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MARINA SOPOT
Nowa przystań  
Bałtyku

KLASA LASER
Łódka na całe 
życie 
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OD REDAKCJI

druga strona medalu

Budujmy mariny
Nie ma sprawnego transportu bez auto-

strad. Igrzysk bez stadionów. Kultury bez 
teatrów. I żeglarstwa bez marin. Możemy 
budować najpiękniejsze jachty. Zdoby-
wać targowe gwoździe. Remontować za-
służone żaglowce i cieszyć się z sukcesów 
Zbyszka Gutkowskiego, który okrąża 
Horn w regatach samotników. Możemy 
także podziwiać piękny, polski katama-
ran rodem z Gdańska, który nominowano 
do prestiżowej nagrody. Ale jeśli nie bę-
dziemy budować i modernizować marin, 
przede wszystkim na wybrzeżu, nasze 
żeglarstwo nie przyspieszy.

Tomasz Cichocki z Olsztyna przygo-
towuje się do samotnego rejsu dookoła 
świata bez zawijania do portów. Polski 
kapitan, pod polską banderą, na jach-
cie polskiej konstrukcji, zbudowanym 
w polskiej stoczni – to będzie niezwy-
kła wyprawa. Ostatnim, który okrążył 
ziemię samotnie trasą na wschód, bez 
zawijania do portów, był Henryk Jasku-
ła. Być może Tomasz Cichocki w swój 
pierwszy testowy rejs na nowym jach-
cie wyruszy z nowej bałtyckiej mariny. 
Pierwsze jachty zacumują przy molo już 
na początku sezonu. Zatoka Gdańska 
zyska ponad 100 miejsc cumowniczych 
w urokliwym i popularnym miejscu. So-
pot na tę budowę czekał od lat.

Oczywiście zawsze znajdzie się po-
wód, by ponarzekać. Z uwagi na swą 
lokalizację w centrum miasta, przy za-
bytkowym molo i plaży, marina będzie 
miała charakter sezonowy. Nie będzie 
mieć dźwigów, slipu i stacji benzyno-
wej. Ale przynajmniej zagwarantuje 
wygodny postój i schronienie. Nie tylko 
żeglarzom, ale także sopockim ryba-
kom. Marina stanie się przystankiem 
łączącym Gdańsk z Gdynią. I zwróci 
oczy turystów odwiedzających Sopot 
ku morzu. Być może trochę dalej niż do 
ostatniego przęsła sopockiego molo.

Krzysztof Olejnik
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W I N D  C O N V E R T E R
°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

Teraz magazyn „Wiatr” może 
trafiać co miesiąc do Waszych 
domowych skrzynek poczto-
wych. Wystarczy zamówić co-
miesięczną przesyłkę z gazetą.

Magazyn „Wiatr”, pierwszy bezpłat-
ny miesięcznik o sportach wodnych, 
dostępny jest w sklepach żeglarskich, 

klubach, marinach, przystaniach, w ta-
wernach i wybranych hotelach. A tak-
że w wersji elektronicznej, w formacie 
PDF. Żeglarze, którzy chcą otrzymy-
wać pismo do domowej skrzynki, mają 
możliwość zamówienia przesyłki in-
dywidualnej.
 Prenumerata półroczna (6 kolejnych 
numerów) kosztuje 27 zł.

 Prenumerata roczna (12 kolejnych 
numerów*) kosztuje 54 zł.

*UWAGA! Magazyn „Wiatr” ukazuje 
się 11 razy w roku. Numer świąteczny 
jest wydaniem datowanym na grudzień 
i styczeń. Zamawiając prenumeratę, 
czytelnik otrzymuje 6 lub 12 kolejnych 
numerów.

zamów magazyn „Wiatr” do domu

Opiszcie swój rejs! Jeśli przeżyliście niezwykłą przygo-
dę, byliście na ciekawym akwenie lub szlaku, macie wspo-
mnienia, które warto opisać – zapraszamy na łamy „Wia-
tru”. Nieważne, gdzie odbyliście 
rejs. Nieważne, czy pływaliście 
kajakiem, spacerową motorówką 
czy luksusowym katamaranem. 
Ważne, byście chcieli opisać swo-
je przygody i doświadczenia. 

Prosimy, przysyłajcie swoje pra-
ce (teksty i fotografie wysokiej rozdzielczości) na adres 
redakcja@magazynwiatr.pl (termin nadsyłania prac mija 
15 marca 2011 roku). Autorów najciekawszych materia-
łów nagrodzimy. Zdobywca pierwszej nagrody otrzyma 
tygodniowy czarter jachtu typu houseboat Weekend 820. 
Tą spacerową motorówką mieszkalną może podróżować 
siedem osób. Fundatorem czarteru jest firma Żegluga Wi-
ślana, która od kilku lat buduje flotę jachtów motorowych 

na Wisłę, Żuławy Wiślane i Kanał Elbląski. Laureat wy-
ruszy na Pętlę Żuław lub Wisłę Krakowską. Przekazanie 
jachtu nastąpi w Marinie Gdańsk lub w zakolu Wisły pod 

Wawelem.
Zwycięzca będzie mógł zabrać 

rodzinę lub przyjaciół i wyruszyć 
na szlak w dowolnym terminie 
(uzgodnionym wcześniej z arma-
torem). Laureaci drugiej i trzeciej 
nagrody otrzymają zestawy prze-

wodników turystycznych ufundowanych przez wydawni-
ctwo Pascal.

Wyniki konkursu ogłosimy w kwietniowym wydaniu 
„Wiatru”. Wszystkie wyróżnione materiały opubliku-
jemy na łamach oraz na naszym portalu internetowym 
www.magazynwiatr.pl. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 
www.magazynwiatr.pl.

Konkurs trwa, wygraj czarter jachtu
Drodzy czytelnicy! Trwa druga edycja konkursu magazynu „Wiatr”. Jest on skierowany do żeglarzy, 

których ciągnie nie tylko na wodę, ale także do pióra. Fundatorem głównej nagrody jest firma Żegluga 
Wiślana (www.zeglugawislana.pl).

Targi Wiatr i Woda
Czy warszawską imprezę moż-

na uznać za zapowiedź rychłej 
wiosny? Tego nie wiemy, ale 
w halach atmosfera z pewnoś-
cią będzie przypominała lato. 
Targi Wiatr i Woda odbędą się 
w dniach 3-6 marca jak zwykle 
w pawilonach wystawowych 
Warszawskiego Centrum Expo 
XXI przy ul. Prądzyńskiego 
12/14. Imprezie po raz drugi będą 
towarzyszyć Targi Sprzętu Węd-
karskiego Na Ryby.

Wśród wystawców nie zabraknie 
gości zagranicznych. Nie tylko z Euro-
py, ale także z Australii, Chin, Korei 
Południowej i Brazylii. Podczas tar-
gów po raz pierwszy przyznane zo-
staną nagrody w konkursie Jacht Roku 

w Polsce. Wśród nominowanych łodzi 
są między innymi: Bavaria 32 Cruiser, 
Delphia 47, łódź motorowa Galeon 325 
oraz ciekawe jachty typu houseboat: 
Villa Marine 950, Haber 20 mini Re-
porter oraz SunCamper 30. Poza tym 
tradycyjnie organizator imprezy uho-
noruje najciekawsze produkty nagro-
dami Gwóźdź Targów Wiatr i Woda. 
Swoje wyróżnienia przyzna też Polska 
Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów 
Wodnych.

Największym jachtem na targach 
będzie Baia 48 Flash, łódź motorowa 
warta 800 tys. euro (netto). Zobaczy-
my także łódź motorową Azimut 43. 
Stocznia Galeon zaprezentuje aż osiem 
jachtów. Stocznia Delphia Yachts po-
każe całą swoją flotę, w tym debiutują-
cą w Polsce Delphię 46cc, która świa-

tową premierę miała na styczniowych 
targach w Düsseldorfie. To pierwsza 
łódź z Olecka z kokpitem usytuowa-
nym na śródokręciu.

Hale targowe będą otwarte dla 
publiczności w czwartek, 3 marca, 
od godz. 15 do godz. 18 (tego dnia 
wcześniej wstęp tylko dla osób z bran-
ży i przedstawicieli mediów). W ko-
lejne dni (od piątku do soboty) hale 
będą czynne od godz. 10 do godz. 18. 
A w niedzielę od godz. 10 do godz. 17. 
Bilety kosztują 25 zł (normalny) i 15 zł 
(ulgowy). Ulga przysługuje uczniom 
powyżej 12. roku życia, studentom do 
26. roku życia, emerytom i rencistom 
po okazaniu legitymacji oraz osobom 
z ważną kartą wędkarską. Dla dzieci 
do lat 12 w towarzystwie opiekunów 
wstęp jest bezpłatny.

mailto:redakcja@magazynwiatr.pl
http://www.magazynwiatr.pl
http://www.magazynwiatr.pl
http://www.zeglugawislana.pl
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Zapisał się w historii mor-
skich podbojów i w historii 
filmu. Na jego pokładzie 

bywali Johnny Depp i Marlon 
Brando. Żaglowiec grał główną 
rolę w „Wyspie skarbów”. Wystę-
pował też w drugiej części „Pira-
tów z Karaibów”. A teraz „Boun-
ty” obiera kurs na Gdańsk.

Oryginalny HMS „Bounty” został 
zbudowany na bazie mniejszej jedno-
ostki o nazwie „Bethia” w 1787 roku 
w Wielkiej Brytanii. Miał służyć do 
przewozu sadzonek drzewa chlebowe-
go dla robotników angielskich kolonii. 
Swoją sławę zawdzięcza buntowi zało-
gi, który rozpoczął się w kwietniu 1789 
roku u wybrzeży archipelagu Tonga. 
Kapitan, wraz z kilkunastoma lojalny-
mi marynarzami, został zmuszony do 
opuszczenia statku na siedmiometrowej 
szalupie. Buntownicy osiedlili się na 
wyspie Pitcairn wraz z uprowadzonymi 
z Tahiti kobietami.

Pięć ekranizacji  
buntu na pokładzie

Ta historia doczekała się aż pięciu 
ekranizacji. Jedną z nich jest film 
z 1963 roku z Marlonem Brando. To 
na potrzeby tego obrazu zbudowano 
w Nowej Szkocji replikę okrętu. Po 
premierze filmu wytwórnia wykorzy-
stywała go do promocji. Łódź opły-
nęła Amerykę, wzbudzając podziw 
w portach. Później zakotwiczyła na 
Florydzie na ponad 20 lat. Po dwóch 
dekadach jednostka trafiła wraz 
z majątkiem wytwórni filmowej do 
rąk kolejnego właściciela, który znów 
wysłał jacht w rejs wzdłuż wybrzeży 
kontynentu, by potem podarować go 
miastu Fall River. W 2001 roku ża-
glowiec odkupił nowojorski business-
man, który zainwestował w renowację 
jachtu 1,5 miliona dolarów i przywró-
cił mu życie. Od tego czasu „Bounty” 
kontynuuje tradycje żeglarskie, pły-
wając po całym świecie i goszcząc 
na pokładzie podczas wakacyjnych 
obozów żeglarskich młodzież chcącą 
uczyć się żeglowania w tradycyjnym 
stylu.

Bounty przy nabrzeżu 
Targu Rybnego

Żaglowiec nadal służy przemysłowi 
filmowemu. W 1990 roku zagrał główną 
rolę w filmie „Wyspa skarbów” z Chri-
stianem Bale i Charltonem Hestonem, 
a w 2006 roku posłużył jako jeden z pi-
rackich okrętów w drugiej części „Pira-
tów z Karaibów”. „Bounty” przypłynie 
do Gdańska na zlot Baltic Sail (7 lipca) 
i zacumuje przy nabrzeżu Targu Rybne-
go. Goście odwiedzający imprezę będą 
mogli wejść na pokład, porozmawiać 
z załogą i poznać historię żaglowca.

Co to jest Baltic Sail?

Baltic Sail to międzynarodowe 
porozumienie podpisane przez naj-
większe miasta regionu Morza Bał-
tyckiego. Zadaniem porozumienia 
jest promowanie morskiego dzie-
dzictwa oraz wspieranie tradycyjnej 
żeglugi bałtyckiej od portu do por-
tu. Obecnie do Baltic Sail należą: 

Gävle, Kłajpeda, Gdańsk, Rostock, 
Karlskrona, Saasnitz i Świnoujście. 
Pierwszy zlot żaglowców w Gdańsku 
odbył się z okazji 1000-lecia miasta 
w 1997 roku. W tym roku będzie 
już po raz piętnasty. Znów zabrzmią 
„Szanty pod Żurawiem”, na Motła-
wie odbędzie się parada żaglowców, 
a regatowcy wezmą udział w kolejnej 
edycji Nord Cup. 

Zlot jest otwarty dla wszystkich 
jednostek pływających, a więc tak-
że dla starych kutrów i motorówek. 
Żaglowce będą wyruszały w kilku-
godzinne rejsy po zatoce, na które 
organizator imprezy będzie sprzeda-
wał bilety.

Więcej o zlocie Baltic Sail Gdańsk 
na stronie www.balticsail.pl

„Bounty” zdobędzie gdańsk
do Polski przypłynie słynny żaglowiec z filmu „Wyspa skarbów”.
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T rwa budowa pierwszej 
w mieście przystani jach-
towej. To przedsięwzię-

cie otworzy Sopot dla żegla-
rzy z Polski i z zagranicy. Jeśli 
wszystko potoczy się zgod-
nie z planem, już na początku 
sezonu w marinie zacumują 
pierwsze jachty.

Marina będzie miała charakter se-
zonowy – ma odgrywać rolę atrakcyj-
nego przystanku dla żeglujących po 
zatoce. Przystań powstaje na końcu 
zabytkowego molo. Będą ją ograni-
czać boki głowicy oraz ostroga mola, 
a także nowo wybudowane falochrony: 
wschodni i południowy. Wewnątrz za-
planowano 103 miejsca do cumowania, 
w tym 40 dla jachtów o długości od 10 
do 14 metrów oraz 63 dla łodzi o dłu-
gości do 10 metrów. Przy wschodnim 
falochronie znajdzie się również kilka 
miejsc dla największych jednostek, 
które będą mogły cumować burtą do 
spacerowej częsci przystani.

Basen przystani zostanie podzielo-
ny pływającymi pomostami na trzy 
części. Oprócz miejsc postojowych 
powstaną bosmanat, zaplecze sani-

tarne oraz restauracja. Przy każdym 
stanowisku cumowniczym znajdzie-
cie gniazdka zasilania elektrycznego 
oraz krany z wodą. Z mariny będą 
korzystać nie tylko żeglarze, ale rów-
nież służby ratunkowe WOPR oraz 
– w razie złych warunków pogodo-
wych – sopoccy rybacy.

Koszt inwestycji przekroczy 74 mln 
zł. Projekt otrzymał 25 mln zł dofi-

nansowania z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą 
część kosztów pokrywa budżet miasta. 
Dzięki zastosowaniu  innowacyjnego 
pontonu szczudłowego prace budow-
lane trwają nieprzerwanie w każdych 
warunkach pogodowych. Przed-
sięwzięcie realizuje Hydrobudowa 
Gdańsk, a mariną będzie zarządzał 
polski oddział szwedzkiej firmy Pro-
marina Management. 

Na marinę od dawna czekali nie 
tylko mieszkańcy Sopotu. Dla żegla-
rzy z Trójmiasta i z całej Polski bę-
dzie to ogromna jakościowa odmia-
na. Dotychczas Sopot pełnił funkcję 
wakacyjnego kurortu. Teraz otwiera 
się na morze i żeglarzy. Powstanie 
miejsce przystosowane do prowadze-
nia szkoleń, a także do organizacji 
imprez żeglarskich na wysokim po-

ziomie. Łukasz, trójmiejski żeglarz, 
zapytany o marinę, mówi: „Żeglowa-
nie po zatoce będzie zdecydowanie 
atrakcyjniejsze. Marina będzie w jej 
centrum.” Ale dodaje również: „Mi-
nusem lokalizacji mariny jest utrud-
niona komunikacja – niemożność 
dojechania samochodem w jej pobli-
że. Będzie więc  jedynie miejscem na 
krótki postój, a nie na dłuższy pobyt 
czy zaokrętowanie.”

Lokalizacja rzeczywiście jest niety-
powa. Nie znajdziemy tu stacji paliw, 
warsztatów,  dźwigów ani slipu. Dla-
tego zdania na temat tej inwestycji są 
podzielone. Część żeglarzy uważa, że 
przystań nie spełni ich oczekiwań. Ale 
czy na pewno? Sopocka marina będzie 
przygotowana na trudne warunki po-
godowe. Konstrukcja pod powierzch-
nią wody oparta na żelbetonowych 
i stalowych ścianach ma rozpraszać 
energię fal podczas sztormów. Mari-
na będzie również chronić zabytkową 
część mola. Ma zniwelować działanie 
zmiennych warunków pogodowych 
i uchronić molo przed ciągłymi re-
montami.

Jeszcze zanim rozpoczęto prace nad 
mariną, rozważano realizację projektu 
autorstwa Tomasza Bosiackiego. Po-
mysł zakładał powstanie portu w for-
mie sztucznej wyspy o powierzchni 
20 hektarów, połączonej z brzegiem 
kilkupoziomowym pomostem o dłu-
gości 500 metrów. Dlaczego zdecydo-
wano się na budowę mniejszej przy-
stani? – Obecnie budowana marina 
i idea sztucznej wyspy to zupełnie 
różne, niezależne projekty – podkreśla 
Magdalena Jachim, rzecznik miasta. 
– Sztuczna wyspa to inwestycja za 
800-900 mln zł. Miałaby powstać na 
granicy Sopotu i Gdańska. Koniecz-
ne jest jednak znalezienie prywatnego 
inwestora. Na razie Sopot żyje budo-
wą przystani przy molo. To i tak duży 
krok w kierunku rozwoju miasta i pro-
pagowania żeglarstwa. Sopocka przy-
stań będzie uzupełnieniem dla portów 
Gdańska i Gdyni, w których często 

trudno znaleźć wolne miejsce postojo-
we. Przystań w Sopocie powinna przy-
ciągnąć żeglarzy kameralnym charak-
terem i umiejscowieniem w centrum 
miasta – dodaje.

Wkrótce poznamy ceny postoju 
w nowej marinie. Jej atrakcyjne poło-
żenie z pewnością przyciągnie nie tyl-
ko polskich, ale także zagranicznych 
żeglarzy pełnomorskich.

Kamila Ostrowska

Jeden krok z jachtu na monciak
Sopockie molo już niedługo zmieni swoje oblicze.

Miejsca dla jachtów, bosmanat, zaplecze sanitarne i restauracja – tak bêdzie wygl¹daæ molo w Sopocie.

Z sopockiej mariny bêd¹ korzystaæ nie tylko ¿eglarze, pływający po 
zatoce lub powracający z morza, ale tak¿e ratownicy WOPR oraz 
– podczas z³ych warunków pogodowych – sopoccy rybacy. Przystań 
będzie oknem na morze dla popularnego kurortu.
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Katamaran „Che” czeka na nagrodę

nowe jachty ze stoczni Scandinavia

Targi  
lato 2011

Paweł Pochwała, żeglarz, zna-
ny dziennikarz i prezenter z pro-
gramu TVP „Kawa czy herbata”, 
będzie opowiadał o swojej żeglar-
skiej pasji na targach Lato 2011. 
Impreza odbędzie się w dniach 
1-3 kwietnia w Centrum MT Polska 
przy ul. Marsa 56c w Warszawie. 
Wstęp na targi jest bezpłatny.

– W tym roku będziemy szczegól-
nie mocno zachęcać do uprawiania 
sportów wodnych. Postaramy się 
przekonać zwiedzających do żeglar-
stwa, które często mylnie jest po-
strzegane jako sport drogi i elitarny 
– mówi Urszula Potęga, prezes MT 
Targi, organizatora targów Lato 2011. 
Paweł Pochwała podczas występu na 
scenie podzieli się ze zwiedzającymi 
swoją żeglarską pasją. Dziennikarz 
znany jest z tego, że pływa nie tyl-
ko dla przyjemności, ale również 
wyczynowo (klasa Laser – czytaj 
artykuł w sekcji „Sport”). Zachęca-
nie Polaków do uprawiania sportów 
wodnych, a zwłaszcza do spędzania 
wolnego czasu pod żaglami, Paweł 
traktuje jako swoją misję, co daje 
wyraz w przesłaniu „Żeglarstwo 
zmienia ludzi – zawsze na lepsze!”. 
Z takim przekazem wystąpi również 
na targach Lato 2011. 

Ponadto zwiedzający będą mogli 
się zapoznać z ofertami krajowych 
i zagranicznych wycieczek oraz po-
bytów wiosennych i letnich, a także 
wykupić wczasy, wycieczki, kolo-
nie, zielone szkoły, obozy języko-
we, wyjazdy szkoleniowe, integra-
cyjne i pielgrzymki. Będzie można 
zarezerwować pobyty w ośrodkach 
wypoczynkowych, SPA, hotelach 
i sanatoriach. Targom towarzyszyć 
będą występy grup artystycznych, 
spotkania z podróżnikami, konkursy 
z nagrodami i degustacje specjałów 
regionalnych.

Więcej informacji o targach Lato 
2011 na stronie internetowej targów 
www.targilato.pl

Katamaran „Che”, największy 
superjacht marki Sunreef i jed-
nocześnie największy jacht luk-
susowy zbudowany dotychczas 
w Polsce, został nominowany do 
nagrody w konkursie Superyacht 
Design Awards, organizowanym 
przez magazyn „Boat Internatio-
nal”. Zwycięskie jachty zostaną 
nagrodzone podczas uroczystej 
gali w Londynie (7 maja). Sunreef 
został nominowany w kategorii 
jachtów o długości od 30 do 45 
metrów.

