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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
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od redakcji

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 numerów) 
kosztuje 27 zł.

 Prenumerata roczna (12 numerów*) 
kosztuje 54 zł.

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

Dlaczego żeglarstwo jest spor-
tem innym niż wszystkie? Bo mo-
żemy je uprawiać na tysiąc spo-
sobów. A także dlatego, że może 
nam towarzyszyć przez całe ży-
cie, gdyż wiek nie ma w żeglar-
stwie wielkiego znaczenia.

Roman Paszke skończy w maju 61 
lat. Przepłynął samotnie Atlantyk 
wielkim katamaranem i zapowia-
da, że to dopiero początek przygody 
z samotną żeglugą i biciem rekordów. 
53-letni Tomasz Cichocki wraca przez 

Atlantyk do Europy na jachcie „Polska 
Miedź”. Samotnie i bez łączności ze 
światem. Jeśli dopłynie szczęśliwie, 
z pewnością nie wytrzyma zbyt długo 
na lądzie. Na naszych łamach staramy 
się podsumować ostatnie miesiące rej-
su „Polskiej Miedzi”.

Paweł Pochwała, reżyser i dziennikarz 
Telewizji Polskiej, prowadzący w Jedyn-
ce program „Kawa czy herbata?”, jest 
rok młodszy od kapitana Cichockiego. 
Startuje w regatach klasy Laser Radial 
(kategoria masters), wyjeżdża na zgru-
powania do Hiszpanii i przekonuje, że 

nie ma lepszego pomysłu na starość, niż 
pływanie na tej małej łódce, która prze-
cież tyle razy dała mu w kość. W tym 
numerze „Wiatru” Paweł komentuje 
dla nas najważniejsze żeglarskie wyda-
rzenia i opowiada o swoich regatowych 
i dziennikarskich planach.

Ale żeglarstwo piękne jest także dlate-
go, że możemy je dzielić z innymi, a tak-
że godzić z codziennymi obowiązkami. 
Tomasz Zakrzewski ma żonę, dwoje 
dzieci, kredyt hipoteczny, odpowiedzial-
ną robotę w poważnej firmie, a mimo 
to znajduje czas, by latać na bojerach. 

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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W lutym zdobył w Szwecji tytuł mistrza 
świata. Na łamach „Wiatru” opowiada 
o pięknie bojerowego sportu i determi-
nacji, która pozwoliła mu osiągnąć suk-
ces. Karol Porożyński zajmuje poważne 
stanowisko w zarządzie firmy budowla-
nej. Ale mimo to tak zdołał zorganizo-
wać sobie zawodowe życie, że pół lutego 
spędził na treningach na Majorce. Karol 
we wrześniu ubiegłego roku został mi-
strzem kraju w klasie Laser. W grudniu 
zeszłego roku podczas mistrzostw świa-
ta w Perth wywalczył dla Polski kwalifi-
kację olimpijską. W styczniu 2012 roku 
został członkiem Kredyt Bank Polish 
Sailing Team i otrzymał tytuł Żeglarza 
Roku Polskiego Stowarzyszenia Klasy 
Laser. Teraz rozpoczyna walkę o prawo 
startu na igrzyskach.

Czytając o tych żeglarzach, młodych 
i starych, przychodzą mi do głowy sło-
wa Pawła Pochwały: „szkoda życia, by 
siedzieć na brzegu”. Przed nadchodzą-
cym sezonem weźmy sobie te słowa do 
serca. I nieważne, ile mamy lat albo 
obowiązków...

Krzysztof Olejnik

Czas oddać cumy
„W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam”

AGANTRUS Sailing & Travel Agency, 03-335 Warszawa, ul. Syrokomli 7/13 kl. III, tel. (+48) 503 414 419, fax (+48) 22 414 17 17, e-mail: info@agantrus.pl 

www.agantru
s.pl

CZ ARTER jachtów żaglowych i motorowych na wodach całego świata. REJSY turystyczne. SZKOLENIA oficerskie 
i kapitańskie na s/v Kapitan Borchardt. SAFARI nurkowe. PODRÓŻE egzotyczne. UBEZPIECZENIA żeglarskie YACHT-POOL

Zamów magazyn „Wiatr” do domu
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Giżycko
Żeglarską Stolicą Polski 2012

Na Mazurach strzelały szampany

Gdańsk Gdynia Giżycko Mikołajki Puck Sopot Szczecin Świnoujście

689

8515

13 107

744

1948

166 313 330

Nasza internetowa zabawa cieszyła 
się sporym zainteresowaniem. Po ko-
mentarzach zamieszczonych na stronie 
„Wiatru” widać, że temat żeglarskiej 
stolicy poruszył środowisko. Niemal 
od początku o pozycję lidera rywali-
zowały dwa miasta: Giżycko i Gdynia. 

P rawie 26 tys. głosów od-
dali internauci i czytel-
nicy „Wiatru” w naszym 

plebiscycie na Żeglarską Stoli-
cę Polski 2012. Najwięcej gło-
sów zebrało Giżycko (13107). 
Drugie miejsce zajęła Gdynia 
(8515), a trzecie Puck (1948). 
Dziękujemy za udział w głoso-
waniu i serdecznie gratuluje-
my mieszkańcom i miłośnikom 
zwycięskiego miasta.

Wielu z was zwracało uwagę, że trud-
no porównywać atrakcje mazurskiej 
miejscowości i portu leżącego nad Za-
toką Gdańską. Niektórzy postulowali, 
by w przyszłości wybierać dwie stoli-
ce: morską i śródlądową. Jeden z czy-
telników napisał: „Giżycko ma piękną 
marinę i latem faktycznie sporo się 
tam się dzieje, ale przecież Polska ma 
dostęp do morza, więc Giżycko niech 
będzie stolicą szuwarową, a Gdynia 
morską”. Ktoś inny dodał w komen-
tarzu: „Giżycko to jeziora i nie należy 
go porównywać z nadmorskimi miej-
scowościami. No, ale trzeba zauważyć, 
że to miasto ma prawie półtora tysiąca 
miejsc cumowniczych w portach i to 
o dość dużym standardzie.”

