spiąć z nadbudówką. W przedniej części 
górnego pokładu są drzwiczki prowadzące 
na dach z niskimi relingami i szerokim ma-
teracem – to idealne miejsce dla amatorów 
opalania. 

W dziobowej części jachtu mamy przedni 
kokpit – rozpoznawczy znak katamaranów 
Leopard. To niejako dodatkowy otwarty sa-
lon, czyli coś więcej niż łóżko do opalania, 
które zwykle znajdujemy w tym miejscu na 
większości dwukadłubowców tej wielkości. 
W przednim kokpicie modelu 51 PC są wy-
godne kanapy dla 3, 4 osób i dwa niewielkie 
składane stoliki. Możemy stąd wyjść na po-
kład dziobowy lub przejść do wnętrza jachtu 
przez wodoszczelne szklane drzwi.

W salonie delikatnie szumi klimatyzacja, 
a w kabinach świeża pościel zapraszała do 
snu. Kambuz zajmuje całą lewą burtę. Są 
w nim kuchnia gazowa, piekarnik, dwuko-
morowy zlewozmywak, zmywarka i lodów-
ka. Dobrym pomysłem było umieszczenie 
drugiej podręcznej lodówki tuż przy  

Leopard 51 to willa z wygodnym kokpitem i obszernym górnym tarasem. Salon z kuchnią zadowoli najbardziej wybrednych armatorów.

Leopard 51. Motorowy drapieżnik

Katamaran z dwoma silnikami Yanmar o mocy 360 KM pływa z prędkością 19,3 węzła. To bardzo dobry wynik.

Na górnym pokładzie jest wygodne miejsce spotkań. Obok górnej sterówki przechodzimy ku dziobowi... ...by odpocząć i wystawić twarz do słońca.F
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wyjściu do kokpitu – dzięki niej nie musimy 
wchodzić do salonu, by sięgnąć po napój.

Salon, kambuz i wszystkie kabiny wy-
kończono jasnym drewnem, białą tapicerką 
i jasnymi blatami roboczymi. Do salonu 
wpada bardzo dużo światła, dookoła tafle 
szkła – można wręcz pomyśleć, że jesteśmy 
na otwartym pokładzie. Po prawej stronie, 
w przedniej części salonu, wygodna kanapa 
otacza stół opuszczany elektronicznie (może 
tu być dodatkowe dwuosobowe łóżko). Po 
lewej, obok zejściówki do kabin, znajdu-
je się stół nawigacyjny. A w przeszklonej 
szafie, tuż przy wyjściu do kokpitu, ukryto 
panel kontrolny z zestawem bezpieczników, 
wskaźnikami naładowania akumulatorów 
oraz licznikami poziomu wody i paliwa.

Leopard 51 Powercat dostępny jest w dwóch 
wersjach zabudowy: czarterowej z cztere-
ma kabinami i dodatkową kabiną dla załogi 
oraz w wersji armatorskiej z trzema kabinami 
mieszkalnymi i dwoma dodatkowymi kabi-
nami dla załogi. W obu modelach kabiny zało-
gi mogą być wykorzystane jako duże schowki 
z pralką, dodatkową lodówką lub zamrażar-
ką. W wersji armatorskiej cały prawy pływak 
zajmowany jest przez armatora. W rufie jest 
dwuosobowa sypialnia. Środkową  część zaj-
muje garderoba z biurkiem, szafami i kanapą. 
A w dziobie mamy łazienkę z osobną kabiną 
prysznicową. Cała część armatorska jest od-
dzielona od salonu przesuwanymi drzwiami. 
Natomiast w wersji czarterowej w każdym 
pływaku są dwie dwuosobowe kabiny – na 
rufie i w dziobie. Każde pomieszczenie ma 
własną toaletę z osobną kabiną prysznicową, 
szafę oraz półki. Kabiny załogi znajdują się 

w dziobach pływaków, wchodzimy do nich z 
zewnątrz, z pokładu dziobowego.

Po krótkiej nocy w przyjemnie wychłodzo-
nej kabinie obudziło mnie słońce wpadające 
przez duży świetlik w suficie i okno w bur-
cie. Szybki prysznic i możemy wypływać. 
Na zewnątrz prawie 30 stopni Celsjusza, fale 
o wysokości pół metra i wiatr wiejący z pręd-
kością około siedmiu węzłów. Przygotowanie 
śniadania podczas żeglugi nie sprawiło nam 
najmniejszych problemów. Rozkołys przy ta-
kich warunkach właściwie na tym jachcie nie 
jest odczuwalny. Płyniemy jak po szynach, 
nie ma uderzeń fal, dopiero po zerknięciu na 
plotter zdajemy sobie sprawę, że mamy na 
liczniku ponad 10 węzłów.