Sunreef 114 „Che” jest drugim pod 
względem długości największym ka-
tamaranem na świecie i zarazem naj-
większym o ożaglowaniu typu slup. Ten 

luksusowy jacht pomieści na pokładzie 
siedmiu gości oraz 4-5 członków załogi 
zajmującej specjalnie dla nich zapro-
jektowane pomieszczenia przedniej 
części prawego pływaka. Przeznacze-
niem jachtu jest podróż dookoła świa-
ta z dłuższym postojem na Polinezji 
Francuskiej. Zanim to nastąpi, latem 
tego roku katamaran będzie dostępny 
w czarterach na Morzu Śródziemnym. 

Sunreef 114 „Che” to łódź z alumi-
nium. By postawić tego kolosa na wo-
dzie, użyto dźwigu sprowadzonego ze 
Stoczni Gdańskiej. Co oferuje gościom? 
Wygodne kabiny mieszkalne ulokowano 
w pływakach. Na głównym pokładzie 
znajdziemy jadalnię, sterówkę, część ka-
wiarnianą i oddzielony dużymi szybami 
kambuz, któremu wyposażenia może 

pozazdrościć niejedna restauracja. Po-
wierzchnia podstawowego ożaglowania 
przekracza 500 metrów kwadratowych. 
Zbiorniki wody pitnej mają 5 tys. litrów 
pojemności. Jacht jest w pełni przystoso-
wany do dalekomorskich podróży.

Arek Rejs
SUNREEF 114 „Che”

Długość  34,75 m
Szerokość  12,80 m
Wyporność  120 ton
Zanurzenie  2,5 m
Zbiorniki paliwa  2 x 10 tys. litrów
Zbiorniki wody  2 x 2,5 tys. litrów
Silniki  2 x 455 KM
Grot  335 m kw.
Genua  210 m kw.
Genaker  375 m kw.
Solent  115 m kw.

Katamaran z polskiej stoczni podczas jednego z pierwszych rejsów.   Fot. Sunreef

Polska stocznia Scandinavia 
Yachts przygotowuje na nadcho-
dzący sezon dwa premierowe 
jachty – żaglową Scandinavię 31 
oraz motorową łódź spacerową.  

W październikowym numerze „Wia-
tru” prezentowaliśmy test jachtu Scan-
dinavia 27. Teraz producent zapowiada 
nową konstrukcję, która pod względem 
stylistyki, komfortu i jakości wykonania 
nawiązywać będzie do poprzednich pro-
duktów. Scandinavia 31 ma łączyć ce-
chy jachtu turystycznego i sportowego. 

Podobnie jak jej poprzedniczka, będzie 
dostępna w trzech wersjach: z mieczem 
obrotowym, falszkilem oraz kilem. 

Motorowa Scandinavia 900 będzie 
przeznaczona do żeglugi po rzekach, 
kanałach i jeziorach. Wygodny jacht 
zapewni warunki mieszkalne pozwa-
lające spędzić na nim urlop lub nawet 
cały sezon letni. Do produkcji Scandi-
navi 31 oraz Scandinavi 900 zostaną 
zastosowane nowoczesne technologie 
i wysokiej klasy materiały. Elementy 
do obu jednostek zostaną wykonane 
w technologii vacuum.

SCaNdiNavia 31
długość  9,92 m
szerokość  3 m
zanurzenie  0,46 m / 1,75 m
wysokość w kambuzie  1,97 m
wysokość masztu 11 m
koje 6-8

SCaNdiNavia 900 
Długość 9 m
szerokość 3 m
zanurzenie  0,6 m
wysokość w kambuzie 2,10 m
koje 2-6
Napęd elektryczny lub diesel
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http://www.targilato.pl/
www.kubryk.pl
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Marcin Siwek, żeglarz i ratownik, testo-
wał wynalazek zbudowany według 
własnego pomysłu. To ratunkowy 

składany katamaran, który po wodzie pędzi 
jak mała motorówka, a po lodzie sunie ni-
czym sanie na stalowych płozach. Ale naj-
ważniejsze jest to, że ten nietypowy pojazd 
potrafi wjechać z wody na zamarzniętą część 
akwenu bez zatrzymania, niczym pojazd gą-
sienicowy.

Próby trwały 4 lata. System woda – lód nazwany 
RSKTM 10 testowano w warunkach śródlądowych 
i morskich. Udało się skonstruować nietypowy sprzęt 
ratowniczy, który doskonale sprawdza się w miej-
scach trudno dostępnych. Na dryfującym lodzie, na 
kruchej lub cienkiej tafli, wszędzie tam, gdzie woda 
spotyka się z lodem. Katamaran jest lekki, bardzo 
prosty w obsłudze i montażu. Dwie osoby składają 
go w niecałą minutę. Poza tym RSKTM 10 może być 
przewożony na dachu kompaktowego auta.

W jaki sposób pojazd zanurzony w wodzie może 
wjechać na lód? Cienka, kruszejąca tafla nie daje 
żadnego podparcia płozom. Uznano więc, że ten 
próg można pokonać tylko wtedy, gdy katamaran 
będzie się poruszał ze znaczna prędkością. Zamon-
towano silnik, który na lodzie nie utrudnia ślizga-
nia, a pływaki w kształcie litery V (czyli o dużym 
zanurzeniu i niewielkiej wyporności) okuto stalo-
wymi ringami. Rozpędzony katamaran pokonuje 
breję złożoną z wody i kawałków lodu. Wślizguje się 
na taflę i siłą rozpędu sunie po lodzie kilka metrów. 
Następnie ratownik stawia nogi na lodzie, opierając 
się na wysokich poręczach. Teraz może odpychać 

się od tafli lodu albo po prostu biec, popychając 
pojazd przed sobą. Oczywiście w każdej chwili ka-
tamaran może z powrotem wjechać do wody. Ponie-
waż powierzchnia podparcia na lodzie wynosi oko-
ło 3,6 m kw., możliwe jest poruszanie się po lodzie 
o grubości zaledwie 3 cm.

Pojazd można holować w ślizgu za ribem lub mo-
torówką oraz na lodzie – za skuterem śnieżnym lub 

quadem. Jeśli rozpędzimy go, biegnąc po lodzie (jak 
na bojerach), to z ratownikiem na pokładzie poko-
na nawet 60 metrów. Zmierzając w kierunku wody, 
ratownik może rozpędzić katamaran, wskoczyć na 
pokład, uruchomić silnik i czekać na wodowanie. 
System RSKTM 10 może być napędzany silnikami 
o mocy od 2,5 KM do 5 KM. Śruba musi być zabez-
pieczona sitem, które wykonuje producent pojazdu.

Katamaran na wodę i lód

Pojazd na wodę i lód jest bardzo prosty w obsłudze. Mogą nim kierować nawet dzieci.

www.maan.pl
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Pod polską banderą. Na 
jachcie z polskiej stoczni. 
Przy wsparciu polskich 

firm. Samotnie i bez zawijania 
do portów. To będzie niezwykły 
rejs. Kapitan Tomasz Cichocki 
walczył o niego aż siedem lat. 
Wyprawę nazwano Around The 
World Delphia Project. Start za 
cztery miesiące.

Kapitan Cichocki popłynie trasą 
z zachodu na wschód (z Kadyksu do 
Kadyksu). Będzie żeglował na jachcie 
Delphia 40.3 przygotowanym specjal-
nie na ten rejs przez stocznię Delphia 
Yachts. Lista sponsorów nie jest jesz-
cze zamknięta, ale pod koniec lutego 
w tym gronie były już takie marki, jak 
KGHM Polska Miedź, PGNiG oraz 
BRE Leasing. Poza stocznią z Olecka 
Tomaszowi Cichockiemu pomagają 
także firmy Harken, Musto, Eljacht 
i Ocean Sails. Za koordynację przygo-
towań odpowiada Krzysztof Mikunda 
z olsztyńskiej agencji reklamowej Ma-
trix. – Wierzymy, że to będzie profe-
sjonalnie przygotowana wyprawa, ale 
nie chcemy na razie zbyt wiele o niej 

mówić. Kapitan zamierza wyruszyć 
bez rozgłosu, w spokoju i z pokorą wo-
bec oceanów – mówi Mikunda.

Tomasz Cichocki wypłynie w po-
łowie maja z Sopotu. Najpierw od-
będzie załogowy rejs przez Bałtyk, 
Morze Północne i Biskaje – aż na po-
łudnie Europy, do Hiszpanii. Podczas 
tego rejsu jacht zostanie dokładnie 
przetestowany. W samotną wyprawę 
Tomasz Cichocki wyruszy w połowie 
lipca. Zapytaliśmy kapitana, czy nie 
myślał o wypłynięciu dookoła świata 
prosto z Sopotu. Byłoby to powtórze-
nie trasy Henryka Jaskuły, który 30 
lat temu odbył słynny rejs z Gdyni 
do Gdyni. – Nie widzę takiej potrze-
by – mówi Tomasz Cichocki. – Trasa 
z Bałtyku na Atlantyk wydłuża rejs 
o ponad dwa miesiące. Poza tym, 
z uwagi na bardzo ruchliwe przejścia 
(na przykład przez Kanał Angielski), 
ten szlak nie jest zbyt bezpieczny dla 
samotnych żeglarzy. Nie ma sensu ku-
sić losu przed drogą dookoła świata. 
Kiedy płynął kapitan Jaskuła, ruch na 
europejskich morzach nie był jeszcze 
tak wielki jak dziś. Poza tym przed 
samotną żeglugą chcę dokładnie po-

znać łódź i dotrymować wszystko, co 
trzeba. 

Kapitan Cichocki na przełomie 2005 
i 2006 roku dwukrotnie pokonał sa-
motnie Atlantyk. Przepłynął wtedy 13 
tys. mil morskich. Od tamtych rejsów 
wyprawa dookoła świata stała się jego 
marzeniem. – Płynę, bo tęsknię za ży-
wiołami oceanów. Chcę się sprawdzić 
na trasie, na którą porywają się nie-
liczni. Wierzę, że dołożę cegiełkę do 
promocji polskiego żeglarstwa w świe-
cie. A także polskich firm, które mnie 
wspierają – mówi kapitan.

Tomasz Cichocki zabiera trzy tony 
ekwipunku, jedzenia i wody. Między 
innymi potrawy liofilizowane oraz 
specjalny chleb, który na etykiecie 
ma napis: „Data ważności: rok 2019”. 
Zaopatrzenie wystarczy nawet na rok, 
ale okołoziemską trasę żeglarz zamie-
rza pokonać mniej więcej w 300 dni. 
– Kluczowe będzie przejście wokół 
przylądka Horn – mówi kapitan Ci-
chocki.

Jacht Delphia 40.3, na którym że-
glarz popłynie w rejs, jest przygoto-
wywany specjalnie na tę ekspedycję. 
Łódź będzie cięższa i mocniejsza od 

seryjnych egzemplarzy opuszczają-
cych stocznię w Olecku. – Na dziobie 
zaprojektowano hermetyczną gródź 
zderzeniową, która ma chronić pozo-
stałą część kadłuba przed rozszczel-
nieniem na wypadek kolizji z górą 
lodową lub dryfującym kontenerem. 
Jacht ma większy zbiornik wody 
i powiększony zbiornik paliwa. Pod 
pokładem będzie aż sześć akumula-
torów. Łódź zostanie wyposażona 
w wiatrowy generator prądu, panele 
solarne, a także w generator na ropę 
– wylicza Tomasz Cichocki.

Dotychczas tylko jeden Polak opły-
nął świat samotnie i bez zawijania 
do portów trasą na wschód. Przed 30 
laty dokonał tego kapitan Henryk Ja-
skuła (w 2007 roku kapitan Tomasz 
Lewandowski opłynął samotnie świat 
ze wschodu na zachód, rozpoczynając 
i kończąc rejs na zachodnim wybrze-
żu Stanów Zjednoczonych). Godnym 
podkreślenia jest fakt, że kapitan To-
masz Cichocki, tak jak kapitan Henryk 
Jaskuła, popłynie na polskim jachcie, 
wyprodukowanym w polskiej stoczni, 
na podstawie polskiego projektu.

Krzysztof Olejnik

Polska dookoła świata
Tomasz Cichocki z Olsztyna wyruszy w samotny rejs dookoła świata.

Delphia 40.3 będzie dla kapitana Cichockiego domem przez około trzysta dni. Na zdjęciu jacht w wersji seryjnej.  Fot. Delphia Yachts
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D rodzy czytelnicy, jesteśmy 
z wami już rok. Z całych sił 
dziękujemy za pierwsze 

wspólne miesiące. Dziękujemy 
wam, dziękujemy reklamodaw-
com oraz rozmówcom, którzy 
na łamach „Wiatru” opowiadali 
o swoich marzeniach, pasjach, 
porażkach i zwycięstwach.

Gdy ponad rok temu przygotowywa-
liśmy pierwszy numer, zadzwoniliśmy 
do kilku przyjaciół. Prosiliśmy ich, 
by podpowiedzieli nam, jak powinno 
wyglądać nowe pismo polskich żegla-
rzy. Mariusz pokręcił głową i wypalił: 
„Chcecie robić gazetę? Szaleństwo”. 
Błażej, człowiek internetu, który nawet 
telewizora nie ma w domu, a TVN24 
ogląda na komputerze, wziął do ręki 
pilotażowe wydanie magazynu. Popa-
trzył na mnie, zerknął na okładkę i po-
wiedział: „Gazeta mówisz. Na praw-
dziwym papierze?”. Zmarszczył czoło 
i westchnął... Już myślałem, że zbliży 
okładkę do twarzy i powącha. Jak Ke-
vin Costner w filmie „Wodny świat” 
wąchał skrawek papieru, ostatni jaki 
przetrwał potop.

„Magazyn Wiatr” swój pierwszy rok 
też przetrwał. Ten czas minął nam bar-
dzo szybko. Był dla nas najwspanial-
szym rejsem. To nie znaczy, że było 
łatwo, ale już wiemy, że warto płynąć 
dalej...

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

Wyrwane z kontekstu

Przez pierwszy rok wydawania pis-
ma przeprowadziliśmy dziesiątki roz-
mów i wywiadów. Na naszych łamach 
gościli młodzi i starzy, sportowcy i 
turyści. Co ciekawego chcieli nam po-
wiedzieć? Oto kilka zdań wyrwanych 
z kontekstu. Wszystkie wywiady znaj-
dziecie w archiwalnych numerach ma-
gazynu. Dostępne są za darmo w wersji 
elektronicznej PDF na naszym portalu 
informacyjnym www.magazynwiatr.
pl (zakładka „Archiwum”).

Henryk Jaskuła, pierwszy Polak, 
który opłynął świat samotnie i bez 
zawijania do portów: Gdy wyobrażam 
sobie szczęście, to tylko na morzu i tyl-
ko w rejsie solo, non stop. W czasie 
mojego rejsu nie tęskniłem za żadnym 
portem, oprócz Gdyni.

Natasza Caban, opłynęła świat 
w samotnym rejsie: Żadna dziura 
w budżecie, choćby była wielka jak 

Rów Mariański, nie była w stanie mnie 
zatrzymać (...) Naprawdę można opły-
nąć Ziemię bez wielkich pieniędzy, 
nawet bez lodówki, świeżych owoców 
i warzyw. 

Krzysztof Baranowski, szef funda-
cji Szkoła pod Żaglami : Media zarea-
gowały na wypadek „Chopina” bardzo 
żywo. Szkoda, że o żeglarstwie mówi 
się tak dużo tylko wtedy, gdy dzieje się 
coś, czego my wolelibyśmy uniknąć. 

Marek Kamiński, podróżnik, zdobyw-
ca biegunów: Wisła to nie tylko naturalna 
i turystyczna atrakcja. To coś więcej. 
Uświadomiłem sobie, że ta rzeka, leżąca 
w środku kraju, powinna być dla nas tak 
ważna i cenna jak Tatry czy Mazury.

Michał Burczyński, medalista 
bojerowych mistrzostw świata: Nikt 
mnie nie zaprasza na bal mistrzów 
sportu, bym stanął obok Adama 
Małysza i Justyny Kowalczyk, choć 
przecież wszyscy jesteśmy mistrzami 
świata.

Zbigniew Kania, żeglarz regatowy: 
Jeśli nie zdusisz w sobie potrzeby ści-
gania, to musisz poszukać jachtu, któ-
ry pozwoli ci bawić się na serio.

Zbigniew Kurowicki, ratownik 
WOPR: Czasem, obserwując to, co 
dzieje się na pokładach mazurskich 
jachtów, chciałoby się powiedzieć, 
że „biały szkwał” niczego nas nie 
nauczył.

Andrzej Piasecki, trener: W spor-
cie najlepsze okazje są niepowta-
rzalne. W życiu chyba też. Jeżeli na 
horyzoncie pojawia się szansa na 
sukces, to trzeba ją chwycić za gar-
dło i trzymać z całych sił. Nie ma, że 
boli. Jeśli ktoś mięknie i rezygnuje 
ze startów, prędzej czy później wy-
pada z gry.

Zbigniew Gutkowski, żeglarz: 
Muszę mieć motywację. Bo jak już 
nie mam motywacji, to mi się nie 
chce. A największą motywacją jest 
konkurencja i to, że można z kimś 
wygrać. Teraz idę spać, bo tak na-
prawdę nie spałem od dwóch dni. 
Tak rzucało, że raz byłem na mate-
racu, raz pod sufitem, a w połowie 
lotu mnie obracało. Nie było warun-
ków, by spać.

Andrzej Korycki, muzyk: Żeglarz 
i pieśniarz mają z sobą wiele wspól-
nego. Z pewnością oboje od czasu do 
czasu psioczą na swój los. Żeglarz my-
śli: „Boże, nigdy więcej nie ruszę się 
z portu”, a muzyk obiecuje sobie, że 
po powrocie do domu wyłączy telefon 
i nie opuści rodziny przez miesiąc. Ale 
potem i tak jadą grać i żeglować, bo to 
kochają. Żeglarstwo jest chyba ostat-
nim bastionem romantyzmu we współ-
czesnym świecie.

Witold Dudziński, lekarz: Żeglar-
stwo nie jest sportem wysoko urazo-
wym. Na wodzie rzadko zdarzają się 
kontuzje. Przeważnie do urazów do-
chodzi podczas uprawiania sportów 
uzupełniających – biegów, gier ze-
społowych czy gry w squasha. A także 
podczas dźwigania ciężkich kadłubów, 
pakowania sprzętu na przyczepy oraz 
w trakcie podróży.

Karolina Winkowska, mistrzyni 
kitesurfingu: W moim sporcie nie ma 
kadry, trenerów i obozów. Po prostu 
jeżdżę po świecie i pływam. Podpytu-
ję, podpatruję, oglądam filmy. Mam 
przyjaciół i każdego mogę zapytać 
o radę. Wzajemnie się motywujemy 
do pływania. A poza tym żyjemy sobie 
bez stresu, bez pośpiechu, po prostu 
szczęśliwie.

Krzysztof Rosiński, sternik: Match 
racing to po prostu zawodowy sport. 
Jak boks. Nawet walka na wodzie 
bardziej przypomina pojedynek pięś-
ciarski, niż tradycyjne żeglarstwo 
f lotowe.

Pierwszy rok z „Wiatrem”

www.janmor.com.pl
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Mazurska majówka w Giżycku, czyli 
wielkie otwarcie sezonu 2011 odbę-
dzie się na kanale Łuczańskim i wokół 

mostu obrotowego. Zaplanowano tradycyj-
ną paradę jednostek pływających. Zabrzmią 
szanty. Będzie również konkurs na najładniej 
udekorowaną łódź i najciekawiej przebraną 
załogę. W ubiegłym roku główną nagrodę 
(1 tys. zł) zgarnęła „Niegocińska Paskuda”. 
Kto tym razem zaskoczy członków jury?

Mazurska majówka otwierająca sezon w Giżycku 
odbędzie się w poniedziałek, 2 maja. To szósta edy-
cja imprezy, która stała się najważniejszym wydarze-
niem pierwszych tygodni mazurskiego sezonu. Wiel-
kie otwarcie przyciąga nawet ekipy ogólnopolskich 
stacji telewizyjnych.

Około południa następuje uroczyste, pierwsze w se-
zonie, otwarcie mostu obrotowego i zapalenie zielonego 
światła dla wodniaków. W paradzie bierze udział kilka-
dziesiąt jachtów i motorówek. Przez kanał przepływają 
także łodzie służb ratowniczych, policji, straży pożar-
nej, a ponadto statki białej floty, skutery, nawet kaja-
ki. Wcześniej każda z załóg może zgłosić swój udział 
w konkursie na najładniej udekorowaną łódź i najcie-
kawiej przebraną załogę. Formularz zgłoszeniowy znaj-
dziecie w kwietniu na stronie internetowej www.gizy-
cko.pl.  Po wypełnieniu zgłoszenia można je przesłać do 
urzędu miasta e-mailem lub zwykłą pocztą.

Płynąc kanałem Łuczańskim przez centrum Giżycka, 
mijamy aż cztery mosty. Ale ten jeden jest wyjątkowy. 
Zabytkowy most obrotowy jest unikatową konstrukcją 
z XIX wieku. Choć waży sto ton, wciąż jest otwierany 
ręcznie przez jednego operatora korzystającego z syste-

mu dźwigni i przekładni. Zwodzenie mostu trwa około 
pięciu minut. Konstruktorzy zrezygnowali z podnosze-
nia przęsła do góry. Kładka o długości 20 metrów zwo-
dzona jest w bok. To jedna z dwóch tego typu konstruk-
cji w Europie, ale jedyna czynna do dziś.