Sporo osób starało się uzasadnić 
swój wybór. Czytamy między innymi: 

Wyniki internetowego głosowania na Żeglarską Stolicę Polski 2012

Nad Niegocinem jest pięć portów. 
Nad Kisajnem i wokół zatoki Tracz 
działają kolejne cztery przystanie. 
W sumie w Giżycku jest około 740 
miejsc cumowniczych (łącznie z tymi, 
które powstały w nowej Ekomarinie). 
W sąsiednich Wilkasach, Pięknej Gó-
rze i Bystrym jest 600 stanowisk dla 
jachtów. Wszystkie te zakątki tworzą 
żeglarską aglomerację z 20 portami, 
które skupiają prawie 40 firm czarte-
rowych. Łącznie dysponują one flotą 
400 jachtów.

„Idealne położenie pomiędzy dużymi 
jeziorami, urokliwe kanały, dobra baza 
wypadowa (liczne porty, coraz lepiej 
zadbane i wyposażone), tradycje że-
glarskie, dobra baza szkoleniowa, moc 
imprez i atrakcji, wyjątkowy klimat – 
to właśnie Giżycko. Tu nie dzielimy 
przyjezdnych na wielkich wilków mor-
skich i małych żeglarzy, tu przeżyjesz 
miłe chwile przy ognisku i doświad-
czysz uroków żeglowania. Gdy ciepły 
wiatr rozwieje żagle i włosy, poczujesz 
się wolnym...” Ktoś inny podszedł do 
tematu bardziej poradnikowo: „Giży-
cko to jakby dwa w jednym. Centrum 
jest głośne, pełne rozrywek. Osobom 
ceniącym spokój i przyrodę polecam 
okoliczne dzikie plaże i zakamarki, 
gdzie można zaszyć się w szuwarach.”

Nie brakowało wpisów, w których 
dzieliliście się swoimi wspomnieniami 
z Giżycka. Jeden z internautów napi-
sał: „Parę lat temu widziałem okolice 
Giżycka z helikoptera. Nie przypusz-
czałem, że są tak piękne. Tylko woda 
i lasy. Nie mamy się czego wstydzić: 
zaplecze rozwija się bardzo szybko, 
miasto też drgnęło. Akweny są duże 
i sprawią radość każdemu żeglarzowi.”

Mieszkańcy i żeglarze z Giżycka cze-
kali na zakończenie głosowania między 
innymi w znanej knajpce „Kurna Cha-
ta”. O północy 31 stycznia, kiedy koń-
czyliśmy liczenie głosów, w Giżycku 
wystrzeliły korki od szampanów.

http://www.gizycko.pl/
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Wagner byłby dumny
Odsłonięto tablicę na wyspie Tortola

Polskie jachty na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych

Polscy żeglarze, głównie człon-
kowie polonijnych klubów żeglar-
skich i Yacht Klubu Polskiego, 
spotkali się w styczniu na Brytyj-
skich Wyspach Dziewiczych, by 
uczcić pamięć kapitana Włady-
sława Wagnera. Był pierwszym 
Polakiem, który opłynął świat na 
łodzi żaglowej. W tym roku minie 
80 lat, od kiedy wyruszył z Gdyni 
w swój pamiętny rejs.

Uroczystość odbyła się w Trellis Bay 
na karaibskiej wyspie Tortola. Wśród 
wielu gości byli organizatorzy zlotu 
Wagner Sailing Rally 2012: kapitan Je-
rzy Knabe z Yacht Klubu Polskiego, 
kapitan Andrzej Piotrowski – inicjator 
projektu, Krzysztof Kamiński z Chicago 
i Zbigniew Turkiewicz z Kanady. W za-
toce zacumowały 43 jachty, w tym czte-
ry z Polski. Dużym wydarzeniem było 
przypłynięcie żaglowca „Fryderyk Cho-
pin”. W uroczystościach uczestniczyli 

też mieszkańcy wyspy wraz z premie-
rem, gubernatorem i ministrami rządu 
Brytyjskich Wysp Dziewiczych. W ob-
chodach wzięło udział ponad 250 osób.

W sobotę 21 stycznia goście zebrali 
się na Bellamy Cay. Głównym punktem 
programu było odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej kapitana i jego rejs. Prze-
mówienie wygłosili Jerzy Knabe i Obel 
Penna, dawny współpracownik Włady-
sława Wagnera. Żona żeglarza, Mabel, 
nie dotarła na uroczystość, ale przesłała 
list, który odczytano w obecności gości.

Władysław Wagner jest dla wielu 
polskich żeglarzy postacią tajemniczą. 
Przez lata nie istniał w społecznej świa-
domości. Urodził się w 1912 roku w oko-
licach Radomia, ale już w 1927 roku 
przeniósł się z rodzicami do Gdyni. Zafa-
scynowany morzem, portami i jachtami, 
wstąpił do morskiej drużyny harcerskiej 
i zaczął uczestniczyć w kursach żeglar-
skich. Szybko zaczął marzyć o opłynię-
ciu świata. W 1931 roku razem z kolegą 

znaleźli na plaży porzucony wrak szalu-
py. Postanowił ją wyremontować i prze-
kształcić w jacht, na którym zrealizuje 
swoje plany. Rok później „Zjawa”, bo tak 
nazwał swoją pierwszą jednostkę, zosta-
ła zwodowana. W rejsie zdecydował się 

uczestniczyć Rudolf Korniowski. We 
dwóch wypłynęli 8 lipca. Niestety, oka-
zało się, że łódka nie ma wystarczająco 
mocnej konstrukcji, by poradzić sobie w 
dalekomorskim rejsie. Zdeterminowany 
Wagner zdecydował się nocą uprowa-
dzić harcerski jacht „Zorza”. Ostatecznie 
właściciel tej jednostki przekazał ją na 
własność młodemu żeglarzowi. Dzięki 
temu Wagner mógł kontynuować rejs 
dookoła świata. W trakcie wyprawy był 

zmuszony jeszcze dwa razy zmieniać 
jacht (na „Zjawę II” i „Zjawę III”). Rejs 
trwał siedem lat. Po zamknięciu pętli 
Wagner chciał wrócić do Polski, ale nie 
pozwolił mu na to wybuch II wojny świa-
towej. Po wielu żeglarskich przygodach 

osiedlił się w Trellis Bay, gdzie zbudował 
stocznię jachtową i dom dla swojej rodzi-
ny. Ostatnie lata życia spędził na Flory-
dzie. Zmarł w 1992 roku.