Katamaran napędzany był dwoma silnika-
mi Yanmar (każdy o mocy 360 KM) z tra-
dycyjnym napędem na wał. To standardowy 
zestaw motorów dla tej jednostki. Spraw-
dziliśmy maksymalną prędkość: 19,3 węzła 
z pełnym zbiornikiem paliwa, niemal pełnym 
zbiornikiem wody i siedmioosobową załogą. 
To bardzo dobry wynik! Przy tej prędkości 
zużycie paliwa wynosiło prawie 100 l/h. To 

także niezły rezultat. Ale przecież nie po to 
kupujemy taki jacht, by się ścigać, ale aby 
komfortowo poleniuchować i popływać po 
morzu. Przy tej prędkości hałas w najgło-
śniejszym miejscu, czyli w kokpicie, nie 
przekroczył 80 dB. W salonie zanotowali-
śmy zaledwie 68 dB, zaś na górnym pokła-
dzie – 65 dB. Ostatni pomiar notował raczej 
szum fal i wiatru niż dźwięki dochodzące 
z maszynowni.

Po zmniejszeniu prędkości do przyjem-
nych 11 węzłów hałas na górnym pokładzie 
spadł do 56 dB, a spalanie zmniejszyło się 
o połowę, do 51 l/h. Sprawdziliśmy też 
zwrotność. Podczas manewrów portowych 
jacht, jak większość katamaranów, obraca 
się niemal w miejscu. Przy większych pręd-
kościach do zwrotu potrzeba trochę prze-
strzeni. Przy prędkości około 15 węzłów 
promień pełnego okręgu zatoczonego przez 
jacht wyniósł około 25 m. 

Zwieńczeniem naszego testu była sesja 
fotograficzna – wykonaliśmy ją z pokładu 
małego pontonu, który zamocowany był na 
rufie, na hydraulicznie opuszczanej platfor-
mie kąpielowej między kadłubami. Platfor-
ma to dodatkowe wyposażenie. Dzięki niej 
łatwo można podjąć z wody na przykład 
ciężki sprzęt do nurkowania.

Leopard 51 Powercat to bardzo komforto-
wa jednostka, nawet na dłuższą oceaniczną 
podróż (wszystkie leopardy są projektowa-
ne z myślą o długodystansowej żegludze, 
nawet w ciężkich warunkach). Niezwykła 
jest przestrzeń, nieporównywalna do tej, 
którą oferują jachty jednokadłubowe. Wy-
obraźcie sobie 51-stopowy jacht z czterema 
kabinami, czterema toaletami z prysznica-
mi, ogromnym salonem, górnym pokładem 
i aż dwoma kokpitami! W rodzinie trady-
cyjnych łodzi jednokadłubowych coś takie-
go nie istnieje.

Arek Rejs

LEOPARD 51 POWERCAT
Długość 15,54 m

Szerokość 7,64 m

Zanurzenie 0,98 m

Wyporność 18 500 kg

Zbiorniki paliwa 1500 l

Zbiorniki wody 780 l

Zbiornik na nieczystości 170 l

Silniki: 2 x Yanmar 8LV, 370 KM

Na rufie testowanego modelu była opuszczana platforma... ...ułatwiająca wodowanie i podejmowanie sprzętu wodnego.

Przesuwane drzwi oddzielają salon od zadaszonego kokpitu.

Jasna i obszerna kabina sypialna.



Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się 
co jest przed Tobą?

www.bandg.com

Poczuj się pewnie wiedząc co znajduje się przed Tobą 
i w pełni ciesz się dniem spędzonym na wodzie.

B & G ForwardScan® wyraźnie wyświetla  obszar bezpieczny, 
obszar zachowania ostrożności oraz obszar niebezpieczeństwa 
w postaci kolorowej (zielony, żółty, czerwony) nakładki na mapę, 
która pozwoli Ci uniknąć  największego koszmaru każdego żeglarza
- uderzenia w niewidoczny obiekt lub przeszkodę.

W połączeniu z wielokrotnie nagradzanym oprogramowaniem 
B&G Zeus2 pomoże Ci znaleźć idealne kotwicowisko 
lub odkryć nieznane i płytkie wody.

NOWY ForwardScan® zapewni Ci spokój ducha.

Dostępny wyłącznie w:

PARKER POLAND SP. Z O.O.
www.parker.com.pl
e-mail: parker@parker.com.pl

   

Zeus²  /  Zeus² Glass Helm

A Passion for Sailing

http://www.parker.com.pl
http://ww.bandg.com


http://www.timetrend.pl/