Most pochodzi z 1860 roku. Budowla miała wów-
czas połączyć miasto z Twierdzą Boyen, która po-
wstała kilka lat wcześniej. W latach 60. ubiegłego 

wieku most został wyposażony w napęd elektrycz-
ny. Jednak silne uderzenia przęsła doprowadziły do 
zniszczenia nabrzeża. Most więc rozebrano, a na 
jego miejsce postawiono most saperski. Dopiero 
w 1993 roku most obrotowy przywrócono do sta-
nu pierwotnego i ponownie otwarto. Dziś jest on 
nie tylko węzłem komunikacyjnym, ale także tury-
styczną atrakcją.

mazurska parada jachtów

Kanał Łuczański i obrotowy most w Giżycku. 

Projekt Kurs na Giżycko – wróćmy nad jeziora dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Powiat Giżycki
Wielkie Jeziora Mazurskie zapraszają!!!

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, 11-500 Giżycko, ul. Wyzwolenia 2, www.gizycko.turystyka.pl

czartery szkolenia żeglarskie  rejsy turystyczne noclegi  imprezy
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peryskop

na mazury, adriatyk lub na ocean
Luksusowy 15-metro-

wy jacht na jeziora 
i morze powstaje 

w gdańskiej stoczni Ge-
mini Ryszarda Bobrow-
skiego. Trwają pra-
ce wykończeniowe. 
Prototypowy model 
nowej jednostki 
nazwano Gemini 
50 Family. Łódź 
ma klasyczny 
kształt, więc 
ktoś zapew-
ne pomy-
śli: „nic 
n o w e -
go”. To 
j e d n a k 
pozory.

J a c h t 
jest wy-
jątkowy. Pod 
szerokim i płaskim 
dnem zamontowano długi, stalo-
wy falszkil wypełniony ołowiem (ten 
element waży ponad dwie tony). Dzię-
ki takiej konstrukcji Gemini 50 ma 
niewielkie zanurzenie, z podniesionym 
mieczem wynosi ono zaledwie metr. 
Co więcej – jacht ma hydraulicznie 
składany maszt, co pozwala na żeglugę 
pod mostami. Takie rozwiązanie daje 
możliwość pływania po mazurskich 
jeziorach. Ciężki miecz obrotowy, któ-
ry razem z falszkilem zapewni łodzi 
niezbędną stateczność także w rejsach 
morskich, waży niemal trzy tony.

Jacht posiada dwie stałe, bliźniacze 
płetwy sterowe lekko odchylone na boki, 
które obsługujemy za pomocą dwóch 
kół w kokpicie. Do budowy kadłuba 
oprócz tradycyjnych materiałów zasto-
sowano zbrojenia z tkanin szklanych 
i węglowych. W rejonie dziobu zbro-
jenie uzupełniono kevlarem. Oprócz 
wzmocnień znajdują się dwie wodo-
szczelne grodzie dziobowe, które mają 
zapewnić bezpieczeństwo w przypad-

ku ko-
lizji.

Pokład został 
wyłożony teakiem. Na 
dziobie znajduje się mała platfor-
ma ułatwiająca wchodzenie na jacht, 

gdy jest zacumowany dziobem do 
kei. Na rufie znajduje się hydraulicz-
nie otwierana platforma kąpielowa 

z rozkładanym stopniem. Producent 
nie oszczędzał też na osprzęcie. Za-
montowano duże elektryczne kabe-
stany renomowanych firm. Fok jest 
zwijany na rolerze elektrycznym. 

Grot automatycznie chowa się w bo-
mie. Wszystko po to, by zapewnić ła-
twą obsługę łodzi jednej osobie. Jed-
nak największą niespodzianką w tym 
50-stopowym jachcie jest wspomnia-
ny system kładzenia masztu. Jak po-
łożyć maszt na tak dużej łodzi? 

U dołu znajdują się sztywne wan-
ty rurowe. Punkt ich mocowania do 
masztu jest punktem obrotu. Po od-
blokowaniu pięty masztu siłownik hy-
drauliczny przesuwa ją ku dziobowi na 
specjalnej szynie. Dzięki temu po za-
kończeniu operacji maszt nie wystaje 
zbyt daleko za rufę, co ułatwi mane-
wry, na przykład w śluzach.

Pod pokładem zaplanowano trzy 
przestronne kabiny. Każda posiada 
łazienkę i oddzielną klimatyzację. 
Wysokość w kabinach wynosi oko-
ło dwa metry. W centralnej części 
znajduje się przestronny, reprezen-
tacyjny salon, duży kambuz i kącik 
nawigacyjny. W przedsionku kabiny 
armatorskiej wydzielono miejsce 
do pracy biurowej. To na wypadek, 
gdyby przyszły właściciel jachtu ze-

chciał sprawdzić notowania kawy na 
giełdzie w Brazylii albo kurs jena 
w Tokio.

Odsalarka zapewni niezależność 
w dłuższych, morskich rejsach. Sil-
nik o mocy 85 KM pozwoli płynąć 
po spokojnej wodzie z prędkością 9 
węzłów. Ster strumieniowy ułatwi 
portowe manewry, a generator prądu 
będzie doładował akumulatory. Kuch-
nia z płytą indukcyjną, mikrofalówka, 
lodówka z zamrażarką, zmywarka do 
naczyń oraz pralka zagwarantują wy-
godę podczas codziennych czynno-
ści oraz domową atmosferę w trakcie 
wieczornych biesiad. Do wykończenia 
kajut użyto wysokiej jakości materia-
łów. Meble wykonano z teaku, duże 

kanapy i koje oraz podsufitki obito 
alkantarą – wszystko utrzyma-

ne jest w pastelowej, beżowo- 
-brązowej kolorystyce. Łącząc to 
z wieloma punktami świetlnymi 
o ciepłej barwie otrzymano przy-
tulne, rodzinne wnętrze. Powstał 
więc dość niezwykły, luksusowy 
jacht na wody śródlądowe, który 

bez przeszkód może pływać także 
po morzu. To łódź skierowany do lu-

dzi biznesu, którzy chcą pogodzić ro-
dzinę, pracę i zamiłowanie do żeglugi.

Jacht w wersji balastowo-mieczowej 
spełnia wymagania kategorii projekto-
wej „A”. Oznacza to zdolność do żeglu-
gi oceanicznej przy wietrze do 10 stopni 
Beauforta, ze zdolnością do przetrwa-
nia warunków cięższych. Istnieje także 
możliwość montażu balastu stałego.

Masowiec „Delia” Polskiej Że-
glugi Morskiej uratował na Atlan-
tyku dwóch włoskich żeglarzy, 
którzy próbowali pobić rekord 
w żegludze przez ocean na spor-
towym sześciometrowym kata-
maranie. Ich trasa wiodła z Da-
karu w Afryce na Gwadelupę. Do 
zdarzenia doszło w połowie stycz-
nia na środkowym Atlantyku.

Matteo Miceli i Tullio Piccolini byli 
ponad tysiąc mil od najbliższego brzegu, 
kiedy przy wysokiej fali ich katamaran 
przewrócił się do góry dnem. Próby po-
stawienia łódki nie powiodły się, więc 
wezwali pomoc przez telefon satelitar-
ny. Centrum Koordynacji Ratownictwa 
Morskiego na Martynice poprosiło kapi-

tana polskiego statku do przerwania rej-
su handlowego i zmiany kursu. „Delia” 
płynęła po rozbitków trzy godziny. Gdy 
nawiązano kontakt wzrokowy, Polacy 
połączyli się z włoską załogą przez UKF. 
Warunki na Atlantyku były na tyle trud-
ne, że pierwsza próba podjęcia rozbitków 
była nieudana. W końcu wyczerpanych 
żeglarzy udało się wciągnąć na pokład. 
Wiatr i wysoka fala nie pozwoliły na wy-
dobycie z oceanu katamaranu.

Obaj żeglarze zostali na polskim stat-
ku ugoszczeni, ale zamiast na Gwadelu-
pę po rekord, musieli płynąć tam, gdzie 
„Delia” – na Azory i Islandię. Na swojej 
stronie internetowej rozbitkowie podzię-
kowali załodze polskiego masowca za 
sprawną akcję ratunkową przeprowa-
dzoną w trudnych warunkach.

Uratowani przez polski statek

Kabina armatorska na dziobie posiada sporą łazienkę oraz małe biuro.
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Gemini 50 Family
Długość kadłuba 15 m
Długość z platformą 16,2 m
Szerokość 4,7 m
Zanurzenie bez miecza 1,03 m
Zanurzenie z mieczem 2,54 m
Waga 13,6 t
Grot 49,9 m2

Fok 32,5 m2

Silnik 85 KM
Koje 8
Kabiny 3
Zbiornik paliwa 2x270 l
Zbiornik wody 2x280 l
Projekt  Wojciech Pawlik

www.sztormiaki.pl
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Wybrzeże Chorwacji i Słowenii
Przewodnik prowadzi czytelników 
wzdłuż wschodniego wybrzeża. Na 
57 kolorowych mapach zamieszczono 
350 szczegółowych planów portów, zatok 
i kotwicowisk. Skipper znajdzie informa-
cje o głębokościach, wysokościach mo-
stów, znakach nawigacyjnych i granicach 
rezerwatów przyrody. Cena: 84,99 zł. 
Źródło: www.almapress.com.pl

Słuchawki Philips dla aktywnych
Słuchawki są doskonale dopasowane 
i wodoodporne. Mają kabel o długości 
1,2 metra. Głośniki połączono lekkim 
i elastycznym pałąkiem. Miękkie, sili-
konowe wkładki są dobrze dopasowane 
do wnętrza ucha. Słuchawki można myć 
w wodzie. Źródło: www.philips.pl.

Lornetka Nikon Sporter EX 8x42
Sporter EX 8x42 to uniwersalna lornetka, która sprawdzi się 
zarówno na lądzie, jak i na pokładzie. Zaawansowany układ 
optyczny z wielowarstwowymi powłokami na soczewkach 
gwarantuje jasny i ostry obraz. Dzięki uszczelnionemu korpu-
sowi, wypełnionemu azotem, lornetka jest odporna na trudne 
warunki atmosferyczne. Jej gumowana powłoka zapewnia 
pewne trzymanie. Lornetka jest wodoodporna (do głębokości 
1 metra przez 10 minut). Uszczelki i azot gwarantują zwięk-
szoną odporność na wilgoć. Duże odsunięcie źrenicy wyj-
ściowej zapewnia dobrą widoczność nawet osobom noszącym 
okulary. Soczewki z wielowarstwową powłoką pozwalają na 

uzyskanie jasnego, wyrazistego obrazu o dobrze zrównoważonej 
kolorystyce. We wszystkich soczewkach i pryzmatach zastosowa-
no elementy optyczne ze szkła ekologicznego, bez ołowiu i arsenu. 
Cena: 654 zł. Źródło: www.nikon.pl.

Butelki 
Vintage 
Steelworks
Butelki Vintage są wykonane ze stali nierdzewnej. Posiadają prosty 
i elegancki design oraz klasyczne zamknięcie typu swing. Ze względu 
na swoją wielkość i kształt butelki są wygodne w użyciu, mieszczą się 
w torebce lub kieszeni kurtki. 
Źródło: www.makanu24.pl

Zegarek Nautica 
NST Yachtimer II
Zegarek Yachtimer II 
posiada kopertę  
ze stali szlachetnej, 
elegancką czarną 
tarczę oraz gumowy 
pasek doskonale 
sprawdzający się 
podczas uprawiania 
sportów wodnych. 
Wodoszczelność:  
200 m. 
Cena: 1180 zł. 
Źródło:
www.timetrend.pl

http://waspar.pl
www.almapress.com.pl
http://www.philips.pl
http://www.nikon.pl
http://www.www.makanu24.pl
http://www.timetrend.pl
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Kamizelka Swimy Kid
Kamizelka do nauki pływania. Stabilna, 
nie ogranicza ruchu rąk. Wykonana jest 
z wytrzymałego i przyjaznego materia-
łu. Występuje w dwóch rozmiarach: mini 
(wzrost 92-104 cm) oraz midi (wzrost 104-
128). Rzepy ułatwiają dokładne dopaso-
wanie kamizelki do ciała. Idealna pomoc 
w nauce pływania dla dzieci mających 
pierwszy kontakt z wodą. Cena: 149 zł. 
Źródło: www.makanu24.pl

Deska Rocket
Deska Rocket marki Tabou to jedna z najpopu-
larniejszych desek windsurfingowych wśród 
amatorów pływających freeride na każdym 
poziomie zaawansowania. Nie jest to sprzęt za-
wodniczy, lecz o bardzo dobrych osiągach. De-
ska jest produkowana w dwóch technologiach: 
standardowej (z przewagą włókna szklanego) 
oraz wzmocnionej włóknami węglowymi. Jest 
także wersja limitowana zbudowana w całości 
z węgla. To właśnie technologia oraz dobry 
kształt sprawiają, że deska osiąga duże prędko-
ści na halsie i jest łatwa w prowadzeniu. Rocket 
125 litów w wersji standard kosztuje 4,1 tys. zł. 
Źródło: www.easy-surfshop.pl

Urządzenie do pomiaru obciążenia lin
Spinlock Rope Sense to najnowsze przenośne urządzenie do pomiaru obciąże-
nia lin. Występuje w wersji 5-tonowej i 10-tonowej. Wyświetla aktualne obcią-
żenie liny z dokładnością do 0,2 proc. Obciążenie pracującego takielunku może 
się różnić od obciążeń projektowych. Wprowadza to ryzyko kosztownych pomy-

łek. Spinlock Rope Sense rozwiązuje te problemy. Urządzenie umożliwia 
sprawdzenie rzeczywistych obciążeń na takielunku. Może być 

łatwo zainstalowane pomiędzy liną i mocowaniem pokła-
dowym przy pomocy miękkiej pętli (soft loop) lub 

przez zastosowanie otwieranego stopera. 
Źródło: www.majer.com.pl

System PSM marki Philippi
Nowość w Polsce. Produkt debiutuje na warszawskich targach 
Wiatr i Woda. Zintegrowany systemu kontroli zasobów Phi-
lippi EM-Box PSM posiada polskie menu. Charakteryzuje się 
prostą, intuicyjną obsługą. Pozwala zaoszczędzić przestrzeń 
na tablicy rozdzielczej oraz ograniczyć ilości kabli wysoko-
prądowych. Jedno urządzenie kontroluje wiele systemów za-
montowanych na jachcie. Można zainstalować dowolną ilość 
paneli PSM w dowolnych miejscach. Modułowa konstrukcja 
pozwala na łatwą rozbudowę systemu. 
Dystrybucja w Polsce: Skaut Sp. z o.o.
Źródło: www.philippi-online.de 
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e-Czytnik Onyx Boox 60
Po co zabierać na pokład stosy książek, skoro wszystkie moż-
na mieć w małym, poręcznym, elektronicznym urządzeniu. 
Czytnik jest lekki i cienki. Producent zapewnia, że czytanie 
z „elektronicznego papieru” jest tak samo przyjemne dla 
wzroku, jak z papieru tradycyjnego (za sprawą innowacyjnej 
technologii elektronicznego atramentu e-ink wynalezionego 
przez naukowców z USA). Urządzenie pozwala czytać nawet 
w pełnym słońcu. Pomieści 4 tysiące książek. Bateria bez 
ładowania wystarczy na tygodniowy czarter (zakładamy, że 
korzystamy z czytnika kilka godzin dziennie). Możemy po-
większyć litery, skorzystać z przeglądarki internetowej, słu-
chać muzyki i odczytywać pliki w wielu formatach. Czytnik 
ma dotykowy ekran (wygodna obsługa za pomocą rysika). 
Źródło: www.legimi.com

http://www.www.makanu24.pl
http://www.easy-surfshop.pl
http://www.majer.com.pl/artykuly-zeglarskie.html
http://www.philippi-online.de
www.delphiayachts.eu
http://www.legimi.com
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Czy możemy się nauczyć 
żeglowania, nie wycho-
dząc z domu? Oczywi-

ście, nie. Ale wiedzę teoretyczną, 
która pozwoli nam przystąpić do 
kursu praktycznego, a później 
do egzaminu, można zdobywać 
między niedzielnym obiadem 
a „Tańcem z gwiazdami”. Wy-
starczy włączyć komputer.

Nie macie czasu na dwutygodniowe 
kursy poza domem? Nie odpowiada 
wam notowanie i słuchanie wykładów 
w sali lekcyjnej? Teraz zamiast trady-
cyjnych kursów żeglarskich można wy-
brać internetowe studia przygotowują-
ce do części praktycznej i egzaminu. 
e-Learning pozwala się uczyć we włas-
nym tempie i wtedy, kiedy mamy na to 
czas i ochotę. Możemy studiować nawet 
kilka lub kilkanaście tygodni i przy-
swajać wiedzę w mniejszych porcjach. 
Taka nauka w wielu wypadkach będzie 
efektywniejsza niż zakuwanie całego 
skryptu w kilka dni. A wówczas wiedza 
na dłużej zostanie w pamięci. Liczy się 
także to, że po przyjeździe na kurs nie 
będziemy oglądali naszego jachtu przez 
okno sali wykładowej, tylko od razu 
wejdziemy na pokład, by przygotować 
się do nauki praktycznej.

Na tak, tylko jak pokonać lenia, któ-
ry siedzi prawie w każdym z nas? Jak 
zmusić się do nauki, skoro nie stoi nad 
nami instruktor? – Nie zostawiamy na-
szych kursantów samych sobie – mówi 
kapitan Piotr Lewandowski z kaliskiej 
firmy Morka, która w formule e-lear-
ning oferuje już cztery rodzaje kursów. 
– System informuje nas o tym, kiedy 
ostatni raz uczniowie logowali się do 
panelu e-learning. Jeśli ktoś nie stu-
diował wiedzy od tygodnia, wysyłamy 
e-mail ze stanowczą reprymendą. Poza 
tym każdy ze słuchaczy ma prawo do 
konsultacji z instruktorem – poprzez 
Skype lub zwykły e-mail.

Dzięki uprzejmości Piotra Lewandow-
skiego zajrzeliśmy do jego internetowej 
szkoły żeglarskiej. Uporządkowana 
wiedza, podzielona na działy i tematy, 
pozwala kursantowi poznać drogę, którą 
musi przejść podczas nauki. Zatrzymali-
śmy się przy temacie „Charakterystyka 
świateł”. Kto z nas nie miał wątpliwo-
ści, czym różni się światło błyskowe od 
blaskowego lub rozbłyskowego? Chyba 
każdy początkujący sternik. W pane-
lu e-learning znajdziecie nie tylko opis 
wszystkich świateł, ale także boje, które 
z ekranu komputera nadają określony 
sygnał. Dalej znajdujemy film prezentu-
jący działanie radiopławy EPIRB. Kiedy 
trafiamy do działu „Sygnały dźwiękowe 
i ostrzegawcze”, podłączamy głośniki 
i próbujemy zapamiętać każdy z dźwię-
ków. Następnie poznajemy oznakowania 
statków, przyswajamy sobie międzynaro-
dowy kod sygnałowy (w formie prostego 
testu – jak na egzaminie klas szóstych). 

Jak się szkolić przez internet?
e-learning w polskim żeglarstwie. Jak zdobyć wiedzę za pomocą komputera?

W atrakcyjny sposób przedstawiono tak-
że symulację wzywania pomocy mayday.

Nauka w systemie e-learning kosztu-
ją od 570 zł do 1,4 tys. zł (zależnie od 
terminu i rodzaju szkolenia). Ceny są 
porównywalne z cenami tradycyjnych 
kursów. Zapisać się należy nie później 
niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem 
zajęć praktycznych. Najlepiej jednak 
zrobić to z dużym wyprzedzeniem, 
nawet kilkumiesięcznym. Wówczas 
przyswajanie wiedzy będzie frajdą, 
a nie walką z czasem. Kursant podpisu-

je umowę ze szkołą i wpłaca 50 proc. 
kosztów szkolenia. Otrzymuje hasło 
dostępu do panelu e-learning i może 
się logować kiedy zechce. Podczas sesji 
zajęć praktycznych będzie czas na po-
wtórki materiału, testy oraz dodatkowe 
konsultacje z instruktorem.

Szkoła Morka od czterech lat przepro-
wadza w systemie e-learning kurs na sto-
pień sternika motorowodnego. – Z moich 
obserwacji wynika, że osoby uczące się 
w domu przeważnie są lepiej przygoto-
wane niż te, które wybierają tradycyjne 

wykłady – mówi Piotr Lewandowski. 
Od niedawna szkoła oferuje także kur-
sy na sternika jachtowego, patent ISSA 
Inshore Skipper oraz na stopień skippera 
chorwackiego Voditelj Brodice (w tym 
wypadku kurs praktyczny oraz egzamin 
odbywają się w Chorwacji).

Krzysztof Olejnik
Koszty egzaminów na stopnie żeglar-

skie: sternik motorowodny – 250 zł, 
sternik jachtowy oraz patent ISSA 
– 350 zł, Voditelj Brodice – 855 kun, 
czyli około 453 zł.

Młodzi i zapracowani. Te dwie grupy żeglarzy coraz chętniej wybierają kursy internetowe.
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W łasny jacht to marzenie 
wielu z nas. Jak je speł-
nić, jeżeli na bankowym 

koncie nie mamy kilkuset tysię-
cy złotych? Może warto nabyć 
łódź na spółkę? Z przyjacielem 
lub z grupą przyjaciół. Albo na-
wet z osobami, których nigdy 
wcześniej nie spotkaliśmy.