Rok 2012 został ogłoszony Rokiem 
Wagnera – obchodzimy setną roczni-
cę jego urodzin, 80. wyruszenia w rejs 
i 20. śmierci. Uroczystości na Brytyj-
skich Wyspach Dziewiczych były po-
czątkiem Roku Wagnera.

Kamila Ostrowska

Projekt Kurs na Giżycko – wróćmy nad jeziora dofinansowany jest 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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Uroczystość odbyła się w Trellis Bay. Obecni byli 
mieszkańcy wraz z premierem, gubernatorem 
i ministrami rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych.

http://www.gizycko.turystyka.pl
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Krzysztof Olejnik: Paweł, czym 
dla Ciebie jest żeglarstwo?

Paweł Pochwała: Wszystkim! To 
moja pasja i styl życia. Uwielbiam 
wszystkie żeglarskie klimaty, nawet 
tego lasera, który robi ze mną, co 
chce... Cieszą mnie małe sukcesy spor-
towe (zwycięstwo w Pucharze Polski 
kategorii masters), wyjazdy na zagra-
niczne treningi (zgrupowania w Hi-
szpanii) oraz plany związane z nowym 
sezonem i startem w październiko-
wych mistrzostwach Europy. Żeglo-
wanie w wieku dojrzałym ustawiło 
mi życie na nowo. Biegam, chodzę na 

siłownię, trenuję trzy razy w tygodniu 
według planu przygotowanego przez 
trenera. I kocham to! Nie tylko z tego 
powodu, że to doskonała aktywność 
sportowa. Ale także dlatego, że że-
glarstwo jest dziedziną, która zawsze 
czyni ludzi lepszymi. Ma doskonały 
wpływ na młodzież, organizuje życie 
dorosłym i pozwala zdobywać nowych 
kumpli w różnych zakątkach Europy. 
W moich programach chcę zachęcać 
widzów do kontaktu z tym światem.

Przed laty na Jeziorze Krzywym że-
glowałem w barwach klubu Warmia. 
Pływałem na cadecie, 420, później 

trochę na 470. Ale wkraczając w doro-
słość, jak większość z nas, przestałem 
żeglować regatowo. To był jeden z mo-
ich największych błędów. Dziś trochę 
chcę nadrobić stracony czas.

Rok temu pisaliśmy na łamach 
„Wiatru” o polskich mastersach 
z klasy Laser. Nazwaliśmy nawet la-
sera łódką na całe życie, bo żeglują 
na niej nastolatkowie, seniorzy oraz 
zawodnicy w wieku przedemery-
talnym. Co się zmieniło przez rok 
w waszym środowisku?

Jest nas coraz więcej. Do mistrzostw 
Polski i wrześniowego Pucharu Euro-
py w Pucku będzie pływać około 30 
mastersów. Ciekawe jest, że zaczynają 
dołączać do nas sternicy, którzy kie-
dyś z sukcesami pływali na laserach, 
a teraz powracają na regatowe trasy 
już jako mastersi. To spore wyzwanie 
dla starszych zawodników z tej katego-
rii. W tym roku wiek mastersa (35 lat) 
osiągną trener Bartek Szotyński, Adaś 
Senger z Zatoki Puck, a za dwa lata 
Katarzyna Deberny, która w grudniu 
ubiegłego roku zakończyła karierę 

w kadrze olimpijskiej. Towarzystwo 
będzie więc nie tylko coraz liczniejsze, 
ale też coraz silniejsze sportowo. Poza 
tym założyliśmy Polish Masters Team, 
stowarzyszenie mastersów klasy La-
ser, którego zostałem pierwszym pre-
zesem. Mamy trzy imprezy w sezonie 
zaliczane do naszego Pucharu Polski. 
Aby dobrze przygotować się do star-
tów, w marcu wyruszamy na kolejne 
zgrupowanie do Palamos (Hiszpania).

Nawiązaliśmy ponadto kontakty 
z zawodnikami mastersami z innych 
klas (OK Dinghy, Finn, 470). Chcieli-
byśmy zorganizować regaty dla star-
szych sterników i załóg z różnych klas, 
by wspólnie podnosić umiejętności, 
dobrze się bawić i mobilizować sze-
regi. Pamiętajmy, że każdy z nas albo 
jest albo lada moment będzie master-
sem i nie ma na to rady. W Europie 
na laserach ściga się kilkuset master-
sów. Są nawet żeglarze, którym na 
regatach kibicują wnuki. Najstarszy 
sternik pochodzi ze Szwajcarii, ma 
83 lata i wciąż pływa. W europejskim 
rankingu Euro Masters Series klas La-
ser Standard oraz Laser Radial (łódka 
z nieco mniejszym żaglem) sklasyfi-
kowano w ubiegłym roku prawie 500 
żeglarzy. Zobaczcie, tylu ludzi tak 
pięknie bawi się w regatowe ściganie, 
szkoda życia, by siedzieć na brzegu...

Jako kibic i dziennikarz wolisz 
śledzić regaty czy walkę o rekordy? 
Francuzi opłynęli niedawno świat na 
trimaranie „Banque Populaire V” 
w 45 dni, 13 godzin, 42 minuty i 53 
sekundy. To niezwykły rekord.

Rzeczywiście, ale wolę regaty. Volvo 
Ocean Race śledzę każdego dnia, taka 
rywalizacja bardziej niż bicie rekordów 
działa na moją wyobraźnię. Poza tym 
w Volvo płyną Iker Martínez i Xabi 
Fernández (team Telefonica), których 
miałem okazję poznać na starcie Barce-
lona World Race, zrobiłem z nimi wy-
wiad i bardzo się polubiliśmy.