W ubiegłym roku, w majowym nu-
merze naszego magazynu, szczegóło-
wo opisaliśmy zasadę działania leasin-
gu. Dziś chcielibyśmy zaprezentować 
o wiele starszy, chociaż jeszcze mało 
u nas popularny sposób zakupu jachtu, 
jakim jest fractional ownership, czyli 
współwłasność lub jeszcze prościej 
– zakup jachtu na spółkę.

Żeglując po Mazurach, widywali-
śmy żeglarzy kupujących lub nawet 
budujących jacht na spółkę. Spotykało 
się czterech przyjaciół, którzy kiedyś 
pływali razem, a teraz chcieliby zabie-
rać na wakacyjne rejsy swoje rodziny. 
Po przeliczeniu kosztów stwierdzali, 
że zamiast co roku szukać czarterowej 
łodzi, korzystniej złożyć się na jacht 
i zostać armatorem. Wspólnie wybiera-
li łódź, ustalali grafik pływań i w koń-
cu kupowali wymarzoną jednostkę. To 
rozwiązanie ma wiele korzyści, ale ma 
też wady. Wspólnicy muszą dojść do 

porozumienia w sprawie obowiązków, 
jakie wynikają z posiadania jachtu. 
Ktoś przecież musi dbać o transport, 
slipowanie jachtu, płacić za portowa-
nie, ubezpieczenia, serwis. Istnieje 
ryzyko utraty urlopu na jachcie, jeżeli 
łódź uległa poważniejszej awarii pod-
czas wcześniejszego rejsu. Wspólne 
posiadanie jachtu na takich zasadach 
może nawet mieć wpływ na utratę 
starej przyjaźni. Na bazie doświad-
czeń takich wspólników powstała idea 
współwłasności, ale sformalizowanej, 

opartej na umowie cywilnej i kontro-
lowanej przez profesjonalne firmy po-
średniczące w zakupie i zarządzające 
łodzią.

Ideę fractional ownership zapocząt-
kowała branża lotnicza. Właściciele 
prywatnych samolotów zorientowali 
się, że w ciągu roku korzystają ze swo-
ich maszyn zaledwie przez kilka tygo-
dni. Większość czasu samoloty stały 
w hangarach. Zaczęto więc poszuki-
wać partnerów, którzy chcieliby korzy-
stać z tych samych maszyn i chcieliby 

wziąć na siebie część kosztów zwią-
zanych z ich utrzymaniem i serwiso-
waniem. Tak powstały pierwsze fir-
my zajmujące się sprzedażą udziałów 
w samolotach i ich profesjonalną ob-
sługą. Po sukcesie idei współwłasności 
w branży lotniczej, rozszerzyła się ona 
na nieruchomości i inne dobra luksu-
sowe. Dzisiaj, korzystając z fractional 
ownership możemy wykupić udziały 
w luksusowym apartamencie, samo-
chodzie, biżuterii, a nawet w luksu-
sowych sukniach. W polskim prawie 
pojęcie fractional ownership wciąż 
nie istnieje, więc nie ma regulacji do-
tyczących współwłasności. Mimo to 
działają już u nas firmy podpatrujące 
przedsiębiorstwa z Zachodu i starają-
ce się ten model własności zaszczepić 
w Polsce, m.in. w branży jachtowej.

W krajach Europy Zachodniej mo-
żemy zostać współwłaścicielem luk-
susowego jachtu za pośrednictwem 
strony internetowej. Firma zajmująca 
się sprzedażą udziałów w dobrach luk-
susowych informuje, że do wzięcia jest 
luksusowy jacht dla 6 udziałowców. 
Chętni zgłaszają się przez stronę www. 
Kiedy zbierze się cała załoga, docho-
dzi do spotkania przyszłych właści-
cieli, podpisania niezbędnych umów 
i ustalenia zasad korzystania ze wspól-
nego dobra. W ten sposób, wykładając 

Jak kupić jacht na spółkę?

Jacht Sun Odyssey 45 DS. Cena sugerowana przez producenta: 182 tysiące euro netto. Może warto kupować tak duże łodzie na spółkę?
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jedną szóstą wartości łodzi, zostajemy 
jej formalnym armatorem.

Ile czasu spędzimy na jachcie w cią-
gu roku? Dwa tygodnie? Trzy? Mie-
siąc? W każdym z tych wypadków 
warto rozważyć zakup jachtu na spół-
kę. Jest kilka rodzajów fractional ow-
nership, ale przedstawię dwa najbar-

dziej popularne wśród armatorów.
Pierwszy polega na wykupieniu 

udziałów w jednej jednostce. Do ceny 
jachtu dolicza się koszty zarządzania 
łodzią oraz zysk firmy pośredniczącej 
w zakupie. Suma dzielona jest równo 
na czterech właścicieli. Najczęściej 
firma zajmująca się prowadzeniem 
fractional ownership dolicza koszty 

utrzymania jachtu i swój zysk na po-
czątku, przy podpisywaniu umów. Są 
jednak pośrednicy preferujący pobie-
ranie opłat w ratach, przez kolejne lata 
kontraktu.

Po podpisaniu umowy, wydając oko-
ło 300 tys. złotych, stajemy się jednym 
ze współwłaścicieli jachtu wartego 

milion złotych. Oczywiście, fractional 
ownership nie ogranicza się do po-
działu jachtu na czterech właścicieli, 
może być ich więcej. Wszystko zale-
ży od rozmiaru jednostki i długości 
sezonu na akwenie, gdzie łódź będzie 
stacjonować. Nie musimy się martwić 
o serwisowanie, przeglądy, uzupełnia-
nie paliwa, wody, oleju, mycie jachtu, 

opłaty, certyfikaty, transport i wo-
dowanie. Tym wszystkim zajmie się 
firma prowadząca usługę fractional 
ownership. Armator podczas poby-
tu na urlopie płaci jedynie za paliwo, 
postój w portach, wyżywienie i ewen-
tualnie za usługi skippera. To rozwią-
zanie wydaje się być najciekawsze 

dla wspomnianej czwórki przyjaciół 
składających się na własną łódkę. Stają 
się armatorami, ale pozostają wolni od 
obowiązków z tym związanych.

Kolejny krok to ustalenie kalendarza 
pływań. Trudno jest zaplanować urlop 
kilka lat w przód, dlatego firmy często 
organizują coroczne spotkania właś-
cicieli, na których ustalają wakacyjne 

plany, a przy okazji omawiają miniony 
sezon, wymieniają się doświadcze-
niami i dzielą problemami. Dostępne 
są też programy komputerowe, które 
pomagają w sprawiedliwym podziale 
własności między właścicieli.

Drugi model fractional ownership 
polega na zakupie członkostwa w klu-
bie właścicieli jachtów. Tu również 
wykupujemy udział w konkretnej jed-
nostce, jednak podczas urlopu może-
my korzystać również z innych łodzi 
tej samej klasy i wielkości. W tym wy-
padku mamy większą swobodę w wy-
borze terminów i portów zaokrętowa-
nia. Ten rodzaj współwłasności, mimo 
że wykupujemy udziały w konkretnej 
jednostce, nie pozwala na zżycie się 
z nasza łódką, jest ona dostępna dla 
wszystkich uczestników programu. 
Oczywiście, nie martwimy się o koszty 
związane z utrzymaniem jachtu i ser-
wisem – wszystkim zajmuje się firma, 
u której wykupiliśmy udziały. 

Chcąc uniknąć nieporozumień mię-
dzy właścicielami, firmy nigdy nie 
sprzedają dwóch udziałów w jachcie 
jednemu właścicielowi. Naszą część 
możemy również wziąć w leasing. For-
malności są niemal takie same, jak przy 
leasingowaniu całego jachtu. Umowy 
współwłasnościowe zawierane są naj-
częściej na 4 lub 5 lat. Po tym czasie 
jacht zostaje sprzedany, a uzyskana 
suma jest dzielona między udziałow-
ców. Jeżeli byliśmy zadowoleni z usłu-
gi, możemy zainwestować w nowy 
jacht, może tym razem większy?

Arek Rejs

Bavaria 38 HT. Cena: 157,9 tys. euro netto.  Fot. Bavaria Yachts
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S tocznia Sunreef Yachts 
z Gdańska podpisała umo-
wę na budowę największe-

go na świecie luksusowego kata-
maranu motorowego o długości 
40 metrów. 

Kadłub jachtu zaprojektowała grupa 
BMT Nigel Gee. Styl wnętrza zapro-
ponowało biuro Design Unlimited. 
Te dwie brytyjskie firmy projektowe 
poszukiwały stoczni, która podjęłaby 
się realizacji tego śmiałego projektu. 
W końcu postanowili zaufać Polakom.

Podstawowa wersja jachtu napędzana 
będzie dwoma silnikami diesla MTU 
12V, każdy o mocy 2000 KM, z wypro-
wadzeniem na tradycyjne wały napędo-
we. Tak wyposażony katamaran będzie 
mógł płynąć z maksymalną prędkością 
20 węzłów. Zasięg żeglugi będzie jesz-
cze bardziej imponujący: 2,6 tys. mil. 
Do jachtu można zamontować dwa mo-
tory MTU 16V o mocy 4000 KM z na-
pędem strugowym. Jacht z mocniejszy-
mi silnikami będzie mógł się rozpędzić 
do ponad 30 węzłów. Najszybsza wersja 
zostanie wyposażona w 4 silniki diesla 
lub kombinację silnika turbospalinowe-

go diesla z wyprowadzeniem mocy na 
napęd strugowy. Ta instalacja umożliwi 
osiągnięcie prędkości 41 węzłów.

Szerokość katamaranu wyniesie 11,8 
metra. To wielka zaleta tej konstrukcji 
(ponad dwa razy dłuższy jacht „Mal-
tese Falcon” ma 12,6 metra szerokości). 
Duża szerokość pozwoliła konstrukto-
rom zaprojektować wnętrze w innowa-
cyjny sposób. Katamaran będzie miał 

trzy pokłady mieszkalne, przy czym 
najniższy podzielony zostanie na dwie 
części znajdujące się w pływakach. 
Lewy kadłub zajmie stała sześciooso-
bowa załoga. Poza sypialniami będzie 
tam mesa i kambuz, a także pralnia 
oraz osobne wyjście na główny po-
kład. W prawym pływaku zbudowane 
zostaną dwie luksusowe kabiny lub 
jedna ogromna kabina armatora.

Na głównym pokładzie zaplano-
wano kolejne dwie kabiny, kambuz, 
bar, centrum fitness (z możliwością 
ćwiczenia także na zewnętrznym 
tarasie) oraz salonu z jadalnią na 12 
osób. Na rufowym pokładzie sło-
necznym przewidziano miejsce na 
duży basen, który będzie miał spe-
cjalne przejście z rufowej platformy 
kąpielowej.

Najwyższy pokład katamaranu dedy-
kowany jest właścicielowi jachtu i kapi-
tanowi, który ze swojej kabiny będzie 
miał bezpośrednie przejście do prze-
stronnej sterówki. Kabina armatora zaj-
mie całą szerokość kadłuba. Znajdzie się 
tutaj garderoba, część gościnno-biurowa 
i oczywiście szerokie łóżko z widokiem 
na morze przez przeszklone ściany rufo-
wej części. Możliwe jest też zagospoda-

rowanie górnego, otwartego pokładu na 
prywatny pokład słoneczny.

Na tak dużym jachcie nie może za-
braknąć rozrywek. Katamaran pomie-
ści słoneczne łóżka dla pań, dwa sześ-
ciometrowe RIB-y na dziobie, których 
wodowanie będzie możliwe dzięki 
zamontowanym tam małym dźwigom. 
W rufowym garażu ukryte będą skute-
ry wodne i inny niezbędny sprzęt. Ten 
40-metrowy katamaran może swoim 
komfortem i wyposażeniem prze-
wyższyć wiele znacznie większych 
jednostek. Poza tym jacht będzie miał 
stosunkowo niewielkie zanurzenie (1,9 
metra), co pozwoli cumować na kotwi-
cowiskach niedostępnych dla innych 
luksusowych łodzi.

Gdańska stocznia Sunreef Yachts 
znana jest na świecie z budowy du-
żych, niezwykłych jachtów. Ma już 
za sobą premierę największego kata-
maranu jaki kiedykolwiek zbudowano 
w Polsce (Sunreef 114 CHE), a także 
wodowanie trzeciego pod względem 
wielkości żaglowego katamaranu na 
świecie (Sunreef 112). Teraz nadszedł 
czas na katamaran motorowy.

Arek Rejs

luksus na dwóch pływakach

Dom na wodzie z polskiej stoczni będzie miał nie tylko basen, ale także garaże na mniejszy sprzęt pływający.   Fot. Sunreef Yachts.

Katamaran motorowy z polskiej stoczni Sun-
reef Yachts zagwarantuje wygodę, rozrywkę 
i niezależność. Łódź będzie mogła pokonać 
bez tankowania 2600 mil.

CZARTERY REJSY SZKOLENIA
Czartery jachtów:
• Chorwacja, Turcja, Grecja, 
Wyspy Kanaryjskie, Włochy, Francja, 
Karaiby, Hiszpania i inne

Czartery barek bez uprawnień:
• Francja, Holandia, Irlandia, 
Niemcy, Włochy, Polska

Rejsy i szkolenia:
• Rejsy stażowo-turystyczne na pokładzie 
nowego jachtu Delphia 47 s/y Jam Session

• Sternik Jachtowy, Voditelj Brodice

tel. (+48 22) 446 83 80 • fax (+48 22) 446 83 81 • info@punt.pl • www.punt.pl
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Bartłomiej Marszałek, syn 
Waldemara Marszałka, 
sześciokrotnego mistrza 

świata w klasach O-250 i O-350, 
otrzymał propozycję startów 
w motorowodnej Formule 1. 
Polak będzie reprezentował ze-
spół Nautica.

F1 to najbardziej prestiżowe i wido-
wiskowe zawody motorowodne. Mar-
szałek marzył o nich od początku swej 
sportowej kariery. Na pierwsze zapro-
szenie czekał zaledwie 5 lat, zdobywa-
jąc w tym czasie mistrzostwo Polski 
klasy O-250, srebrny medal mistrzostw 
świata klasy O-350 i prezentując swoje 
umiejętności (jako jedyny reprezentant 
naszego kraju) w motorowodnej Formu-
le 2. To właśnie starty w tej klasie ot-
worzyły mu drzwi do elitarnego świa-
ta Formuły 1. Jego talent i wolę walki 
zauważył Rinaldo Osculati, najstarszy, 
ciągle startujący zawodnik i jednocześ-
nie współwłaściciel zespołu Nautica. 

W ubiegłym roku Bartek Marsza-
łek został zaproszony na ostatnie trzy 
Grand Prix F1. Pełnił funkcję kierowcy 

rezerwowego i radiomena, czyli osoby, 
która z brzegu kontroluje czas przejaz-
du i informuje kierowcę o sytuacji na 
trasie wyścigu. Przed ostatnimi zawo-
dami sezonu 2010 w Sharjah Bartło-
miej Marszałek otrzymał propozycję, 
o jakiej do tej pory mógł jedynie śnić. 
Na spotkaniu z kierownictwem zespołu 

Nautica zaproponowano mu udział w 
sześciu zawodach Grand Prix sezonu 
2011. Jak na tę ofertę zareagował nasz 
pierwszy zawodnik w Formule 1? Naj-
pierw nie wierzył w to, co się stało. Póź-
niej zapomniał o bólu nogi, poważnie 
kontuzjowanej kilka dni wcześniej. Na-
stępnie zapomniał o jedzeniu, a przez 

dwie kolejne noce również o spaniu. 
Słowem – zareagował tak, jak człowiek, 
któremu spełnia się największe marze-
nie. Wcześniej startował w Formule 2. 
By zdobyć pieniądze na łódź, zastawił 
mieszkanie. Teraz doczekał się nagrody 
za lata treningów.

Co takiego wyjątkowego jest w tych 
wyścigach? W motorowodnej F1 mogą 
startować maksymalnie 24 łodzie. Ogra-
niczenie jest spowodowane względami 
bezpieczeństwa. Wyścigi rozgrywane 
są na zamkniętych akwenach, a jednost-
ki osiągają prędkość 220 km/h. Kibice, 
patrząc na walkę, jaka toczy się przy 
pierwszej boi, mają wrażenie, że woda 
pod śrubami wrze. Prawie na każdym 
Grand Prix dochodzi do spektakular-
nej kraksy. Zapewne dlatego Formuła 1 
jest jednym z niewielu sportów motoro-
wodnych pokazywanych na żywo przez 
stacje telewizyjne. W zeszłym roku rów-
nież w Polsce mogliśmy oglądać walkę 
pilotów – trzy imprezy relacjonował ka-
nał Polsat Sport. 

W F1 ścigają się Włosi, Norwedzy, 
Finowie, Arabowie, Amerykanie, Sło-
wacy, Francuzi, Niemcy, Portugalczycy 

marszałek w Formule 1
Pierwszy Polak debiutuje w motorowodnych wyścigach F1.
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i Rosjanie – startują tu tylko najlepsi 
zawodnicy z całego świata. Wszyscy 
przeszli trudne kwalifikacje. W tym 
męskim świecie znalazła dla siebie 
miejsce jedna kobieta – Marit Stromoy, 
piosenkarka z Norwegii. W ubiegłym 
roku startowała w barwach zespołu 
z Azerbejdżanu. Teraz, tak samo jak 
Marszałek, będzie wspierać team Nau-
tica. Zawody w sezonie 2011 rozegrane 
zostaną kolejno w Katarze, Portugalii, 
dwukrotnie w Rosji (Petersburg i Ka-
zań), na Ukrainie, w Chinach i dwu-
krotnie w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich (Abu Dhabi i Sharjah). Wy-
ścigi otwierające sezon zaplanowano 
na 5 marca (Katar). Bartek będzie tam 
jeszcze zawodnikiem rezerwowym, 
mogącym w każdej chwili zastąpić któ-
regoś z kierowców zespołu. Do Kataru 
zabiera swoich mechaników z Augusto-
wa. Młodego kierowcę wspierać będzie 
także doświadczony ojciec. Na kolejne 
zawody (koniec maja w Portugalii) po-
jedzie już z własnym bolidem, by w peł-
ni zaprezentować swoje umiejętności.

Zawodnicy F1 kierują niezwykły-
mi katamaranami o długości sześciu 
metrów. Kadłuby bolidów zbudo-
wano z najnowocześniejszych mate-
riałów, głównie włókna węglowego 
i kevlaru. Dzięki temu łodzie ważą 
zaledwie 390 kg (wraz z silnikiem 
o wadze prawie 120 kg). Owiewka 
łodzi zrobiona jest z lexanu. To ma-
teriał, z którego wykonane są szyby 
w kabinach amerykańskich myśliw-

ców. Ślizgacz napędzany jest dwu-
suwowym tuningowanym silnikiem 
Mercury Marine V6, zdolnym do 
wytworzenia mocy 425 KM. To tak, 
jakby do małego fiata włożyć motor 
od BMW X6. Dzięki takiemu zesta-
wieniu mocy i masy bolidy F1 już po 
4 sekundach od startu osiągają pręd-
kość 160 km/h. Przeciążenie, jakie-
mu poddawany jest pilot na ciasnym 
zakręcie w kształcie litery U, wynosi 
4,5 g i powoduje, że jego masa wzra-
sta 4,5-krotnie. W samochodach F1 
to przeciążenie wynosi „zaledwie” 
2,5 g.

Pędzący katamaran musi pokonywać 
fale. Po każdym z okrążeń na akwenie 
jest zupełnie inna fala. Poza tym fale 
nakładają się na siebie, ponieważ od-
bijają się od brzegów i wracają na tor 
– to dodatkowe utrudnienie dla za-
wodników. Widoczność już chwilę po 
starcie staje się bardzo mała. Kierowcy 
łodzi często specjalnie zarzucają rufą, 
by ograniczyć widoczność przeciwni-

kowi, to jedna z metod walki podczas 
wyścigu. Bolidy właściwie nie pły-
ną, ale lecą nad wodą, unosząc się na 
poduszce powietrznej wytwarzanej 
pod szerokim kadłubem. Jedynie tuż 
przed zakrętem łodzie dotykają wody, 
by za chwilę, na kolejnej prostej, po-
szybować parę centymetrów ponad 
powierzchnią akwenu. Wtedy jedynie 
śruba i końcówki pływaków dotykają 
wody. W takiej sytuacji wystarczy lek-
ki, nieprzewidziany podmuch wiatru, 
by łódź pofrunęła zbyt wysoko i za-
kończyła wyścig z rozbitym kadłubem. 
Na szczęście, mimo wielu wypadków 
podczas kolejnych Grand Prix, liczba 
poważniejszych kontuzji zmalała. To 
zasługa zabezpieczeń – specjalnego 
crash boxu, którym obudowana jest 
sterówka, poduszek powietrznych, 
usztywnień i pasów, którymi przypię-
ty jest sternik. Na każdych zawodach 
jest specjalistyczna ekipa ratowników 
Osprey Rescue Team, która gwaran-
tuje, że maksymalnie w 30 sekund 
po zdarzeniu na wodzie będzie przy 
poszkodowanym zawodniku. Zespół 
ratowników prowadzi też testy bez-
pieczeństwa, które obowiązkowo prze-
chodzą wszyscy piloci chcący zdobyć 
licencję kierowcy motorowodnej For-
muły 1. Ciekawe, jak Bartek Marsza-
łek poradzi sobie z „testem żółwia”, 
który polega na uwolnieniu się z cias-
nego kokpitu po przewróceniu bolidu 
do góry dnem.

Arek Rejs

Bolidy motorowodnej Formuły 1  
już po czterech sekundach od startu  
osiągają prędkość 160 km/h.

Lazurowa woda, arabskie drapacze chmur i bolidy pędzące z zawrotną szybkością.   Fot. Arek Rejs

Bartłomiej Marszałek spełnia marzenie pracując dla zespołu Nautica.  Fot. Arek Rejs

Największe w Polsce 
centrum sprzedaży 
używanego sprzętu 
żeglarskiego

� łodzie żaglowe
� katamarany 
� skiffy 
� przyczepy podłodziowe 
� osprzęt żeglarski

ul. Św. Ducha 35, 63-200 Jarocin, tel. +48 503 034 907 oraz +48 502 687 663, email: biuro@wateraction.pl

www.wateraction.pl
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Czujemy,  
że toniemy
Walczyli o uratowanie jachtu,  
ale zabrakło planu  
działania i narzędzi.
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P rzedstawiamy fragment 
książki Paula Geldera 
„Utracone jachty”, wyda-

nej w Polsce nakładem wydawni-
ctwa Alma-Press. To poruszające 
i pouczające opowieści o jach-
tach utraconych na morzu. Od 
tragicznego zatonięcia „Ouzo”, 
który został rozjechany przez 
prom na kanale La Manche, po 
relację naocznego świadka z ka-
tastrofy „Hoologan V”.

W książce znajdziecie opowieści 
o zderzeniach z obiektami pływający-
mi, o pożarach, eksplozjach, wyczer-
paniu załogi, straszliwej pogodzie, 
błędach nawigacyjnych, wywrotkach i 
połamanych masztach. Słowem, jest tu 
wszystko, co sprawia, że ciarki prze-
chodzą po plecach. Ale najważniejsze 
jest to, że kolejne opowieści zmuszają 
nas do reflek-
sji. Na łamach 
pisma „Wooden 
Boat” recenzent 
napisał: „To są 
historie, które 
sprawią, że czy-
telnik albo sta-
nie się lepszym 
żeglarzem, albo 
przejdzie na że-
glarską emery-
turę.” To chyba 
naj t r a f n ie jsza 
ocena tego wy-
d a w n i c t w a . 
Pierwsze wyda-
nie „Utraconych 
jachtów” ukaza-
ło się w Wielkiej 
Brytanii w 1985 
roku. Od tamtej 
pory książka była 
wielokrotnie wznawiana, przeredago-
wywana, zmieniana i uzupełniana.

Noel Dilly, chirurg okulista z Lon-
dynu, żeglujący od ponad 45 lat, rela-
cjonuje nagłe przedziurawienie i zato-
nięcie czarterowanego, 36-stopowego 
jachtu „Solaris”. Do zdarzenia doszło  
u wybrzeża Casablanki.

Była piękna, gwiaździsta noc. Pra-
wie zero wiatru. Jedynie delikatny, at-
lantycki rozkołys. Znajdowaliśmy się 
kilka mil od Casablanki, w powrotnym 

rejsie z Azorów i Madery. Właśnie za-
częliśmy okrążać przylądek. Widzie-
liśmy już światła portu w Casablan-
ce, kiedy rozległ się odgłos uderzenia 
– jakby kadłub walnął w coś pod wodą. 
Odłożyliśmy jacht na przeciwny kurs, 
ale po jakichś 10 minutach nastąpiło 
drugie uderzenie, o wiele słabsze, po-
nieważ poruszaliśmy się znacznie wol-
niej. Standardowe rozpoczęcie pom-
powania natychmiast po uderzeniu 
wykazało, że mamy zęzy pełne wody. 
Okrzyk z forpiku doniósł, że woda jest 
już powyżej poziomu podłogi. 

Pomby pracowały dobrze, 
ale poziom wody rósł

Kolejnym szokiem było odkrycie, 
że nie da się podnieść gretingów, żeby 
zlokalizować źródło przecieku. Intere-
sujące – w trakcie ostatniego remontu 

zostały przyśru-
bowane. Co gor-
sza, ciężar wody 
zaklinował gre-
tingi i śruby tak, 
że nie dawało 
się ich odkręcić 
śrubokrętem. Je-
żeli chcieliśmy 
mieć jakąkol-
wiek szansę na 
uratowanie jach-
tu, trzeba było te 
podłogi usunąć. 
Najpierw za po-
mocą korby od 
kabestanu, a po-
tem dużego młot-
ka, próbowaliśmy 
rozbić gretingi. 
Ale były zrobio-
ne z tekowego 
drewna bardzo 

dobrej jakości i młotek ledwo zosta-
wiał na nich ślad! Największy śrubo-
kręt wygiął się, kiedy włożyliśmy go 
w szparę pomiędzy dwoma gretingami 
i próbowaliśmy je podważyć.

Teraz już podłogi znajdowały się pod 
wodą i wszelkie działania od wewnątrz 
jachtu stały się daremne. Zdecydowa-
liśmy się na zatamowanie przecieku 
od zewnątrz. Pompy pracowały do-
brze, ale poziom wody rósł w sposób 
widoczny. Nie wzięliśmy pod uwagę 
działań, jakie należało podjąć na po-
kładzie, bo cała akcja rozgrywała się 
na dole. Silnik wciąż pracował, a dla 

reszty załogi było oczywiste, że tonie-
my, więc sterowali tam, gdzie wyda-
wało się najbezpieczniej - do brzegu.

Fale rozbijały się na plaży. Idąc 
w tamtym kierunku, tłukliśmy dzio-
bem w zaczynające się formować małe, 
ale często idące fale. Nasz pomysł do-
stania się pod spód dziko unoszącego 
się i opadającego dziobu okazał się 
niebezpieczny i została podjęta tylko 
jedna próba zlokalizowania przecieku. 
W tym czasie poziom wody sięgnął 
jakiegoś ważnego elementu, bo silnik 
przestał działać. Wówczas jacht dość 
szybko się uspokoił. Próbowaliśmy 
przeciągnąć pod dziobem żagiel, ale 
nie dało to nic poza zatopieniem dzio-
bu – dodatkowe obciążenie go spo-
wodowało zwiększony napływ wody. 
Wtedy załoga przeniosła się na rufę, 
ale dziura wciąż pozostawała poniżej 
linii wodnej. W sytuacji braku wiatru, 
braku silnika, nabierania wody oraz 
zerowych szansach na powstrzyma-
nie przecieku dobrze było pomyśleć 
o ewakuacji.

Ledwo ktoś o tym wspomniał, a już 
jeden z załogantów, działając w ogrom-
nym stresie, wyrzucił tratwę za burtę. 
Do brzegu było nie więcej niż dwieście 
metrów i o wiele łatwiej byłoby dostać 
się tam po nadmuchaniu pontonu. Ale 
skoro tratwa już była za burtą, zdecy-
dowaliśmy się jej użyć.

Załoga ostrożnie zeszła pod pokład, 
żeby zabrać najważniejsze rzeczy. Co 
ciekawe, każdy, kto pojawiał się z po-
wrotem na pokładzie, miał na sobie 
ładne „wyjściowe” ubranie. Rzeczy 
wartościowe zostały wrzucone do ple-
caka, normalnie używanego na zaku-
py, który został zapakowany do tratwy. 
Potem weszliśmy do niej wszyscy.

Zabierzcie nas do hotelu

Przy otwartych drzwiach namiotu 
tratwy wiosłowaliśmy do brzegu. Jed-
nak, gdy tratwa weszła na znajdujące 
się pod wodą falochrony, wywróciła 
się, a my wypadliśmy. Wtedy okaza-
ło się, że wypadł też najważniejszy 
plecak. Przemoczeni, trzymając się 
tratwy, dotarliśmy do plaży i znaleźli-
śmy się tuż przy samochodzie pełnym 
marokańskich policjantów. Na szczęś-
cie, widzieli jacht prześlizgujący się 
między falami. Ale biurokracja to biu-
rokracja, taka sama na całym świecie, 
więc musieliśmy dopełnić wszystkich 
formalności związanych z wejściem do 
portu. Dowódca policjantów zapytał, 
co teraz chcemy robić.

Prowadzący jacht odpowiedział: 
„Zabierzcie nas do najlepszego hotelu 
w Casablance!”. Tuż po północy piąt-
ka ociekających wodą żeglarzy zosta-
ła dostarczona do hotelowego foyer. 
Wyniosły i najwyraźniej przerażony 
kierownik ocenił nas i zauważył, że 
nie mamy bagażu. Prostując się na całą 
wysokość, zapytał: „A jak zamierzacie 
zapłacić?”. Wówczas kapitan wyjął 
przemoczoną chusteczkę do nosa ze 
swojej górnej kieszeni i ceremonialnie 
odwinął z niej kartę kredytową Ameri-
can Express. „To powinno wystarczyć, 
sir!” – odpowiedział. W tym momen-
cie wszyscy zaczęli się śmiać. Następ-
nego dnia rano, z zamiarem ratowania 
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Ratownictwo
i usuwanie wraku
Potrzebujecie Państwo 
poprosić służby 
ratownicze o pomoc?
Pantaenius pokryje 
bez ograniczeń 
koszty podczas 
ubezpieczonego 
wypadku oraz aktywnie 
doradzi i pomoże.

Co oferujemy w ramach 
ubezpieczenia jachtu?

Stała suma 
ubezpieczenia
Mają Państwo szkodę
całkowitą i oczekują 
adekwatnego 
odszkodowania?
Pantaenius uzgadnia
z Państwem stałą kwotę, 
która jest wypłacana bez 
jakichkolwiek potrąceń

Bez udziału własnego
Kradzież z włamaniem? 
Uszkodzenie podczas 
transportu, pożar lub 
uderzenie pioruna? 
Pantaenius rezygnuje
z udziału własnego!

Kontakt w języku polskim: Nautica Nord
Al. Jana Pawła II 11A • 81-345 Gdynia

Tel. 058 352 37 13 • info@nauticanord.pl
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mienia, poszliśmy na plażę, gdzie wy-
sztrandował jacht. Dziura w dziobie 
była niewiele większa niż pięść. A nam 
zabrakło solidnego łomu do wywale-
nia gretingów.

Co z tego wynika? Jedyna, ale naj-
bardziej zdumiewająca i – jak sądzę 
– najbardziej uniwersalna kwestia jest 
taka, że wypadek ujawnił, iż nie było 
żadnego planu postępowania awaryj-
nego ani ustalonego przed rejsem, ani 
w trakcie rejsu. Niebezpieczeństwo, 
choć było skrajne, nie zostało nigdzie 
zgłoszone. Nikt nie dostał polecenia 
nadania sygnału mayday czy nadmu-
chania pontonu. Takie rzeczy powinny 
zostać ustalone na początku.

Woda tryskała z toalety

Kapitan za pomocą kilku słów może 
zdecydować, kto pompuje ponton, 
a kto nadaje mayday, gdy zajdzie taka 
konieczność. Dilly twierdzi, że na 
własnym jachcie ma przyklejoną obok 
radia kartkę z procedurą wzywania 
pomocy, żeby nawet najbardziej niedo-
świadczona osoba wiedziała, co i jak 
ma zrobić.

Zaraz po uderzeniu w coś pod wodą 
lub po zejściu z dużej fali dobrą prak-
tyką jest odpompowanie zęzy. Dzięki 
temu mamy suchą zęzę i łatwiej jest 
ocenić przy kolejnym pompowaniu, 
czy jacht nabiera wody, czy nie. Oczy-
wiście, może się zdarzyć, że nie da się 
odpompować zęzy do sucha, co jest 
sygnałem, że nabieramy dużo wody.

Jeżeli jacht nabiera wody, należy za-
mknąć wszystkie zawory. „Niezwykły 
widok stanowiła woda tryskająca z to-
alety, kiedy miska klozetowa znalazła 
się pod wodą. Woda wchodziła do kok-
pitu przez otwory odpływowe i była to 
prawdopodobnie ostatnia rzecz, jaka 
spowodowała panikę i zwodowanie 
tratwy” – mówi Dilly.

Nie przykręcajcie gretingów

Nigdy, absolutnie, nie można przy-
kręcać gretingów. Powinny być za-
mykane na przetyczki lub zasuwki. 
Ważne jest, żeby wiedzieć, jak dostać 
się od środka do części kadłuba znaj-
dującej się poniżej linii wodnej. Więk-
szość osób, które o tym myślą rozwią-
zuje problem, kupując solidny młotek 
dwuobuchowy i łom. Rzeczą, o której 
często się zapomina, są nożyce do cię-
cia drutu, pozwalające odciąć wanty 
i uwolnić maszt, jeżeli złoży się i bę-
dzie leżał na burcie. Według różnych 
relacji, jest to najczęstsza przyczyna 
powstania dziury poniżej linii wodnej.

Jak duża dziura zdolna jest zatopić 
jacht? Dynamika płynów to cała gałąź 
nauki, ale zdroworozsądkowo można 
przyjąć, że jeżeli dziura, przez którą 
dostaje się woda, jest większa niż naj-
węższe miejsce w przewodzie pompy 
zęzowej, to – o ile nie da się zmniej-
szyć dziury – zatonięcie jest pewne.

Dobra pompa zasilana z silnika jest 
w stanie wylać około 150 litrów wody 
na minutę – w idealnych warunkach. 
Zwykła pompa ręczna ma mniej wię-
cej połowę tej wydajności. Według 
informacji producentów pomp, mają 
one wydajność 60 pompek na minutę, 

jeżeli nie ma żadnego oporu i nie trze-
ba podnosić wody (powyżej określonej 
wysokości nad poziom morza) przed 
wylaniem jej. Rura o długości 2 me-
trów zmniejszy tę wydajność o połowę. 
Każda rura gwałtownie obniża wydaj-
ność pompy, ponieważ jej długość ma 
istotne znaczenie przy powstawaniu 
oporu, który pompa musi pokonywać 
w trakcie pracy.

Żeby jeszcze pognębić czytelnika 
– nie da się pompować szybciej, niż 
wynosi czas potrzebny do napełnienia 
i opróżnienia pompy. Następnym ra-
zem przy opróżnianiu zęz warto zmie-
rzyć czas pełnego cyklu. Przestraszo-
ny człowiek z wiadrem o pojemności 
10 litrów jest w stanie wylać około 10 
wiader w ciągu minuty. To oznacza 
podniesienie i wylanie 10 kg wody 
co sześć sekund. Świetny sposób na 
utrzymanie formy!

Rozsądnie jest założyć, że napływ 
wody przez dziurę jest wprost proporcjo-
nalny do czwartej potęgi promienia dziu-
ry. Nie należy powiększać dziury, bada-
jąc ją, jeżeli da się tego uniknąć. Każdy 
sposób ograniczenia rozmiaru dziury 
zostanie szybko nagrodzony znacznym 
zmniejszeniem napływu wody. Nie nale-
ży rozpaczać, jeżeli wydaje nam się, że 
po zatkaniu dziury zmierzamy donikąd, 
wypompowując wodę z jachtu. Jest tam 
o wiele więcej wody, niż widać, a bar-
dzo dużo trzeba wypompować, zanim 
zauważymy jakikolwiek wyraźniejszy 
spadek jej poziomu.

Na spokojnej wodzie jacht 
mógłby przetrwać

Nie płyńcie, powtarzam, nie płyńcie 
w stronę brzegu. W tym wypadku nie-
bezpieczeństwo stanowiły falochrony 
i gdyby jacht został na spokojnej wo-
dzie, mógłby przetrwać. Falochrony 
to również nie jest miejsce dla małej 
tratwy. Nawet solidny ponton miałby 
problemy.

Ciekawa kwestia pojawiła się, gdy 
tratwa się wywróciła. Dwie osoby 
z załogi miały na sobie kamizelki, 
które automatycznie napełniały się 
powietrzem. Zgodnie z założeniami, 
jakie przyjęto przy projektowaniu ka-
mizelek, osoby te zostały odwrócone 
twarzami do góry. Niezwykle trudne 
okazało się przeciwdziałanie tej ten-
dencji na tyle, żeby dało się płynąć 
w stronę brzegu.
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Zapraszamy do współpracy       tel. 668 802 122      reklama@magazynwiatr.pl     
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Ubezpieczenie jachtu, które 
przejmujemy wraz z jed-
nostką czarterową, zwy-

kle nie chroni skipperów przed 
roszczeniami członków załogi, 
osób postronnych czy armatora 
jednostki. Dlatego prowadzący 
rejsy komercyjne oraz wyprawy 
w gronie znajomych coraz częś-
ciej wykupują dla siebie ubez-
pieczenie OC. Ile kosztuje święty 
spokój skippera?

Jedna z firm, zachęcając skipperów 
do wykupienia polisy OC, napisała 
w swym informatorze, że ubezpiecze-
nie kosztuje tyle, ile mandat za złe par-
kowanie. Może więc warto przeczytać 
ten tekst do końca, biorąc pod uwagę 
fakt, że kapitan prowadzący jacht czar-
terowy odpowiada za szkody powstałe 
z jego winy całym swoim majątkiem. 
Głównym zadaniem OC jest „wypeł-
nienie luk” w ubezpieczeniu jachtu, 
który czarterujemy.

W wyniku błędu podczas manewru 
załogant zostaje uderzony bomem 
w głowę. Traci przytomność, jego 
życie jest zagrożone. W wyniku roz-
szczelnienia zbiornika z paliwem jacht 
zanieczyszcza wodę w zatoce będącej 
rezerwatem przyrody. Uszkadzamy 
kadłub, uderzając kilem w podwodną 
skałę. Jacht idzie do remontu, którego 
koszty pokrywa jachtowe ubezpiecze-
nie casco. Ale kto zapłaci za wynaję-
cie nowego jachtu dla załóg, mających 
przejąć naszą łódź? Kto pokryje kosz-
ty anulowanych czarterów? Kto zapła-
ci za uwolnienie jednostki z aresztu 
mającego zabezpieczyć roszczenia ho-
lującego? Przed tymi wszystkimi za-
grożeniami, które czyhają na kapitana, 
chroni ubezpieczenie OC. Nie należy 
do najdroższych, a w razie kłopotów 
może być bardzo przydatne.

Ubezpieczenie OC skippera obej-
muje nawet rażące błędy kapitana oraz 
jego niedbalstwo. Ciekawe jest to, że 
ochrona działa nawet wówczas, gdy 
skipper wyrządzi szkodę po spoży-

ciu alkoholu. Polisa wykupiona przez 
prowadzącego jacht chroni także po-
zostałych członków załogi. Ważne jest 
ponadto, że ubezpieczony kapitan zy-
skuje sojusznika w przypadku ewen-
tualnych nieuzasadnionych roszczeń. 
W takich sytuacjach zawsze łatwiej 
bronić się wspólnie z ubezpieczycie-
lem niż samemu.

– Coraz więcej osób wykupuje u nas 
OC skippera. Kapitanowie mówią: 
„Bierzemy, tak na wszelki wypadek” 
– opowiada Joanna Rafalska z agencji 
czarterowej Otago Yacht, która oferuje 
klientom ubezpieczenie firmy Yacht-
Pool.

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej skipperów jest nowym pro-
duktem w ofercie firmy Pantaenius. 

– To ubezpieczenie kierujemy do że-
glarzy pływających turystycznie lub 
zawodowo na jachtach, które nie są 
ich własnością – mówi Michał Kor-
neszczuk, z firmy Nautica Nord repre-
zentującej w Polsce markę Pantaenius.

Ile kosztuje święty spokój? W firmie 
Pantaenius (przy sumie gwarancyjnej 
wynoszącej 6 mln euro) cena polisy OC 
dla skippera żeglującego w prywatnych 
rejsach wynosi 70 euro na rok. Ubezpie-
czenie obejmuje cały świat i wszystkie 
jachty. Wyższe stawki oferowane są skip-
perom zawodowym, prowadzącym rejsy 
komercyjne. Jeśli kapitan kieruje jachtem 
o długości do 17 metrów, zapłaci 214 
euro na rok. Jeżeli pływa na większych 
jednostkach – stawka wynosi 714 euro 
na rok. W wypadku, gdy skipper zechce 

być chroniony większą  sumą gwarancyj-
ną (10 mln euro), wówczas stawki rosną. 
Dla prowadzącego prywatny rejs jest to 
wówczas 107 euro na rok. Dla zawodowe-
go skippera na łodzi do 17 metrów – 321 
euro, a na jachcie większym – 1071 euro.

Firma Yacht-Pool oferuje trzy rodza-
je ubezpieczeń dla prowadzącego jacht 
żaglowy. Sumy gwarancyjne wynoszą 
5 mln euro, 7 mln euro lub 10 mln euro. 
A składki odpowiednio: 92 euro, 110 
euro i 141 euro. Wyższe stawki ofero-
wane są w wypadku, gdy skipper pro-
wadzi jacht motorowy: 152 euro, 170 
euro i 201 euro. Jeśli łódź motorowa 
nie przekracza maksymalnej prędkości 
10 km/h, wówczas skipper ubezpiecza 
się według niższych stawek, takich jak 
dla jachtów żaglowych.

Polisy OC dla skipperów
Przed czym chroni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skipperów?

abc czarterów
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Największe agencje czar-
terowe szukają pomysłu 
na poszerzenie swojej 

oferty. Firma Sunsail, która 
ma 800 jachtów i obsługuje co 
roku ponad 130 tys. żeglarzy, 
otwiera własne kluby oferują-
ce – oprócz floty czarterowej 
– także wypoczynek na lą-
dzie i naukę żeglowania. Takie 
ośrodki działają już na wyspie 
Antigua oraz w Grecji.

Na zachodnim brzegu kontynen-
talnej Grecji, w sąsiedztwie Wysp 
Jońskich, znajduje się zatoka Paleros, 
gdzie prężnie działa Club Vounaki, 
jedyna tak duża farma sportów wod-
nych w basenie Morza Śródziemnego. 
Sunsail szczyci się tym ośrodkiem. 
Klub działa jak żeglarska farma. Prze-
znaczony jest nie tylko dla sterników 
chcących czarterować jachty na cie-
kawym akwenie, ale także – a może 
przede wszystkim – dla rodzin zain-
teresowanych aktywnym wypoczyn-
kiem nad wodą. 