No, to sezon olimpijski będzie dla 
ciebie szczególnie ciekawy. Chyba 
nigdy Polacy nie mieli tak dużych 
szans na medale podczas igrzysk.

Tak, mamy przecież Mateusza i Do-
minika, a to prawdziwi mistrzowie. 
Zośka Noceti-Klepacka będzie fawo-
rytką w klasie RS:X kobiet. Ta zawod-
niczka, dziewczyna o niezwykle silnym 
charakterze, zapewne poradzi sobie 
z presją. Wśród deskarzy sytuacja jest 
bardziej skomplikowana. Na igrzyska 
jedzie Przemek Miarczyński, który 

Paweł Pochwała
Szkoda życia, by siedzieć na brzegu

Dziennikarz TVP zakochany w żeglarstwie. Do szaleństwa

Paweł Pochwała podczas zimowego zgrupowania w Palamos (Hiszpania).

Paweł Pochwała, reżyser i dziennikarz telewizyjny prowadzą-
cy w Jedynce program „Kawa czy herbata?”, stał się am-
basadorem żeglarskiego świata w telewizji publicznej. Do 

swojego programu co rusz zaprasza znanych sterników. Przemy-
ca na antenę newsy z oceanów. Gości Zbyszka Gutkowskiego, Ro-
mana Paszke i zawodników z kadry olimpijskiej. A po godzinach 
sam chwyta za ster. Pływa na laserze radialu w kategorii masters, 
wyrusza na zgrupowania do Hiszpanii i startuje w regatach. Dla-
tego u progu nowego sezonu poprosiliśmy Pawła, by na łamach 
„Wiatru” skomentował aktualne wydarzenia. I opowiedział nam 
o swych regatowych i dziennikarskich planach.
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wygrał krajowe kwalifikacje z Piotrem 
Myszką, choć to właśnie „Myszek” 
w większości regat zdobywał wyższe 
lokaty. Dziwne to wszystko. Ale jeszcze 
dziwniejsza jest polityka Międzynaro-
dowego Komitetu Olimpijskiego, któ-
ry upiera się od lat, by z każdego kraju 
startował tylko jeden zawodnik. Jakie 
są tego skutki? Piotr Myszka, mistrz 
Europy i wicemistrz świata (tytuły tyl-
ko z ubiegłego sezonu), zostaje w domu. 
Mam nieodparte wrażenie, że maleje 
poziom olimpijskich regat, a co za tym 
idzie – ich atrakcyjność. MKOl chyba 
powinien coś z tym zrobić, bo dziś ła-
twiej zdobyć złoto olimpijskie niż mi-
strzostw świata. Przecież to bez sensu.

Naszym deskarzom nie zazdrosz-
czę, są w dość trudnej sytuacji. Gdy-
by wbrew wynikom kwalifikacji na 
igrzyska wysłano Piotra Myszkę, 
proszę sobie wyobrazić, jaka odpo-
wiedzialność i presja towarzyszyłaby 
naszemu zawodnikowi. Ale Przemek 
nie ma łatwiejszego zadania. Jedzie na 
igrzyska po raz czwarty. Po dość kon-
trowersyjnych kwalifikacjach. Jeśli nie 
zdobędzie w Anglii medalu, być może 

będzie wracał do Polski jak Kazimierz 
Deyna z piłkarskich mistrzostw świata 
w Argentynie.

Bardzo ciekawa będzie rywaliza-
cja Polaków o prawo startu na igrzy-
skach w klasie Laser. Dziś stawka 
w tej konkurencji jest tak liczna 
i wyrównana, jak nigdy wcześniej. 
Szanse na wyjazd do Weymouth ma 
kilku zawodników. Są wśród nich 

młodzi żeglarze, doświadczeni ster-
nicy, a także były lider polskich lase-
rowców Maciej Grabowski, który do 
niedawna pływał na starze. 

Zostawmy na chwilę wielki sport. 
Czytelnicy „Wiatru” wybrali w in-
ternetowym głosowaniu Żeglarską 
Stolicę Polski 2012. Dość wyraźnie 
zwyciężyło Giżycko. Czy to był także 
twój wybór?

Pływam na laserze. Większość naj-
ważniejszych regat w tej klasie od-
bywa się na morzach lub w zatokach. 
W Europie chyba tylko Austriacy, 
Szwajcarzy i czasem Niemcy orga-
nizują duże regaty tej klasy na jezio-
rach. Dlatego, choć jestem chłopakiem 
z Warmii i Mazur, bliżej mi do miej-
scowości nadmorskich. Podzielam 
opinie głosujących, którzy w interne-

towych komentarzach zwracali uwagę, 
że można by wybierać dwie stolice – 
morską i śródlądową.

Ale stolica może być tylko jedna.
No dobrze, powiem tak. Moim ulu-

bionym żeglarskim portem jest Puck, 
gdzie rozgrywany jest Puchar Europy 
w klasie Laser, gdzie mam swojego 
trenera Henia Płoskiego i przytulną 
tawernę „Mistral”, z której widać zato-

kę aż po Półwysep Helski (podają tam 
takie ryby, że palce lizać). Dla sterni-
ków małych łódek mieczowych Zatoka 
Pucka to po prostu bajkowy akwen. 
Mówią o tym wszyscy, także żeglarze 
przyjeżdżający na nasze imprezy z naj-
dalszych zakątków Europy.

Roman Paszke płynął przez Atlan-
tyk na katamaranie „Gemini 3”. Ce-
lem było pobicie rekordu w samotnej 

żegludze dookoła świata na trasie ze 
wschodu na zachód. Niestety, awa-
ria jachtu zatrzymała Romana tuż 
przed Hornem. Dałby radę, gdyby 
przedostał się na Pacyfik?

Niestety, tego nie wiemy. Wiemy 
natomiast, że Roman zrobi wszyst-
ko, by podjąć kolejną próbę bicia 
rekordu. Rozmawiałem z nim o tym 
w połowie lutego. Niestety, Roman 
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Żeglarstwo jest dziedziną, która zawsze czyni ludzi lepszymi. Ma do-
skonały wpływ na młodzież i organizuje życie dorosłym. W moich 
programach chcę zachęcać widzów do kontaktu z tym światem.
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być może będzie miał wkrótce kon-
kurencję. Próbę bicia rekordu na tej 
samej trasie mają podjąć dwa jachty 
z Francji. 