Club Vounaki oferuje wszystko czego 
dusza zapragnie. Można zapisać się na 
szkolenie żeglarskie na morskim jach-
cie. Poszaleć na katamaranie. Odpocząć 
w kajaku. Ponurkować lub pojeździć na 

nartach wodnych albo spróbować wa-
keboardingu. Na lądzie wybudowano 
korty tenisowe i wytyczono rowerowe 
ścieżki. Goście korzystają też z basenu 
oraz centrum fitness & spa. 

Bardzo ważną częścią ośrodka jest 
Childcare & Kids’ Clubs, czyli centrum 
opieki nad najmłodszymi gośćmi, którzy 
muszą jeszcze poczekać, nim wsiądą na 
pokład i chwycą za ster. Dzieci od pięciu 
lat mogą postawić pierwszy krok w świat 
żeglarstwa, korzystając z Kids’ Sailing 
Program, który proponuje między in-
nymi godzinę żeglowania każdego dnia, 
naukę taklowania i zasad bezpieczeń-
stwa. Z bezpłatnego programu dla gości 
ośrodka może korzystać młodzież do 
17 lat. Na wyposażeniu klubu znajdzie-
cie między innymi znane jachty mło-
dzieżowe Topper Taz oraz młodzieżowy 
sprzęt do windsurfingu.

Od jakiegoś czasu poszukiwałam 
możliwości wyjazdu na ciepłe wody 
z całą rodziną. Wcześniej odbyliśmy 
z mężem i dwiema córkami kilka rejsów 
po Adriatyku i Morzu Egejskim. Teraz, 
kiedy urodził nam się syn, zapragnęli-
śmy, aby w przyjemnych, wakacyjnych 
okolicznościach starsze dzieciaki na-
uczyły się podstaw żeglowania, a mąż 
wreszcie zdobył swój upragniony cer-
tyfikat. Poza tym kusiły mnie plażowe 
katamarany. Chciałam też spróbować 
jazdy na kitesurfingu. Wierzyliśmy, że 
także dla naszej najmniejszej pociechy 
będzie to najlepsze miejsce na pierwsze 
żeglarskie wakacje.

Na miejscu okazało się, że ośrodek 
zlokalizowany nad zatoką Paleros ofe-
ruje znacznie więcej, niż oczekiwali-
śmy. Oferta szkoleń żeglarskich jest 
naprawdę bogata. Początkujący korzy-
stali z nauki podstaw żeglowania na 
jachtach mieczowych i katamaranach 
(Learn To Sail Dinghy & Catamaran 
Courses). Szkolenia na jachtach mor-
skich prowadzili brytyjscy instrukto-
rzy Royal Yacht Assocation (RYA).

Club Vounaki dysponuje zakwatero-
waniem w eleganckich i przestronny 
pokojach, w apartamentach i studiach 
rodzinnych. A także w pokojach o pod-
wyższonym standardzie. Wszystkie 
pokoje posiadają klimatyzację, aneks 
kuchenny z lodówką oraz sejf. Spę-
dziliśmy w tym miejscu dwa tygodnie. 
Każdy z naszej pięcioosobowej ro-
dziny był zajęty od rana do wieczora, 
a kiedy chcieliśmy spędzić jeden dzień 
razem, to zwiedzaliśmy Grecję na lą-
dzie (Astakos, Mistikas i Levakos) lub 
wynajmowaliśmy jacht i żeglowaliśmy 
wokół okolicznych wysp.

Monika Nita

Farmy sportów wodnych
Firmy czarterowe już wiedzą, że sam czarter to za mało.

sport

Rodzice zdobywają umiejętności i stopnie żeglarskie...

...a dzieci stawiają pierwsze kroki. Wszystko w trakcie jednego urlopu.
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Karol Jabłoński i Przemy-
sław Tarnacki oraz sześ-
ciu innych polskich że-

glarzy z załogi Tarnacki Yacht 
Racing będzie w tym roku ry-
walizować w regatach słynnej 
klasy Farr 40. Polską załogę 
wynajął właściciel i sternik tu-
reckiego jachtu „Zall” (Wscho-
dząca Gwiazda). Pod koniec 
lutego nasza ekipa wróciła 
z Turcji, gdzie odbyła pierwszą 
w tym roku sesję treningową.

W ubiegłym roku na pokładzie jach-
tu „Zall” pływało czterech Polaków. 
Dziś aż ośmiu z dziesięciu członków 
załogi to nasi ludzie. Przemysław Tar-
nacki jest nawigatorem i managerem 
projektu. Karol Jabłoński, jeden z naj-
lepszych polskich żeglarzy, mający 
za sobą udział w regatach o Puchar 
Ameryki, został taktykiem i coachem 
ekipy. Łukasz Wosiński i Paweł Górski 
odpowiadają za trym przednich żagli. 
Przemysław Płóciennik jest trymerem 
grota, a Bartosz Bartnicki i turecki 
żeglarz Edhem Dirvana pitmanami. 
Marcin Banaszek zajmuje pozycję 
dziobowego, a Dominik Niśkiewicz 

jest masztowym. Zgodnie z przepisa-
mi klasy Farr 40 jachtem steruje właś-
ciciel – Ismet Özbakir.

Żeglarz, rajdowiec  
biznesmen i narciarz

Ismet jest nie tylko właścicielem jach-
tu, ale także współzałożycielem i wice-
prezesem Istanbul Yacht Club. Prowadzi 

szkołę żeglarstwa i firmę czarterową. 
Był kierowcą rajdowym samochodu 
WRC w teamie fabrycznym Mitsubis-
hi, startując w kilku eliminacjach raj-
dowych mistrzostw świata. Działa też 
w biznesie narciarskim. Teraz, żeglując 
z naszą załogą, zaczyna żartować, że 
chyba weźmie lekcje języka polskiego, 
by łatwiej i szybciej porozumiewać się 
ze swoim teamem.

Polsko-turecka załoga odbyła pod 
koniec lutego pierwsze treningi w no-
wym składzie. Wkrótce znów ekipa 
Jabłońskiego i Tarnackiego wyrusza 
do Istambułu. Po tych treningach jacht 
zostanie spakowany na statek i wy-
słany do Nicei, gdzie zespół ma bazę. 
Łódź zostanie wyposażona w nowe 
żagle firmy North Sails, nową elektro-
nikę i zostanie przygotowana do spa-
ringów i regat. 

Polska załoga  
w regatach Farr 40

Jacht „Zall” w tym roku weźmie 
udział w czterech imprezach zalicza-
nych do cyklu Rolex Farr 40 European 
Championship. Być może także w re-
gatach meczowych World Match Ra-
cing Tour. Pierwsze regaty odbędą się 
we włoskiej miejscowości Punta Ala w 
połowie maja. Kolejne imprezy z udzia-
łem polskiej załogi rozegrane zostaną 
w Porto Cervo (połowa czerwca), na 
Majorce (przełom lipca i sierpnia) oraz 
w Istambule (koniec września).

Więcej informacji na stronach inter-
netowych www.zall.com, www.tarna-
cki.com

Karol Jabłoński i Przemysław Tarnacki  
na tureckim jachcie Farr 40

Polscy żeglarze doceniani przez właścicieli regatowych jachtów.

Zall Team, polsko-turecka załoga, podczas ostatnich treningów.    Fot. Zall Team

Załoga jachtu „Zall”.   Fot. Zall Team
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Horn zbyszka gutkowskiego

Jacht Operon Racing Zbyszka Gutkowskiego.   Fot. Ainhoa Sanchez / w-w-i.com

Mam kłopot z kilem – po-
wiedział z pokładu jachtu 
Operon Racing Zbigniew 

Gutkowski, pierwszy Polak w oko-
łoziemskich regatach samotnych 
żeglarzy Velux 5 Oceans. Kilka 
godzin później Gutek opłynął 
Horn i skierował jacht na północ, 
do portu w Punta del Este. Ame-
rykanin Brad Van Liew, lider wy-
ścigu, był wówczas 250 mil przed 
Polakiem, a Derek Hatfield, trzeci 
zawodnik, żeglował niemal tuż za 
rufą Gutka i zmniejszał dystans.

Kiedy zamykaliśmy marcowe wyda-
nie „Wiatru” Gutkowski przeżywał na 
Oceanie Południowym trudne chwile. 
Polak zgłosił komisji regatowej prob-
lemy techniczne. Poinformował, że od 

czasu sztormu, który targał jachtami 
kilkaset mil przed Hornem, słyszy 
głuche stukanie. „Zauważyłem uszko-
dzenia przy bardzo silnym wietrze, 
gdy łódka była nienaturalnie obcią-
żana przez fale. Najpierw usłyszałem 
głuchy dźwięk, myślałem, że to coś na 
pokładzie. W końcu, przy dużym tąp-
nięciu, zobaczyłem, że rusza się kil. 
Przez kilka godzin obserwowałem co 
się dzieje. Zdecydowałem się poinfor-
mować wszystkich, że mam taki prob-
lem.” – mówił Gutkowski.

Szukając źródła niepokojących 
dźwięków Gutkowski odkrył, że jeden 
ze sworzni łączących kil jachtu z kad-
łubem, jest luźny. Przyczyną miało być 
uszkodzenie części systemu mocowania 
kila utrzymującej sworzeń we właści-
wym położeniu. W wyniku tego, ważą-

cy cztery tony kil poruszał się w swojej 
górnej części w zakresie około 3 mili-
metrów. Ten ruch powodował stukanie, 
które Gutek słyszał w momencie, gdy 
jacht z dużą prędkością uderzał w fale.

Słowa otuchy

Pogoda nie była łaskawa. Prędkość 
wiatru dochodziła do 75 węzłów, a fale 
rosły na wysokość 15 metrów. Operon 
Racing dwa razy był bliski wywrot-
ki. „Przestraszyłem się na początku 
bardzo” – opowiadał Gutek. „Jestem 
już tak blisko Hornu, to już prawie 
koniec najcięższej części tych regat. 
Na szczęście posłuchałem słów otu-
chy i opinii fachowców, projektantów 
tego systemu. Wiem z czego to jest 
zrobione. Myślę, że powinno wytrzy-
mać. Nie wiem tylko co jest przyczyną 
tych kłopotów. Może drzewo, w które 
uderzyłem tuż po wypłynięciu z No-
wej Zelandii. To było dość mocne 
uderzenie. Teraz cały czas muszę mieć 
usztywniony kil. Nie mogę regulować 
jego położenia, czyli nie trymuję łódki 
kilem, jestem skazany tylko na jedną 
pozycję.”

Służby ratownicze  
w pogotowiu

Komisja regatowa była w stałym 
kontakcie z zawodnikiem i na bieżąco 
monitorowała jego sytuację, szcze-
gólnie w trakcie okrążania przylądka 
Horn. O sytuacji na polskim jachcie zo-
stało powiadomione Morskie Centrum 
Koordynacyjno - Ratunkowe (MRCC 

– Maritime Rescue and Coordination 
Centre). Także Derek Hatfield, który 
na jachcie Active House płynął 30 mil 
za Gutkowskim, był przygotowany, 
aby w razie potrzeby udzielić asysty 
Polakowi. Komisja regatowa skon-
taktowała się z projektantami jachtu 
Operon Racing oraz ze specjalistami 
od hydrauliki kila, którzy doradzili 
Gutkowi utrzymywanie go w pozycji 
maksymalnie wychylonej, co miało 
ograniczyć jego ruch do minimum.

David Adams, dyrektor regat Ve-
lux 5 Oceans, powiedział: „Jak tylko 
otrzymaliśmy informację o problemie, 
poinformowaliśmy chilijskie służby 
ratownicze. Powiedzieliśmy, że moni-
torujemy jacht, który zgłosił problemy 
z kilem, a sytuacja na razie jest pod 
kontrolą. Poprosiliśmy Dereka Hat-
fielda, który płynął za Polakiem, by 
w razie potrzeby udzielił pomoc. Sytu-
acja była dla Gutkowskiego trudna, ale 
podszedł do niej w sposób profesjonal-
ny, biorąc pod uwagę przede wszyst-
kim kwestie bezpieczeństwa.”

Nie myślę o ściganiu

„Teraz nie myślę o ściganiu, chciał-
bym doprowadzić łódkę w całości do 
Punta del Este, mam nadzieję, że na 
Atlantyku fala będzie dużo mniejsza 
i będzie łatwiej. Nie raz już miałem 
kłopoty, ale jestem w stałym kontakcie 
z komisją regat, ratownikami i moim 
zespołem, co dodaje mi otuchy. Teraz 
najważniejsze to minąć Horn, a potem 
zobaczymy” – mówił Gutkowski 23 
lutego.Chris Stanmore-Major zajmuje czwartą pozycję.  Fot. Ainhoa Sanchez / w-w-i.com
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Amerykanin Brad Van Liev wyrusza na trzeci etap regat Velux 5 Oceans.   Fot. Ainhoa Sanchez / w-w-i.com

Dziennik 
pokładowy 
Gutka

Trzeci etap regat Velux 5 Oceans (do 
Punta del Este w Urugwaju) rozpoczął się 
6 lutego. Na kei w Wellington oprócz przy-
jaciół i kibiców towarzyszyły Gutkowskie-
mu żona Eliza i córka Zuza. Na linię startu 
Polak popłynął wraz z dwoma załogan-
tami, którzy pomagali mu przygotować 
jacht do trzeciego etapu. Na kilka minut 
przed ostatnim sygnałem wszystkie zało-
gi pomocnicze zeszły z pokładów. Jachty 
ruszyły przy wietrze o sile 35 węzłów, w 
pochmurną i deszczową pogodę. Pierwszy 
linię startu przekroczył Brad Van Liew, za-
raz za nim był Zbigniew Gutkowski, trzeci 
Derek Hatfield, czwarty Chris Stanmore-
Major. Ale to Gutkowski pierwszy minął 
znak kursowy, za co otrzymał dodatkową 
nagrodę w wysokości 1 tys. euro.

7 LUTEGO 
Im dalej od brzegu,  
tym bezpieczniej

Na trzy godziny przed wschodem 
słońca jechałem na zrefowanym grocie 
i dużym foku. Chciałem się przespać. 
Nagle bardzo mocno w coś uderzyłem. 
Myślałem, że to dryfujący kontener, bo 
dźwięk był głuchy, a łódka gwałtow-
nie się zatrzymała. Na początku nie 
wiedziałem co się dzieje. Obejrzałem 

wszystko. Sprawdziłem w środku, czy 
nie ma przecieków. Nie było. Posta-
wiłem genakera, bo fajnie wiało, ale 
Operon nadal płynął ciężko. Zacząłem 
nawet myśleć, że to znowu coś z sa-
mosterem. Potem wzeszło słońce, wy-
szedłem na pokład i zacząłem szukać 
przyczyn. Kiedy zatrzymałem się pod 

wiatr, zobaczyłem duży, bardzo dłu-
gi pień. Jedna część wystawała aż za 
rufę, więc miała jakieś 10-15 metrów. 
Pół godziny próbowałem się tego po-
zbyć. W końcu się udało. Jak mogłem 
płynąć szybko, skoro ciągnąłem za 
sobą coś takiego? Teraz nadrabiam 
stracony dystans. 

Potrzebuję czasu żeby wpaść w rytm 
normalnego funkcjonowania na jach-
cie. Mam nadzieję, że jeszcze doba 
i się przyzwyczaję. Na Operonie póki 
co wszystko dobrze. W nocy musiałem 
jeszcze raz stanąć do wiatru, bo znowu 
złapałem jakieś glony, pełno tu tego 
pływa. Tak samo jak drzew. Na akwenie 
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niedościgniony
W regatach Velux 5 Oceans Amerykanin Brad Van Liew prowadził niezagrożony w każdym 

z dotychczasowych etapów. Kiedy tylko miał sprzyjające warunki wietrzne uciekał Zbyszkowi 
Gutkowskiemu na 100, 200, a nawet na 400 mil. „Brad płynie jak motorówką. Z prędkością 

nieosiągalną dla mojego jachtu Operon Racing” – mówił z pokładu Gutek.

Brad Van Liew ominął przylądek Horn po raz trzeci w swojej karierze i po raz trzeci dokonał tego samotnie. 43-letni weteran 
regat oceanicznych jest jedynym Amerykaninem w historii, który tego dokonał.

„Minęło wiele lat odkąd byłem tu ostatni raz i jest to dla mnie wyjątkowa chwila” – komentował Van Liew. „To ogromne 
emocje, nigdy nie zapomnę tego momentu. Bardzo niewielu ludzi okrążyło Horn trzy razy w samotnym rejsie i jestem niezwy-
kle dumny będąc jednym z nich, to nieprawdopodobne uczucie. Podejście do Hornu było naprawdę trudne, z niebezpieczną 
falą i wiatrem dużo silniejszym niż w prognozach” – dodał. „Zapowiadano 30 węzłów wiatru, a było 50. Kiedy przekroczyłem 
granicę szelfu, fale stały się ogromne. Kilka razy wbiłem się w nie dziobem naprawdę poważnie. Dwa razy jacht tak zanurko-
wał, że płetwy sterów wyszły z wody. To miejsce jest bardzo niebezpieczne.”

Wielu żeglarzom ta okolica przyniosła poważne kłopoty, wielu straciło tu życie. Dwadzieścia lat temu, podczas okołoziem-
skich regat, pochodzący z RPA John Martin uderzył w dryfującą górę lodową. Uratował go jego krajan – Bertie Reed. Pięć lat 
później siedemdziesięcioletni Brytyjczyk Harry Mitchell zaginął na morzu próbując okrążyć Horn i zrealizować marzenie całe-
go życia. Francuzka Isabelle Autissier została uratowana przez rywala, gdy jej jacht wywrócił się na zachód od przylądka.

W roku 1998 sam Brad Van Liew spotkał tu huraganowe wiatry i fale sięgające 20 metrów. Również Derek Hatfield ma za sobą 
dramatyczną akcję ratunkową, która miała miejsce podczas Velux 5 Oceans w 2003 roku. Francuz Jean Le Cam, startujący w re-
gatach Vendée Globe, stracił w pobliżu Hornu kil. Jego jacht odwrócił się do góry dnem. Le Cama na szczęście uratowano.

pomiędzy Nową Zelandią, Hawajami 
i Wyspą Wielkanocną trzeba naprawdę 
uważać na dryfujące niespodzianki. Im 
dalej od brzegu, tym bezpieczniej.

10 LUTEGO 
Człowiek odzwyczaja się  
od oceanu

Dopiero po kilku dniach od startu 
wróciłem do normalnego funkcjono-
wania i życia na morzu. Postoje w por-
tach etapowych są fajne, ale człowiek 
odzwyczaja się od oceanu. Do tej pory 
miałem dość dobre warunki meteo do 
żeglowania. Po zderzeniu z drzewem 
szybko nadrobiłem stracony dystans 
do Dereka i Chrisa. Później dogonił 
mnie tropikalny niż. Musiałem założyć 
sztormowe żagle i zwolnić. 

Po rutynowej inspekcji łódki zo-
baczyłem, że silnik oderwał się od 
„fundamentu” i trzymał się tylko na 
przekładni śruby napędowej. Udało 
mi się szybko postawić go na właściwe 
miejsce i przywiązać linami do wnętrza 
kadłuba. Strach pomyśleć, co mogło by 
się stać, gdybym nie zobaczył tej uster-
ki. Silnik po prostu wyrwałby przekład-
nię  ze studzienki, pozostawiając dziurę 
w dnie wielkości wiadra. Na szczęście 
tak się nie stało!

W tym momencie płynę na pełnym 
ożaglowaniu. Grot plus duży genaker. 
I tak pewnie jeszcze przez kilka godzin, 
aż chłodny front mnie dogoni i będzie 
trzeba się refować. Prognoza na najbliż-
sze dni: wiatr silny, 30-35 węzłów z kie-
runków południowych. Temperatura po-
wietrza i wody znowu bardzo spadła, ale 
to normalne dla tego rejonu Ziemi.

11 LUTEGO 
Operon pędzi 25 węzłów

Zrobiliśmy już prawie 2 tys. mil. To 
naprawdę dużo w porównaniu z po-
przednim etapem, gdzie po tygodniu 
wciąż byliśmy 400 mil od Kapsztadu. 
Poza tym, Pacyfik jest dużo przyjem-
niejszy niż Ocean Indyjski, na razie 
wciąż mamy dobrą pogodę i świetne wa-
runki. Płyniemy bardzo szybko. Operon 
Racing osiąga prędkości w granicach 25 
węzłów, co wcześniej zdarzało się tylko 
przy zjazdach z fali. Jestem teraz na 49. 
stopniu szerokości geograficznej połu-
dniowej, do bramki bezpieczeństwa zo-
stało 225 mil. Powinienem się tam zna-
leźć jutro wieczorem. Przez najbliższe 
kilka dni zapowiada się półwiatr.

13 LUTEGO 
Gęsiego aż do Hornu

Z ostatniego raportu komisji regat 
wynika, że utrzymałem małą przewagę 
nad Derekiem, a dystans do Brada nie 
wzrósł tak mocno, jak się mogłem spo-
dziewać (biorąc pod uwagę długi kurs 
półwiatrowy). Nadal płyniemy blisko 
siebie i każdy błędny manewr natych-
miast będzie widoczny. Sądzę, że bę-
dziemy płynąć gęsiego aż do Hornu. 
Kolejne tysiąc mil może zdecydować 
o kolejności jachtów na mecie w Urug-
waju. W tej chwili wiatr osłabł i zmienił 
kierunek na południowy zachód. Wo-
bec tego powinienem podostrzyć do 
kursu 120 żeby trzymać się ortodromy. 
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Niestety, fala wciąż jeszcze jest prze-
ciwna. Troszkę trzeba będzie poczekać, 
aż ustanie, by bezpiecznie dla sprzętu 
zmienić kurs. 2564 mile – tyle zostało 
do przylądka Horn.