Mimo sportowej porażki, rejs Ro-
mana Paszke był głośnym wydarze-
niem. Dawno nie było tylu żeglar-
skich newsów w telewizji.

Bo Roman miał poważne kłopoty na 
oceanie. A w dzisiejszym durnym świe-
cie zła informacja to dobra informacja.

Na czym polega fenomen Romka? 
Żaden inny polski żeglarz nie po-
trafi zdobyć funduszy na tak śmiałe 
i kosztowne projekty...

Jeden ze sponsorów Romana Paszke 
powiedział szczerze, że kapitan po pro-
stu ma ogromny dar przekonywania. 
Myślę, że siła Romka polega na tym, 
że jest nie tylko żeglarzem, ale także 
celebrytą (oj, nie lubię tego słowa). Ma 
w sobie to coś, co przyciąga ludzi i me-
dia. Z tym się trzeba po prostu urodzić, 
choć oczywiście w jakiś sposób może-
my również kreować gwiazdy...

No właśnie, czy Zbyszek Gutkowski, 
który był drugi w etapowych regatach 
okołoziemskich samotników Velux 5 
Oceans, może być w Polsce gwiazdą? 
Czy zdoła zebrać pieniądze na uprag-
niony start w wyścigu Vendée Globe 
(solo, non stop, dookoła świata – start 
10 listopada 2012 roku)?

Co ja mogę powiedzieć? Wściekam 
się, że sternik, który pokazał tak dużo 
umiejętności i determinacji podczas 
wyjątkowo trudnych regat, ma tyle 
kłopotów z pozyskaniem funduszy 
na kolejne żeglarskie wyzwanie. Nie 
mogę się z tym pogodzić. Tak samo, 
jak nie mogłem się pogodzić z tym, że 
Gutka zabrakło wśród nominowanych 
w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” 
i TVP na 10 najlepszych sportowców 
2011 roku.

Może wynika to właśnie z tego, że 
Gutek jest bardziej żeglarzem niż 
celebrytą?

Ale jest także doskonałym mate-
riałem na gwiazdę. To kawał chłopa 

z iskrą w oku. Z pasją i niezwykłym 
celem. Jeśli ktoś mnie zapyta, czy Gut-
kowi warto zaufać i pomóc w sfinan-
sowaniu udziału w kolejnych regatach, 
odpowiem, że to najlepsza inwestycja. 
Może w Polsce Zbyszek nie jest jesz-
cze tak znany jak choćby Mateusz 
Kusznierewicz, ale za granicą, w że-
glarskim świecie, jest rozpoznawalną 
i szanowaną postacią. Byłem z nim 
w Alicante na starcie regat Volvo Oce-
an Race. Widziałem, jak tacy żeglarze, 
jak Mike Sanderson czy Torben Grael, 
kłaniają się Gutkowi w pas. Naprawdę, 
serce rosło, gdy na to patrzyłem.

Podczas konferencji Medialność 
Żeglarstwa w Polsce, która towa-
rzyszyła listopadowym targom 
Boatshow, u niektórych gości dało 
się wyczuć nutkę pretensji albo ra-
czej oczekiwań wobec ciebie. Że jak 
już ten Pochwała siedzi na Woroni-
cza, mógłby nam przecież załatwić 
to i owo w telewizji. Zaprosi Gutka, 
sprzeda sukcesy zawodników z ka-
dry olimpijskiej albo wrzuci na ante-
nę coś o żaglowcach, nie tylko wtedy, 
gdy łamią maszty na morzu...

Cały czas staram się to robić. Jak 
tylko dzieje się coś ciekawego, co 
może zainteresować telewidzów spo-
za żeglarskiego świata, mówię o tym 
w programie. Tak właśnie rozumiem 
dziennikarstwo. Moim zdaniem, 
dziennikarz to osoba dobrze zoriento-
wana w danym temacie, która w przy-
stępny i atrakcyjny sposób opowiada 
o tym słuchaczom. Głównie tym, któ-
rzy na co dzień nie mają wiele wspól-
nego z daną branżą. Dlatego Jonasza 
Stelmaszyka, wicemistrza Europy 
w klasie Laser, zaprosiłem razem 
z tatą aktorem – Krzysztofem Stel-
maszykiem. O rejsie Romana Paszke 
co czwartek opowiadali jego znajomi 
i przyjaciele: Robert „Jabes” Janecki, 
Jerzy Iwaszkiewicz czy Grzegorz Za-
lewski, prezes Renault Polska.

O której trzeba wstawać, by prowa-
dzić poranny program w telewizji?

Wstaję o godz. 4.00 rano. Godzinę 
później muszę być w pracy w blokach 
startowych, a o 6.00 wchodzimy na 
antenę.

Straszne...
Nie użalam się nad sobą. Przecież na 

6.00 chodzi do roboty kilka milionów 
Polaków.

Jakaś drzemka po południu?
Raczej tak, około 14.00 kładę się 

na chwilę. Bez tego wieczorem cier-
pię. Spać chodzę bardzo wcześnie, nie 
ma szansy, bym w sylwestra doczekał 
północy.

A czy my, kibice żeglarstwa, do-
czekamy się kiedyś programu tele-
wizyjnego tylko dla nas? Takiego, 
który byłby magazynem o regatach, 
rekordach, rejsach, czarterach i że-
glarskim biznesie?

Taki program to moje marzenie, 
ale raczej nie ma wielkich szans 
na to, by mógł na stałe zagościć na 
antenie. Kosztowałby zbyt dużo, 
a oglądalność nie byłaby satysfakcjo-
nująca dla nadawcy. Dlatego telewi-
zja z własnych pieniędzy nie będzie 
przygotowywać takiego programu. 
Co innego, gdyby pojawił się inwe-
stor gotowy sfinansować produkcję Paweł Pochwała – zawodowy optymista.

Piękne dziewczyny z TVP kochają żeglarzy: od lewej Paulina Chylewska, Paweł Pochwała i Agata Konarska.
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i występować w roli reklamodaw-
cy. Być może wówczas przekonanie 
władz TVP do takiego projektu by-
łoby prostsze. Szacuję, że produk-
cja odcinka magazynu żeglarskiego 
z prawdziwego zdarzenia, pokazują-

cego wydarzenia nie tylko z Polski, 
ale także z wielu miejsc w Europie, 
o długości 25 minut, kosztowałaby 
od 8 do 10 tys. euro.

Pamiętajmy jednak, że sporo rela-
cji telewizyjnych możemy znaleźć 

w internecie. Najlepsze przykłady 
to filmy z Volvo Ocean Race czy 
z cyklu regat America’s Cup World 
Series. To są naprawdę doskonałe, 
świetnie wyprodukowane kawałki. 
Nie można więc powiedzieć, że je-

steśmy odcięci od relacji z najważ-
niejszych wydarzeń.

Firma producencka By The Wind 
Media, z którą współpracujesz, uru-
chamia portal żeglarski. Do kogo 
jest adresowany?

Firma By The Wind Media oferuje 
usługi filmowe i reporterskie. Zreali-
zowała do tej pory między innymi cykl 
krótkich reportaży ze startu Volvo Oce-
an Race w Alicante dla Volvo Auto Pol-
ska, czy felietony o mazurskich ekoma-
rinach dla Banku Ochrony Środowiska. 
Nowy portal (www.bythewindmedia.pl) 
z pewnością będzie więc formą pro-
mocji własnej produkcji telewizyjnej, 
zwłaszcza że jesteśmy zafascynowani 
technologią 3D. Mamy sprzęt i umie-
my z niego korzystać. Jednocześnie 
będzie to witryna skierowana do że-
glarzy surfujących po internecie. Ale 
nie tylko żeglarzy, chcę to podkreślić! 
Adresujemy ją do wszystkich, którzy 
szukają nie tyle wyników regat, ile 
ciekawostek, komentarzy, wodnych 
historii nie z tej ziemi i zaskakujących 
wywiadów. Także w formie filmów. 
Mówiąc językiem koncernów medial-
nych, będzie to portal żeglarski i li-
festylowy. Na przykład na początku 
prezentujemy wywiad ze Zbyszkiem 
Gutkowskim, z którym rozmawialiśmy 
m.in. o odwadze i urodzie albatrosów. 
A potem te same pytania zadaliśmy 
aktorowi Arturowi Barcisiowi. Cieka-
we porównanie… Zbyszek opowiada 
też o tym, jak podczas regat Velux 5 

Oceans zszywał sobie głowę rozciętą 
przez śmigło wiatrowego generatora 
prądu. Portal jest złożony z 19 sekcji 
tematycznych. Są wśród nich kulina-
ria, za które odpowiada sam Robert 
Sowa, poradnik ekonomiczny Marka 
Zubera (jak zarobić na jacht), pierw-
szy marynistyczno-żeglarski kryminał 
w odcinkach Krzysztofa Kotowskiego, 
a kapitan Krzysztof Baranowski opo-
wiada o morskim wychowaniu. Oczy-
wiście, znalazło się też miejsce dla 
„dzikich dziadków” czyli mastersów. 
Ciekawie zapowiada się dział między-
narodowy, którym opiekuje się Leo 
Walotek-Scheidegger. Są jeszcze inne 
atrakcje, zapraszam! Mocno wierzę 
w to, że strona By The Wind Media 
okaże się apetycznym kąskiem pol-
skiego żeglarstwa w internecie.

Od filmów w internecie do włas-
nego programu żeglarskiego w te-
lewizji droga wydaje się niezbyt 
długa.

Niestety, jest bardzo długa. Ale nie 
spocznę, dopóki nie będziemy mieć 
w telewizji takiego magazynu. Nie 
wiem, z kim go zrobię, za czyje pienią-
dze i kiedy. Ale wiem, że tylko wów-
czas spełnię się jako dziennikarz.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Laser to najpopularniejsza łódka na świecie. W 140 krajach zarejestrowano 
prawie 200 tys. jednostek. Na tych samych kadłubach żeglują trzynastolatko-
wie, którzy wyrośli z optimista, oraz olimpijczycy, dla których żeglarstwo jest 
profesjonalnym zajęciem. Najmłodsi pływają na laserze 4.7 (z najmniejszym 
żaglem). Starsi sternicy oraz kobiety ścigają się na laserach radialach. Ten ze-
staw jest olimpijską konkurencją dla pań. Najstarsi i najbardziej doświadczeni 
dosiadają lasera standard, który ma największy żagiel. To olimpijska łódka 
dla mężczyzn.
Flota mastersów została podzielona na kilka kategorii. Zawodnicy w wieku 
od 35 do 44 lat nazywani są praktykantami. Starsi (do 54 lat) to mastersi. 
Żeglarze mający od 55 do 64 lat to grupa grand masters. Wśród zawodników 
pływających na laserze radialu osobne klasyfikacje prowadzone są też dla 
kobiet oraz dla prawdziwych seniorów, czyli zawodników mających ponad 65 
lat. Nazywani są great grand masters.
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Planowane jest pogłębienie mariny, 
a prace pogłębiające na kanale po-
dejściowym rozpoczęto już jesienią 
ubiegłego roku. Dziś maksymalna 

głębokość w basenie portowym wy-
nosi od 3,2 do 3,5 metra. Wkrótce 
do Łeby będą mogły wpływać jachty 
o zanurzeniu czterech metrów. Jeśli 

piszemy o pogłębianiu, to warto wspo-
mnieć o głośnym w Łebie projekcie 
zagospodarowania Łabędziego Stawu 
(zwanego też Czarnym Stawem). Ten 
niewielki zbiornik, dziś jeszcze płytki 
i zamulony, znajduje się po wschodniej 
stronie kanału (na wysokości basenu 
mariny). Tam ma powstać druga, bar-
dziej kameralna przystań, sąsiadują-
ca z centrum miasta. Projekt zakłada 
połączenie Łabędziego Stawu z kana-
łem za pomocą przekopu, nad którym 

powstanie most zwodzony. Pierwsze 
prace ziemne zaplanowano na wiosnę. 
– W tym miejscu zacumują jachty, któ-
rych załogi będą chciały być w samym 
sercu miasta. Staw będzie także bazą 
dla miłośników kajakarstwa morskie-
go. Prace rozpoczynamy od bagrowa-
nia zbiornika – mówi burmistrz An-
drzej Strzechmiński.