14 LUTEGO 
Jedziemy jak po kresce

Płyniemy szybko. Nie musimy halso-
wać. Warunki pogodowe są takie, jak 
wcześniej, choć tutaj częściej niż na Oce-
anie Indyjskim widać niebieskie niebo, co 
jest przyjemne dla oka. Z uwagi na niską 
temperaturę nie spędzam na pokładzie 
zbyt dużo czasu, wychodzę tylko wtedy, 
kiedy muszę. Nie rozwijamy wielkich 
prędkości, ale jedziemy równo, po kresce 
do celu. Nigdzie nie nadkładamy drogi. 

16 LUTEGO 
Gonią nas trzy układy niżowe

Do połowy bramki pomiaru czasu 
jechałem na genakerze, ale musiałem 
go zrzucić, bo zaczynało to być bar-
dzo stresujące. Mam 30 węzłów wiatru 
i to na razie wystarczy. Jeśli chodzi 
o warunki, to całe szczęście fala nie 
jest jeszcze taka ogromna. Jesteśmy na 
początku układu niskiego ciśnienia i tu 
się więcej nie rozbuja, co jest akurat 
fajne, bo w miarę bezpieczne.

Na prognozie siedmiodniowej widzę 
trzy układy niskiego ciśnienia, które 
będą nas gonić. Nie wiem, który z nich 
jak mocno się rozwinie, ale na pew-
no będą to wiatry powyżej 50 węzłów. 
W tej chwili mam 30, mapy pogody, ja-
kie otrzymują zawodnicy, mówią o 20, 
czyli cały czas mamy 10 węzłów gratis. 
Dobrze, że nie ma dużych chmur i przy-
chodzących spod nich szkwałów, bo to 
zmusza do zmian żagli. Niebo jest równe 
i szare, płynie się dobrze, byle tak dalej.

18 LUTEGO 
Trzeba dobrze pogłówkować

Prognoza mówi, że przez następnych 
kilka dni, czyli do przylądka Horn, 
warunki nie będą już takie kolorowe. 
Widać duże powierzchnie zupełnie 
bez wiatru i można tam „zaparkować” 
nawet na dwa, trzy dni. Trzeba dobrze 
pogłówkować. Można dużo zyskać, ale 
i dużo stracić. A nie można za bardzo 
przyspieszyć, bo jest fala, wysoka na 
jakieś osiem metrów, a zjazdy z takiej 
fali z dużą powierzchnią żagli mogą 

być niebezpieczne. Czekamy teraz na 
przylądek Horn. Zobaczymy, co tam 
się będzie działo. Ostatnim razem, jak 
tam byłem (rejs katamaranem Warta
-Polpharma przed dziesięciu laty), 
miałem 120 węzłów wiatru albo nawet 
więcej, bo elektronika przestała dzia-
łać. Zobaczymy, jakie warunki będą 
tym razem.

20 LUTEGO 
Pogoda, która odstrasza  
od żeglarstwa

Do przylądka Horn zostały jeszcze 
962 mile. Z mojej kalkulacji wynika, że 
powinienem tam dopłynąć w 3-4 dni. 
Według prognozy pogody nadal utrzy-
ma się sztormowy wiatr, który przy-
wieje kolejny układ niżowy z silnymi 
szkwałami. Dobrze, że nie w dziób! Od 
doby mam słabą widzialność i obfite 
opady deszczu. Co parę godzin muszę 
wybierać wodę z grota za pomocą wia-
dra. Wszystko po to, by wanna wody 
nie zniszczyła żagla. Zrobiło się bardzo 
zimno. Jeszcze nie odzyskałem czucia 
w dłoniach po ostatnim pobycie na po-
kładzie. To jest właśnie pogoda, która 
zwykłych ludzi może odstraszyć od 
uprawiania żeglarstwa.

Z ostatniego raportu pozycji wynika, 
że udało mi się zgubić Dereka. Prawdo-
podobnie nie utrzymał się na końcówce 
frontu niskiego ciśnienia. Natomiast Brad 
płynie jak motorówką, z prędkościami 
nierealnymi dla Operon Racing. Pozo-
staje mi tylko czekać, aż gdzieś, może 
na Atlantyku, zwolni w ciszy bez wiatru. 
Ale szczerze mówiąc nie sądzę, by gdzieś 
stanął i czekał, aż ktoś go dogoni.

22 LUTEGO 
Mam dość wielkich fali

Wychodzi na to, że będę mijał Horn 
w świetle dziennym i chyba przy cał-
kiem dobrej pogodzie. Prognoza na 
najbliższe dwie doby jest taka, że wiatru 
będzie nie więcej niż 20 węzłów, więc 
generalnie słabo jak na Horn, ale ja je-
stem z tego powodu zadowolony, bo po-
trzebuję trochę odpoczynku. Mam już 
trochę dość sztormowych warunków 
i monstrualnej fali, którą przez ostatni 
tydzień miałem cały czas.

Strategia na najbliższe godziny jest 
taka, że będę musiał skręcić jeszcze 
na południe, bo przede mną tworzy 
się dziura bez wiatru i chciałbym ją 

ominąć. Nie chcę czekać, aż chłopaki 
mnie dogonią. Warto nadłożyć drogi 
na południe i potem, tak boczkiem, 
dopłynąć do Hornu. Muszę jednak 
dobrze kalkulować, bo za dwa dni do-
chodzi tu kolejny front ze sztormowym 
wiatrem i chciałbym już wtedy być po 
drugiej stronie Ameryki Południowej. 
Nie chciałbym kolejny raz walczyć tu 
o życie jak przy ostatnim sztormie, kie-
dy na mapie pogody miałem 35 węzłów, 
a w szkwałach było 75.

25 LUTEGO 
Jestem szczęśliwy 
jak małe dziecko

Zdobycie Hornu było wspaniałe. Na 
30-40 mil przed Hornem witało mnie 

stado delfinów. Do tego jest piękna 
pogoda, czyste niebo, 10-12 wę-
złów wiatru z baksztagu. Zrobiłem 
mnóstwo zdjęć i jestem szczęśliwy, 
jak małe dziecko, że udało mi się to 
zrobić mimo kłopotów ze sprzętem. 
Spotkałem tutaj fregatę, która pły-
nie pod pełnymi żaglami w tym sa-
mym kierunku co ja, ale troszeczkę 
po lewej stronie.

Na najbliższe kilka dni zapowia-
da się halsówka. Przez 24 godziny 
dość mocna, tak jak w tej chwili, 
potem trochę słabiej, potem dziura 
bez wiatru, potem znowu uderzenie 
– prognoza jest niestabilna. Trzeba 
będzie mieć trochę szczęścia, bo nie 
ma klarownej sytuacji. Wielka loteria 
przed nami.

Polski jacht w drodze na Pacyfik.   Fot. Ainhoa Sanchez / w-w-i.com
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medale dla młodych bojerowców

Na Mazurach rozegrano mię-
dzynarodowe mistrzostwa Pol-
ski w bojerowej klasie Monotyp 
XV. Najszybciej latały załogi 
z Holandii i Niemiec. Rywalizo-
wało dziewięć ślizgów.

Rozegranie regat zaplanowano na so-
botę i niedzielę, jednak pierwszego dnia, 
przy bardzo dobrych warunkach lodo-
wych, sztormowy wiatr nie pozwolił na 
ściganie. W niedzielę, przy idealnych 
warunkach lodowych i wietrze docho-
dzącym do sześciu stopni  Beauforta, 
rozegrano sześć wyścigów. Monotypy 
latały z ogromnymi prędkościami, co 
dawało dużą satysfakcję żeglarzom i ki-
bicom. Nie obyło się niestety bez awarii 
sprzętu oraz „korkociągów”. Podczas te-
gorocznych mistrzostw polscy bojerowcy 
nawiązali wyrównaną walkę z zawodni-
kami z Niemiec i Holandii. Jednak awarie 
sprzętu i brak doświadczenia w między-
narodowych imprezach nie pozwoliły na 
wygranie tych mistrzostw.

Jerzy Nowakowski

Srebro i brąz na lodzie

Michał Burczyński został wicemistrzem świata w bojerowej klasie DN. Łukasz Zakrzewski (na zdjęciu) zdobył brązowy medal. 
Regaty rozegrane w USA (Illinois) wygrał jeden z głównych kandydatów do złota – Amerykanin Ron Sherry. Trzech następnych 
Polaków znalazło się w pierwszej ósemce regat. Na mistrzostwach rozegranych ubiegłej zimy Michał Burczyński zdobył złoto. 
Drugi był wówczas Adam Baranowski, a trzeci Łukasz Zakrzewski. Amerykanin Ron Sherry złamał wtedy maszt w trzecim 
wyścigu zawodów.

Aż pięć medali mistrzostw 
świata i Europy zdobyli na Śniar-
dwach nasi młodzi żeglarze 
lodowi. W klasie Ice-Optimist 
pierwszą czwórkę zawodników 
stanowili Polacy. Co to oznacza? 
Jesteśmy po prostu bojerową 
potęgą.

Regaty organizowano z przygo-
dami. W poszukiwaniu najlepszych 
warunków lodowych przenoszono je 
z kraju do kraju. Aż wreszcie, cała 
flota zameldowała się w Okartowie. 
Pierwszego dnia zawodnicy mogli się 
cieszyć gładkim lodem i wiatrem do 11 
metrów na sekundę. Później wszystko 
się trochę popsuło. Przyszła śnieżyca. 

Na lodzie szybko utworzyły się zaspy. 
Niektórzy mieli kłopoty z rozpędze-
niem ślizgu na starcie. 

Mistrzostwo w kategorii Ice-Opti-
mist wywalczyła Antonina Marciniak 
z Pałacu Młodzieży Olsztyn. To już 
trzecie złoto Tosi w imprezie tej ran-
gi. Tyle samo punktów miała srebrna 
medalistka Zuzanna Rybicka z ChKŻ 
Chojnice. Trzecie miejsce wywalczył 
Kamil Cesarski z Bazy Mrągowo. 
A czwarty był jego klubowy kolega 
Paweł Roszkowski. Startowało 36 za-
wodników.

W klasie DN juniorów również naj-
szybsi byli Polacy. Pierwsze miejsce 
zajął Miłosz Wojewski ze Spójni War-
szawa, a drugie Piotr Günther z LKS 

Charzykowy. W tej kategorii również 
rywalizowało 36 ślizgów.

Kilka dni wcześniej, na Niegocinie, 
odbyły się mistrzostwa kraju naj-
młodszych bojerowców. W tej impre-
zie w klasie Ice-Optimist zwyciężyła 
Zuzanna Rybicka, przed Tosią Marci-
niak i Pawłem Roszkowskim. W kon-
kurencji DN juniorów młodszych ko-
lejność na podium była następująca: 
Szymon Ignaciuk, Damian Kośnik, 
Sara Piasecka. Wiało do 11 metrów 
na sekundę. Silne deszcze padające 
przed imprezą stopiły śnieg na Nie-
gocinie i odkryły twardy lód. Mimo 
odwilży warunki do rozegrania regat 
były dobre.

mistrzostwa  
klasy monotyp
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Karol znów lata
Aż 32 polskich bojerowców wy-

startowało w mistrzostwach Eu-
ropy. Poszukiwania najlepszego 
lodu trwały długo. W końcu wy-
brano Estonię.

Do regat zaplanowanych na koniec lute-
go zgłosili się wszyscy zawodnicy kadry 
narodowej: Michał Burczyński, Łukasz 
Zakrzewski, Adam Baranowski, Robert 
Graczyk i Tomasz Zakrzewski. Wystar-
tował też Karol Jabłoński. Siedmiokrotny 
mistrz świata wrócił na lód po dłuższej 
przerwie spowodowanej zaangażowa-
niem w Puchar Ameryki. Z powodu bra-
ku startów, w ostatnich latach Jabłoński 
nie był notowany w rankingu i musiał 
startować w ostatniej grupie (grupy są 
ustawiane według światowego rankingu 
zawodników). W każdej grupie, zaczy-
nając od najsłabszej, pierwszy bieg jest 
biegiem eliminacyjnym i dziesięciu lub 
piętnastu najlepszych zawodników prze-
chodzi do wyższej grupy.

www.sklepyzeglarskie.pl
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W klubie prowadzonym 
przez doświadczone-
go triathlonistę tre-

nują nawet dwa razy dziennie. 
Balansują na dmuchanych pił-
kach gimnastycznych. Prze-
rzucają tony żelastwa na si-
łowni i dbają o dietę, która ma 
im pomóc w przybraniu kilku 
kilogramów. 

Załoga klasy Star – Maciej Gra-
bowski i Łukasz Lesiński – walczy 
o prawo startu na XXX Igrzyskach 
Olimpijskich w Londynie. Dwa tygo-
dnie stycznia Polacy spędzili w Mia-
mi, na treningach z Andy Zawieją 
i pierwszych w tym roku regatach 
Pucharu Świata. W połowie lutego 
znów wyjechali za ocean. Tym ra-
zem prawie na miesiąc. Choć starają 
się jak najwięcej czasu spędzić na 
wodzie, są takie okresy, kiedy muszą 
pracować na lądzie. Jak trenują, kie-
dy nie żeglują?

Gdy trzeba zrzucić łódkę na wodę, 
Łukasz dołącza do Macieja w Gdyni. 

Ale kiedy trzeba popracować na lądzie 
– Maciej przyjeżdża do Łukasza do 
Poznania. Na Akademii Wychowania 
Fizycznego odwiedzają klub CityZen, 
gdzie pracuje Bogumił Głuszkowski, 
trener pływania i piłki ręcznej, in-
struktor triathlonu i ratownik wodny. 
Głuszkowski specjalizuje się także 
w przygotowaniu fizycznym zawod-
ników oraz w suplementacji. Jest 
dziewięciokrotnym mistrzem Polski 
w triathlonie, startował między inny-
mi w słynnych zawodach Ironman na 
Hawajach. Z jego pomocy korzystali 
między innymi piłkarze Lecha Poznań 
i Zagłębia Lubin, a także żeglarze 
klasy RS:X – Zofia Klepacka i Piotr 
Myszka oraz rywale Maćka i Łukasza 
z klasy Star – Mateusz Kusznierewicz 
i Dominik Życki.

Głuszkowski opracował zestaw ćwi-
czeń stymulujących propriocepcję, 
czyli tak zwane „czucie głębokie”. Za-
daniem tych ćwiczeń jest wytrenowa-
nie zmysłu równowagi i podświadomej 
orientacji ułożenia własnego ciała. Dla 
żeglarzy to bardzo cenna umiejętność. 

Receptory tego zmysłu znajdują się w 
mięśniach i ścięgnach, stąd specyficz-
ne ćwiczenia. Grabowski i Lesiński 
wdrapują się na duże, dmuchane pił-
ki gimnastyczne i próbują nie spaść 
z nich na ziemię. Siadają na dmucha-
nych walcach nazywanych „fasolka-
mi” i starają się utrzymać równowagę, 
przekazując sobie z rak do rąk sztangę 
ważącą 20 kilogramów. – Bogumił 
potrafi wycisnąć z nas siódme poty. 
Po sesji treningowej w Poznaniu czuję 
mięśnie przez kilka dni – mówi Maciej 
Grabowski. – Kiedy siedzisz na piłce, 
która leży na dmuchanym walcu, a na 
dodatek stopy masz wysunięte przed 
siebie i oparte na dwóch kolejnych 
piłkach, to twoje ciało zachowuje się 
jakby żeglowało na fali – opowiada 
Łukasz Lesiński, który na treningach 
w poznańskim klubie spędza czasem 
pięć godzin dziennie. 

Łukasz pływał kiedyś na Laserze, na 
desce windsurfingowej, a także w za-
łodze Karola Jabłońskiego na jachcie 
„Polska 1”. Później wyjechał na studia 
do Szwajcarii, gdzie trenował wioślar-

stwo i reprezentował swoją uczelnię 
w narciarskim slalomie gigancie. Po 
powrocie do Polski, w 2009 roku, za-
czął pływać z Maćkiem na Starze. Za-
palił się tak bardzo, że nawet kontuzja, 
którą leczył tygodniami, nie podcięła 
mu skrzydeł. 

Fizyczne ćwiczenia polskiej załogi 
podejmowane między treningami na 
wodzie mają wzmocnić Maćka i Łu-
kasza oraz nieznacznie zwiększyć 
ich wagę. – Choć mocno pracujemy 
nad wagą, a Łukasz przytył już 12 
kilogramów, brakuje nam jeszcze 4-6 
kilogramów do łącznej optymalnej 
wagi (195 kg) – mówi Maciej. Załoga 
pracuje też nad zgraniem i komuni-
kacją, gdyż sternik jeszcze nie pozbył 
się wszystkich nawyków z klasy jed-
noosobowej (Laser), na której spędził 
wiele lat. - Poprawa komunikacji i tre-
ning mentalny to dla nas ważne zada-
nie na najbliższe tygodnie. Będziemy 
współpracować między innymi z psy-
chologami z gdańskiej AWF – mówią 
Łukasz i Maciej.

Krzysztof Olejnik

manewry lądowe klasy Star
maciej grabowski i Łukasz lesiński – jak trenują, kiedy nie żeglują?

sport

Maciej Grabowski i Łukasz Lesiński 
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Sportowe żeglarstwo na 
olimpijskich jachtach nie 
musi się kończyć wraz 

młodością. Najwyraźniej widać 
to w klasie Laser. Tylko w Eu-
ropie na tej łódce ściga się kil-
kuset mastersów, czyli zawod-
ników mających więcej niż 35 
lat. – Ta łupinka zrobiła wielką 
rewolucję w moim życiu – wy-
znaje Paweł Pochwała, jeden 
z polskich mastersów, reżyser 
i dziennikarz telewizyjny pro-
wadzący w Jedynce program 
„Kawa czy herbata”.

We f locie mastersów są nawet 
żeglarze, którym na regatach kibi-
cują wnuki. Najstarszy pochodzi ze 
Szwajcarii, ma 82 lata i wciąż pły-
wa. W europejskim rankingu Euro 
Masters Series klas Laser Standard 
oraz Laser Radial (łódka z nieco 
mniejszym żaglem) sklasyfikowano 
w ubiegłym roku prawie 500 żegla-
rzy. Flota mastersów urosła w siłę 
i stała się zgraną żeglarska ekipą.

Laser to dziś najpopularniejsza łód-
ka na świecie. W 140 krajach zareje-
strowano prawie 200 tys. łodzi. Na 
tych samych kadłubach żeglują trzy-
nastolatkowie, którzy wyrośli z Opti-
mista oraz olimpijczycy, dla których 
żeglarstwo jest już profesjonalnym 
zajęciem. Najmłodsi pływają na La-
serze 4.7 (z najmniejszym żaglem). 
Starsi sternicy oraz kobiety ścigają 
się na Laserze Radialu. Ten zestaw 
jest olimpijską konkurencją dla pań. 
Najstarsi i najbardziej doświadczeni 
wsiadają na Laser Standard, który ma 
największy żagiel. To olimpijska łód-
ka dla mężczyzn.

Flota mastersów została podzielona 
na kilka kategorii. Zawodnicy w wieku 
od 35 do 44 lat nazywani są „prakty-
kantami”. Starsi (do 54 lat) to mastersi. 
Żeglarze z przedziału wiekowego 55- 
-64 lata to grupa grand masters. Wśród 
zawodników pływających na Laserze 
Radialu osobne klasyfikacje prowa-
dzone są dodatkowo dla kobiet oraz 
dla prawdziwych seniorów rodu, czyli 
zawodników mających ponad 65 lat. 
Nazywani są great grand masters. 

Paweł Pochwała ma 50 lat. Pocho-
dzi z Olsztyna. Przed laty na Jeziorze 
Krzywym żeglował w barwach klu-
bu Warmia. Pływał na Cadecie, 420, 
później trochę na 470. Ale wkraczając 
w dorosłość, jak większość z nas, prze-
stał żeglować regatowo. – To był jeden 
z moich największych błędów – mówi 
dziś Paweł.

Po latach rozłąki z regatami, pod-
czas narciarskiego pobytu we Wło-

szech, pojechał na wycieczkę. Nad 
Gardę. Kto był, ten wie, że stojąc tam 
na skale i patrząc na skąpane w słońcu 
jezioro pełne żagli, ciarki przechodzą 
po plecach. – Obserwowałem zawody 
klasy Laser. Kiedy łódki zbliżyły się 
do kei, zobaczyłem, że w regatach 
uczestniczą faceci tacy jak ja. To mnie 
uderzyło. Wąsaci sternicy, niektórzy 
z brzuchami, wielu po pięćdziesiąt-
ce, ścigają się z zapałem nastolatków 
z kadry juniorów. Na tych samych 
łódkach co oni.

Po powrocie do Polski Paweł Po-
chwała spotkał Piotra Wetmańskiego, 
kolegę z olsztyńskiego liceum, przed-
stawiciela firmy Laser Performance. 
Kupił łódkę, zapisał się do Bazy Mrą-
gowo i wiosną 2009 roku zwodował 
łajbę na jeziorze Czos. – Wiało moc-
no. Od razu zaliczyłem wywrotkę. Nie 
doceniłem przeciwnika. Nie jest łatwo 
wrócić po latach na regatową, małą 

łódkę. A przecież jestem sprawny, 
jeżdżę na nartach, odwiedzam siłow-
nię – wszystko to jednak psu na budę. 
Wydaje ci się, że umiesz żeglować, 
ale tak naprawdę musisz się uczyć od 
początku. Ale mimo tych trudności 
frajda była wyjątkowa, morda mi się 
uśmiechała – opowiada Paweł.