W łebskiej marinie po roku przerwy 
ma zostać otwarty sklep żeglarski 
w budynku hotelowym. Planowane 

UBEZPIECZENIA  CZARTERU
odpowiedzialność cywilna skippera
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków
ubezpieczenie skippera od kosztów ochrony prawnej
ubezpieczenie od konfiskaty
ubezpieczenie kaucji za czarter
ubezpieczenie od następstw uszkodzeń w czarterze
ubezpieczenie od anulowania czarteru

YACHT-POOL
I N T E R N A T I O N A L

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA 
W SPORTACH WODNYCH 

...to więcej, jak tylko ubezpieczenie

UBEZPIECZENIA  JACHTU
jacht-casko
jacht-OC

ubezpieczenie  pasażerów w  razie  wypadku

SMS -PROGNOZA POGODY

NOWOŚĆ
24 H SERWIS

YACHT-POOL | D-85521 Ottobrunn | Schützenstr. 9 | tel: 0048 22 398 6061 | faks: 0048 22 398 6069 | www.yacht-pool.pl | info@yacht-pool.pl

NAJLEPSZE AGENCJE POLECAJĄ YACHT-POOL 
Agantrus, Azymut, Blękitny Piotruś, charter.pl, Globtourist, Kubryk, Master Yachting, Otago Yacht, People Experience, Punt, Skaut 

Marina w Łebie
odżyła, przyciąga żeglarzy i będzie się rozwijać

Perła południowego Bałtyku

Marina ma 140 miejsc postojowych oraz keję wzdłuż południowego brzegu basenu, tuż obok stacji benzynowej Lotos i hotelu.

W ubiegłym roku zmienił się zarząd miejskiej spółki Port 
Jachtowy w Łebie. Życzliwie w kierunku przystani spoj-
rzał burmistrz Andrzej Strzechmński, były prezes łeb-

skiej mariny. Wreszcie powstał dobry klimat do pracy, dlatego 
postanowiono ożywić port – najważniejszą marinę południowego 
Bałtyku od Kołobrzegu po Zatokę Gdańską. Co nowego czeka nas 
w Łebie w nadchodzącym sezonie?
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jest również stworzenie niewielkiego 
stoiska z podstawowymi artykułami 
spożywczymi, w którym będą mogły 
się zaopatrywać załogi. Osoby chcące 
zrobić większe zakupy lub zwiedzić 
okolicę mogą skorzystać z portowych 
rowerów turystycznych i wybrać 
się do centrum miasta znajdującego 
się niedaleko od portu. Rowery dla 
korzystających z usług mariny są 
udostępniane za darmo. Gospodarze 
planują również poszerzenie oferty 
o szkolenia dla żeglarzy i motorowod-
niaków. W ubiegłym sezonie szkole-
nia motorowodne oraz szkółkę dla 
najmłodszych sterników z klasy Op-
timist prowadził Międzyszkolny Klub 
Żeglarski Marina. Jedna z firm oferu-
jących na terenie przystani wczasy że-
glarskie dysponuje czterema jachtami 
Delphia 24, które doskonale nadają 
się do regat, szkoleń, przybrzeżnych 
rejsów i match racingu. Amatorzy 
podwodnych wrażeń zapewne skuszą 
się na niezwykłą przygodę – wyprawę 
na wraki. Przystań w Łebie promuje 
także PoMorski Szlak Kajakowy, któ-
ry od września ubiegłego roku łączy 
Łebę z Trójmiastem.

Armatorom jachtów odwiedzają-
cych marinę zaproponowano zimowa-
nie jednostek na terenie monitorowa-

nym i dozorowanym przez bosmanów 
przez całą dobę (cena: 500 zł za jed-
nostki o długości do 10 metrów, 750 
zł za większe jachty). Z tej oferty 
skorzystali już żeglarze ze Szwecji, 
Holandii, Niemiec, Danii, a nawet 
armator z Anglii. Na miejscu będzie 
można także ubezpieczyć jacht i za-
łogę bezpośrednio w polskim biurze 
niemieckiej firmy Yacht-Pool, która 
została partnerem mariny i na dłużej 
zakotwiczy w budynku łebskiej przy-
stani. Partnerami portu będą też takie 
marki, jak Olympus (aparaty fotogra-
ficzne) czy Decathlon (sieć marketów 
sportowych). 

Podczas mistrzostw Europy w piłce 
nożnej oraz igrzysk olimpijskich na te-
renie przystani zorganizowane zostaną 
strefy kibica. Planowany jest przy-
jazd zagranicznych gości, dla których 
Łeba stanie się miejscem wypoczynku 
i bazą wypadową do miast, gdzie za-
planowano mecze Euro. Marina wspie-
ra ponadto organizację dość nietypo-
wych imprez, jak koncerty, wystawy 
fotografii, wyścigi smoczych łodzi czy 
Międzynarodowy Festiwal Latawców 
organizowany w wakacje przez Wie-
sława Gwizdałę z Willi Latarnik.