W sierpniu wyjechał na pierwsze 
regaty za granicę. Do Szwecji, na 
Puchar Europy mastersów klasy La-
ser. W imprezie startowało 180 za-
wodników w wieku od 35 do 78 lat. 
Ukończył zawody na drugiej pozycji 
(w swojej kategorii wiekowej). – Zo-
baczyłem, że ludzie skupieni wo-
kół klasy Laser doskonale bawią się 
w sport. Spotykają się na regatach, 
dyskutują, wymieniają doświadcze-
nia, a rywalizację traktują naprawdę 
serio. To nie są wyścigi emerytów 
i turystów, to jest sport – przekonuje 
Pochwała. Od dwóch lat Puchar Euro-
py starszych laserowców rozgrywany 
jest także w Polsce, w Pucku.

Kto już należy do klanu mastersów? 
Na Laserze pływa Dariusz Lubak 
z Mrągowa. Maciej Bardan z War-
szawy. Bardzo dobrym zawodnikiem 
jest Robert Wolniewicz ze Szczeci-
na. Swych sił próbował też Jarosław 
Kaczorowski z Gdyni. Krzysztof 
Janiec z Opola był w ubiegłym roku 
najwyżej sklasyfikowanym Polakiem 
w rankingu Euro Masters Series. 
Jest też bardzo silna grupa z Brze-
gu (z klubów Fala i Horn) – Czesław 
Józefkiewicz, Maciej Rubiszewski, 
Janusz Soroczyński, bracia Wojciech 
i Grzegorz Wionczek oraz najstarszy 
zawodnik z tej ekipy, grand master 
Tadeusz Miller.

Najbardziej znanym zawodnikiem 
w Europie jest Belg Luc Dumonceau. 
To nieformalny szef środowiska ma-
stersów. Jeździ na prawie wszystkie 
regaty. W Polsce startował już dwu-
krotnie. Był zachwycony Zatoką Pu-
cką i atmosferą panującą na imprezie. 
Luc obiecał, że w 2014 roku Puck 
będzie gospodarzem mistrzostw Eu-
ropy, na które przyjedzie około 300 
zawodników.

Na razie Polacy przygotowują for-
mę przed najbliższym sezonem. Pod 
koniec lutego kilku zawodników wy-
jechało na zgrupowanie do hiszpań-
skiego Palamos. Ich trenerem został 
Henryk Płoski z Pucka. – My nie ro-
bimy sobie jaj, po prostu bawimy się 
w regatowe żeglarstwo – mówi Paweł 
Pochwała. – Klasa Laser zorganizo-
wała mi życie na nowo. Wynająłem 
trenera od przygotowania fizycz-
nego. Biegam, chodzę na siłownię, 
trenuję trzy dni w tygodniu według 
planu, niemal z kartką w ręku. Ale to 
jeszcze nie wszystko. Dzięki Lasero-
wi mam nowych kumpli w całej Eu-
ropie, pisujemy do siebie, umawiamy 
się na regaty, po prostu żyjemy tym. 
Powiem szczerze, że nie mam dziś 
lepszego pomysłu na starość.

Krzysztof Olejnik

laser – jacht na całe życie

Paweł Pochwała i Iwona Schymalla prowadzą program „Kawa czy herbata”.  Fot. TVP 

Laser to jacht dla młodzieży, olimpijczyków startujących w prestiżowych regatach oraz dla starszych żeglarzy. Fot. Rolex / Daniel Forster 
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Po kilku godzinach podróży 
wjeżdżają do Łeby. Mijają 
stację benzynową. „Skrę-

camy na hot-dogi czy jedziemy 
prosto na Secret? – pyta młody 
prawnik. „Prosto na plażę. Ta-
kiej prognozy nie było przez cały 
sezon” – odpowiada lekarz zafa-
scynowany windsurfingiem.

Jechali od piątej rano Choć to nie był 
weekend ani żadne święto, udało im się 
wyrwać z pracy. Ich szefowie od razu wie-
dzieli co jest grane. Już nie raz w chłodny 
i wietrzny dzień brali wolne, by uciec na 
wybrzeże i przez kilka godzin cieszyć się 
warunkami, jakie zdarzają się dosłownie 
kilka razy w roku. Kiedy wieje tak, jak 
wtedy, to windsurfingowa Polska prze-
nosi się do małego lasu i na wschodnią 
plażę w Łebie. Tłum turystów opuszcza 
miasto, bo przecież zimno i dmucha. Na 
drodze wyjazdowej tworzy się korek. Ale 
w przeciwną stronę suną busy i kombi. 
Siedzą w nich ubrani w szorty lub dresy, 
często nieogarnięci mężczyźni, jadący do 
jedynego takiego miejsca w Polsce. Na 
Secret Spot.

Jak odkryto plażę w Łebie?

Dlaczego Secret Spot, skoro wszyscy 
o nim wiedzą? Nie tak miało być. Histo-
ria tego miejsca ma zaledwie kilka lat. 
Arnon Dagan, izraelski zawodnik tre-
nujący w Polsce z grupą Mariana Brzo-
zowskiego, rzucił: „Chłopaki, dlaczego 
pływacie wave tutaj? (tutaj czyli na plaży 
zachodniej, gdzie mieści się obóz zawod-
niczy trenera Brzozowskiego). U mnie 

w Bat Galim (plaża koło Haify w Izrae-
lu), najlepsza fala robi się po zawietrznej 
stronie portu.”

Podczas następnego sztormu kilka de-
sek spłynęło baksztagiem za port w Łe-
bie. W tej grupie byli między innymi Ar-
non Dagan, Wojtek Brzozowski, Michał 
Polanowski, Michał Aftowicz i bracia 
Rutkowscy. To, co przeżyli i zobaczyli po 
drugiej stronie, było nie do opisania. Fala 
jakich nie ma nigdzie w Polsce. Łatwa, 
czysta, z dużym odstępem od następnej, 
a przede wszystkim długa. Niczym na 
światowych spotach. Można było wy-
konać nawet osiem zakrętów, a przecież 
w Polsce zwykle dwa oznaczają sukces.

Tajemnica poliszynela

Obiecali sobie, że nikomu o tym miej-
scu nie będą mówić. Chcieli zatrzymać 
Secret Spot dla siebie. Wspominali o nim 
jedynie najbardziej zaufanym windsur-
fingowcom. A ci, swoim najbardziej za-
ufanym przyjaciołom. Głuchy telefon 
działał. Pocztą pantoflową wieść roze-
szła się bardzo szybko i już rok później 
na plaży pływało ponad 20 osób. 

Zaczęto kombinować, jak się tam do-
stać. Po co spływać baksztagiem i póź-
niej halsować przez 40 minut z powrotem 
na zachodnią plażę? Ktoś w końcu zna-
lazł małą polankę w lesie. Mieściło się na 
niej pięć samochodów – to wystarczało, 
bo przecież w tamtym czasie spot był 
jeszcze tajemnicą.

Wkrótce coraz więcej osób zaczęło 
pytać o to miejsce. W 2006 roku posta-
nowiono zorganizować na plaży zawody 
Quiksilver Wave Session. Po tej imprezie 

informacje o sekretnym spocie trafiły do 
internetu. Pojawiły się mapki dojazdu 
i opisy największych zalet tego miejsca. 
Nazwa Secret Spot straciła swoje dosłow-
ne znaczenie. Ale plaża w Łebie nazywa-
na jest tak do dziś. Wciąż zresztą jest to 
miejsce bardzo wyjątkowe. 

Już sam dojazd wymaga sporej gim-
nastyki. Najpierw trzeba wjechać dep-
takiem pod główne miejskie wejście na 
plażę. Nawet w wietrzne dni deptak jest 
pełen turystów, którzy nic sobie nie ro-
bią z nadjeżdżających samochodów. Po-
tem trzeba „zdemolować” narożny bar 
czyli przesunąć wielkiego plastikowego 
gofra i poprzestawiać stoliki, aby zrobić 
wąski przejazd do lasu. Później jazda na 
pełnym gazie, by się nie zakopać. Kilka 
skrętów jak na szutrowym rajdzie. I po 
chwili jesteśmy wśród surferów przygo-
towujących się do zejścia na wodę.

Łeba kocha surferów

Niezwykłe jest to, że policja nigdy nie 
nękała użytkowników „sikretu”, a prze-
cież parkują oni praktycznie na wy-
dmie, w lesie do którego pod żadnym 
pozorem nie wolno wjeżdżać. Miejmy 
nadzieję, że ten artykuł niczego nie 
zmieni. Może w Łebie po prostu dbają 
o surferów? Może nikt nie przeszkadza, 
bo mają tam respekt dla mekki polskich 
waveriderów? Jedno jest pewne: nikt 
nikomu nie robi krzywdy i wszyscy są 
zadowoleni.

Dziś w dobry dzień Secret Spot od-
wiedza nawet 100 osób. Samochody par-
kują już nie tylko na małej polance, ale 
także na dwóch ścieżkach, które do niej  

surf 

Tajemna plaża w Łebie
Secret Spot, czyli niezwykłe odkrycie polskich surfingowców.
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prowadzą. W lesie odbywają się praw-
dziwe targi sprzętu, a na wodzie można 
oglądać najlepszych zawodników wave 
w Polsce. Zawody Quiksilver Wave Ses-
sion wciąż są organizowane (w ubiegłym 
roku wiało od brzegu i imprezę przenie-
siono do Jarosławca). Mocno podniósł się 
poziom prezentowany przez zawodników. 
Secret Spot przyczynił się do tego, że Po-

lacy zaczęli robić szybkie postępy zarów-
no w skokach, jak i w jeździe na fali. 

A co o popularności plaży w Łebie są-
dzą dziś jej odkrywcy? Tu historia zata-
cza koło. Najbardziej fanatyczni surferzy 
gotowi są do poświęceń i ciągłych poszu-
kiwań nowych miejsc. Podobno mają już 
swoją nową sekretną plażę. Plotka głosi, 
że fala jest tam jeszcze większa, bardziej 

stroma i trudniejsza, lecz równie gładka 
i przewidywalna. Tym razem jednak nie 
chcą o tym szeptać nawet najbardziej za-
ufanym surferom. Nowa miejscówka ma 
pozostać ich słodką tajemnicą. Przynaj-
mniej do wiosny.

Maciej Rutkowski
Sekcję Surf przygotowujemy wspólnie 

z portalem sieplywa.pl

www.sieplywa.pl
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Prawie 100 km/h na iceboardzie

W Koninie  
już surfowali
W pierwszych dniach lutego, 

pod Koninem, otwarto nieoficjal-
nie sezon windsurfingowy 2011. 
Na Jeziorze Gosławickim pływa-
ło kilku deskarzy z Wielkopolski. 

Na pierwsze pływanie umówili 
się surferzy z Poznania i Sieradza. 
– W piątek zadzwonił do mnie zna-
jomy, właśnie wracałem z nart. Po-
wiedział, że jedziemy do Konina, bo 
zapowiadają silne wiatry. Następnego 
dnia byliśmy już w piankach na brzegu 
– mówi jeden z uczestników weeken-
dowego wypadu.

W porywach wiało 9 stopni Beau-
forta. Surferzy pływali na żaglach 
o powierzchni 4,5 m kw. Tak małe 
żagle to nieczęsty widok na akwenach 
śródlądowych. Temperatura powietrza 
sięgała 10 stopni Celsjusza, a wodę jak 
zawsze na tym jeziorze podgrzewała 
pobliska elektrownia.

gorące emocje na zimowych mistrzostwach

Adam Łożyński z Giżycka jeździł 
na Niegocinie z rekordową pręd-
kością.  Jego GPS zanotował pręd-
kość 53,2 węzła czyli 98,52 km/h. 
To najlepszy wynik na świecie 
w rankingu gps-icesailing.com.

– Byłem bardzo zaskoczony gdy 
sprawdzałem wyniki przejazdów. My-
ślałem że na iceboardzie można maksy-
malnie jechać 80 km/h. Uzyskany wynik 
był sporą niespodzianką. To nieoficjalny 
polski rekord prędkości ślizgu typu ice-
board oraz najlepszy wynik na świecie 
w rankingu gps-icesailing.com – powie-
dział Adam dla magazynu Wiatr.

Początkowo rekord próbowano usta-
nowić dzień wcześniej, podczas imprezy 
Ice Speed Challenge. Niestety tor był 
dość nierówny i niebezpieczny. Następ-
nego dnia warunki się poprawiły. Na 
równiejszej tafli i przy równiejszym 
wietrze udało się uzyskać doskonały 
wynik.

– W tym roku przedsięwzięcie Ice 
Speed Challenge spotkało się z dużym 
zainteresowaniem ze strony środowi-
ska windsurfingowego i żeglarskiego, 
dlatego liczę, że kolejne edycje imprezy 
zostaną przeprowadzone w formie regat 
i wezmą w nich udział nie tylko zawod-
nicy, ale także amatorzy – mówi Adam.

W Giżycku odbyły się mistrzo-
stwa kraju w windsurfingu lodo-
wym. Przez trzy dni rozegrano 
12 wyścigów. Na Niegocinie ści-
gało się 56 zawodników z Polski 
i Niemiec. Mistrzem został Błażej 
Błażowski.

Dzięki wiatrowi wiejącemu z pręd-
kością 6-7 metrów na sekundę, moż-
na było spokojnie przejeżdżać przez 
zaspy mokrego śniegu o grubości 
3-4 cm. Przy dodatniej temperatu-
rze z wyścigu na wyścig lód stawał 
się coraz bardziej miękki. Ci, którzy 
mogli zmieniali płozy na grubsze, 
a reszta po prostu je tępiła. Tego dnia 
wszyscy latali blisko siebie, a zawod-
nicy z czołówki ciągle się tasowali, 
przez co emocje i apetyty na podium 
rosły. Piątkowe zmagania najlepiej 

zakończył Mariusz Ambrach (POL 
131). Zaraz za nim znalazł się Adam 
Łożyński (POL 295) z Błażejem Bła-
żowskim (POL 73) na remisie. Po 
wyścigach duża część zawodników 
siedziała w klubie i przygotowywała 
sprzęt: ostrzenie, mierzenie, wierce-
nie – jednym słowem pełen serwis.

W sobotę nastał killer day. Mróz, 
wiatr o sile do 4 stopni Beauforta 
i chmury – takie warunki panowa-
ły na Niegocinie rano. Rozegrano 
pierwszy wyścig. Jednak zgodnie 
z prognozą około południa przyszedł 
silny wiatr i zrobiła się niezła zady-
ma (6-7 stopni Beauforta). Pomimo 
czystego nieba, widoczność była 
bardzo ograniczona. Wiatr zwiewał 
śnieg z powierzchni lodu, tworzyły 
się „wiry”. Poza tym kierunek wia-
tru był niestabilny, więc sędziowie 

postanowili odroczyć wyścigi do 
godz. 14. Po przerwie taklowali-
śmy najmniejsze pędniki. Błażej ze 
Szczecina odjeżdżał pozostałym za-
wodnikom na żaglu o powierzchni 
5,8 m kw. i swoich niezwykłych pło-
zach cienkich niczym żyletki. Po tym 
dniu objął prowadzenie.

W niedzielę, po bardzo długim 
wyścigu dziewcząt i juniorów młod-
szych, udało się namówić sędziów 
aby skrócili trasę. Tuż po starcie 
juniorów i seniorów trochę przy-
wiało, ale i tak każdy pompował ile 
mógł, szczególnie na kursach z wia-
trem. Liczył się każdy punkt, każdy 
wyprzedzony przeciwnik. Różnice 
punktowe między zawodnikami były 
bardzo małe.

Po kolejnych przetasowaniach mi-
strzem Polski został niepokonany od 

Grzegorz Myszkowski
„Olimpijczyk”

UWAGA! W czasie wakacji półkolonie 
dla dzieci i młodzieży

Naprawa żagli i desek 
windsur ngowych

Sprzedaż sprzętu nowego 
i komisowego, 

Nauka windsur ngu, 
wypożyczalnia

Poznań-Kiekrz, ul. ks. Nawrota 14
tel. 601 77 10 08

www.mysza.pl  mysza@mysza.pl

poleca swoje usługi

zeszłego sezonu Błażej Błażowski, 
który jest oblatany na lodzie jak nikt 
inny i ma tyle sprzętu co niejedna cała 
sekcja surfingowa. Drugie miejsce 
i tytuł wicemistrza Polski wywalczył 
Paweł Tarnowski – jeden z najlep-
szych młodych zawodników w na-
szym kraju, kilkukrotny mistrz świa-
ta w windsurfingu. Trzecią pozycję, 
przegrywając srebro na remisie, zajął 
Adam Łożyński.
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www.mysza.pl
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ZaCHOdNiOPOMORSKiE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, 
tel. (91) 469 23 24
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, 
tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, 
tel. (94) 37 434 03
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, 
tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście, 
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Sklep Neptun, Kołobrzeg, 
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 461 41 72
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin, Bohaterów 
Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, 
tel. (91) 461 27 34
JK HOM, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań 
w Lubczynie, tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4,  
tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6,  
tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6,  
tel. (91) 423 06 56 
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 
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, 
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5,  
tel. (95) 747 25 12

POMORSKiE 
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10,  
tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11,  
tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan 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
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, 
tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, 
tel. (58) 69 01 227
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
KS Zatoka Puck, Lipowa 3a, tel. (52) 398 81 20
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
Plaża Piratów, Sopot, Mamuszki 14,  
tel. (58) 555 30 31
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20,  
tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Przystań Kusznierewicza, Swornegacie, 
Regatowa 1, tel. 515 034 904
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30,  
tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26. 
tel. (58) 307 39 12

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare 
Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, 
Giżycko, Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, 
tel. 512 086 887
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
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, ul. Lotnicza, 
tel. 606 783 413
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, 
tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, 
tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, 
tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, 
tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, 
tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. 607 306 929
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 Aqua, Olsztyn, Lubelska 50, 
tel. (89) 532 03 02
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
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6, 
tel. (87) 421 69 41
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
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 
10/11, tel. 515 186 315
Easy Surf Shop, Poznań, Mogileńska 4, 
tel. (61) 653 31 92
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, 
tel. (61) 848 26 81
aZS Poznań, Nad Jeziorem 103, 
tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, 
Wilków Morskich 45
Sklep Easy Surf, Poznań, Mogileńska 4, 
tel. (61) 653 31 92
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 
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3,
tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, 
tel. (61) 847 45 55
Sklep Szopeneria, Słomczyce 8f, 
tel. (63) 275 60 41
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
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
Przystań Posnania, Krzyżowniki, 
Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, 
tel. (61) 848 28 49
Tawerna Mykonos, Poznań, Plac Wolności 14, 
tel. (61) 853 34 36
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, 
tel. (63) 242 46 69
Sklep Funsport, Poznań, Górecka 30, 
tel. (61) 661 04 44
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, 
tel. (68) 347 35 84
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5, 
tel. 601 564 334
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MaZOWiECKiE
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej 
dzielnicy Śródmieście

15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej 
dzielnicy Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, 
Warszawska 45, tel. (22) 782 20 35
aZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, 
tel. (22) 827 28 63
Sklep Wawer, Warszawa, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Centrum Kultury w Żyrardowie, 
Plac Jana Pawła II 3, tel. (46) 855 30 54
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej 
Republiki Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54, 
tel. (22) 828 51 93
academia Nautica, Warszawa, Lentza 35, 
tel. (22) 651 90 35
agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, 
tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYa, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, 
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, Chocimska 14, 
tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, 
tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, 
tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, 
Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Szekla, Warszawa, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Forsail, Warszawa, Nowolipki 27, 
tel. (22) 654 32 61
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Sklep Skipper, Warszawa, Kobylańska 30, 
tel. (22) 651 86 40
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, 
tel. (22) 839 59 89
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, 
Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139, 
tel. 509 758 503
Tawerna Czarna Perła, Warszawa, 
Kolejowa 8/10, tel. (22) 374 75 11
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, 
Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
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
Radio OKO, Ostrołęka, Korczaka 4, 
tel. (29) 760 76 68

KUJaWSKO–POMORSKiE
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, Szpitalna 18, tel. (52) 30 22 184
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa,
tel. 606 770 843
Pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3, 
tel. (52) 321 27 01
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, 
Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, 
tel. (54) 255 02 55

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
Przystań Czarna Perła, Augustów, Sportowa 1
Sklep M. Myszkiewicz, Białystok, 
Św. Rocha 10/1, tel. (85) 744 56 96
Tawerna Ryczące 40, Białystok,  
Orzeszkowej 15, tel. (85) 732 30 30

LUBUSKiE
YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
LKŻ Sława, Odrodzonego WP 23, 
tel. (68) 356 62 03

ŁÓDZKIE
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, 
Żeromskiego 52, tel. (42) 632 66 84
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, 
tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, 
tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, 
tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów, 
tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, 
Przeskok 3, tel. 663 567 514

Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, 
tel. (44) 710 86 82

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep turystyczno-żeglarski, Kielce, 
Warszawska 147, tel. (41) 368 60 75

LUBELSKiE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, 
tel. 502 365 964

DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, 
tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, 
tel. (71) 328 23 25
DOZŻ, Wrocław, Plac Św. Macieja 5, 
tel. (71) 343 56 65
akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław, 
Skrzetuskiego 68

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, 
tel. (32) 265 19 18
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
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
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 Mantra Extreme, Opole, Leśmiana 19, 
tel. 509 75 70 78

MAŁOPOLSKIE
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, tel. 609 320 772
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57

POdKaRPaCKiE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep Afma, Rzeszów, Podkarpacka 71, 
tel. (17) 854 34 69
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, 
tel (17) 862 02 39
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