Bardzo ważnym elementem oży-
wienia mariny będą oczywiście 

regaty. Na początku czerwca zapra-
szamy na Puchar Łeby, który będzie 
czwartą eliminacją do mistrzostw 
świata i Europy w klasie Optimist. 
Fundatorem nagród będzie Związek 
Miast i Gmin Morskich. W połowie 
lipca (14-15) mają się odbyć regaty 
w klasie Delphia 24 w ramach pro-
jektu PGNiG Bezpiecznie nad wodą. 
Tej imprezie zawsze towarzyszy 
koncert znanego artysty. Natomiast 
pod koniec lipca rozegrane zostaną 
regaty Puchar Burmistrza Miasta 
Łeby zaliczane do Pucharu Polski 
klasy Omega. W tym miejscu warto 
wspomnieć także o tym, że marina 
wspiera wspólnie z miastem i part-
nerami (Decathlon, ASAR, Yacht 
Club Baltica Marina) młodych że-
glarzy z klasy 470. Załogę Łeba Sai-
ling Team tworzą Karol Jączkowski 
i Krzysztof Mongird. – Nasze miasto 
ma doskonałe warunki do treningów 
i regat dla jachtów sportowych, także 
klas olimpijskich. Wierzę, że marina 
w Łebie jest atrakcyjnym ośrodkiem 
przygotowań dla najlepszych pol-
skich zawodników – mówi burmistrz 
Andrzej Strzechmiński.

W ubiegłym roku latem port jach-
towy w Łebie odwiedziło ponad 
1200 jachtów morskich. Marina ma 

140 miejsc postojowych oraz keję 
wzdłuż południowego brzegu base-
nu, tuż obok stacji benzynowej Lotos 
i hotelu. Około 30 proc. miejsc zaj-
mują stali rezydenci. Gospodarzem 
budynków znajdujących się na tere-
nie przystani jest Yacht Club Baltica 
Marina. Hotel posiada 23 przestron-
ne pokoje, które pomieszczą 60 osób, 
oraz trzy apartamenty z widokiem na 
morze. Gościom chcącym zorganizo-
wać konferencję obiekt oferuje dwie 
przestronne sale konferencyjne oraz 
elegancką tawernę.

W ubiegłym roku latem port jachtowy w Łebie odwiedziło ponad 1200 jachtów morskich.

Kapitanat Portu Łeba
VHF 12, 16

tel. (59) 866 14 60, (59) 866 15 30

Marina Łeba
VHF 12, 16, 17

tel. (59) 866 17 35

Yacht Club Baltica Marina
tel. (59) 842 08 99, 503 326 444

Stacja benzynowa Lotos  
na terenie przystani
tel. (59) 866 41 15
Godziny otwarcia:

od 1.05 do 30.06 – godz. 8-17
od 1.07 do 31.08 – godz. 8-20

jedyna w Polsce 
baza kajakarstwa morskiegoplaża B

   tel. 59 842-08-99 tel. 503 326 444 biuro@balticmarina.pl

żeglarstwo, wind@kite, surfing
wczasy, szkolenia, imprezy integracyjne

Łeba, ul. Jachtowa 1, www.ycbm.pl
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N im rzeka Dziwna trafi 
do Bałtyku, rozlewa się 
i tworzy Zalew Kamień-

ski. Tam, między stałym lądem 
a Wyspą Chrząszczewską, po-
wstała przystań żeglarska. Dla 
jachtów śródlądowych i mor-
skich. 240 miejsc cumowni-
czych i nowoczesne budynki 
na lądzie. Oficjalne otwarcie 
zaplanowano na 9 czerwca, ale 
zatrzymywać się będziemy mo-
gli już od początku maja.

Marina w Kamieniu Pomorskim to 
pierwsza tak duża inwestycja ukończo-
na w ramach projektu Zachodniopo-
morski Szlak Żeglarski. Budowa portu 
i remont przystani pochłonęły ponad 
18,7 mln zł. Portem zarządza gminna 

spółka Marina Kamień Pomorski. Wy-
budowano 600 m pomostów pływają-
cych oraz półkilometrowy pływający 
falochron. – Marina jest praktycznie 
ukończona – mówi Mariusz Palenica, 
bosman przystani. – Część lądowa 
wymaga ostatnich szlifów. Odnogi 
cumownicze są zainstalowane. Trzeba 
jeszcze podłączyć postumenty z dostę-
pem do prądu i wody. Z tymi pracami 
czekamy na lepszą pogodę. 

W marinie będą wszystkie potrzebne 
żeglarzom usługi. W budynku admini-
stracyjnym – kapitanat, bosmanat, sie-
dziba Jacht Klubu Kamień Pomorski, 
WOPR oraz dwie sale konferencyjne 
i kawiarnia. W socjalnym – natryski, 
toalety, szatnie, pralnia z suszarnią 
oraz kuchnia. Co istotne, infrastruk-
tura portowa umożliwi podjechanie 

samochodem na keję. Zapewnione bę-
dzie również pełne zaplecze technicz-
ne, z możliwością podniesienia jachtu 
na dźwigu i dokonania naprawy. Te 
usługi port będzie oferował na terenie 
starej przystani.

Wszystkie miejsca cumownicze 
(240, z czego 50 przeznaczono dla go-
ści, a pozostałe czekają na rezydentów) 
będą się znajdowały w nowym por-
cie. Marina jest też przygotowana do 
odbioru wód zaolejonych i fekaliów. 
Zaplanowano kupno sztaplarki, czyli 
dźwigu działającego na zasadzie wózka 
widłowego. Będzie on służył do pod-
noszenia jachtów o wadze nawet do 20 
ton. Dzięki takiemu urządzeniu bosman 
sprawnie rozstawi jednostki w hanga-
rze. W Kamieniu Pomorskim pracuje 
czterech bosmanów. Docelowo ma ich 
być siedmiu, aby część z nich mogła ob-
służyć nową marinę, a pozostali stary 
port (mający pełnić funkcję zaplecza). 
Przystań będzie czynna cały rok, czyli 
można tu zimować łódki. W starej czę-
ści jest jeden hangar, a w nowej powsta-
ły kolejne dwa. W sumie zmieści się 
tu około 60 jachtów. W sezonie postój 
w marinie jednostki do 5,5 m będzie 
kosztować 20 zł za dobę, do 8 m – 25 
zł, do 10 m – 30 zł, do 13 m – 35 zł, 
a powyżej 13 m – 40 zł. Pełny cennik 
jest dostępny na stronie internetowej 
przystani.

Kto będzie mógł odwiedzić marinę? 
Jakie łódki się tam zmieszczą? – Nie 

ma problemu, aby wpływały tu mor-
skie jachty. Warunkiem jest zanurze-
nie do 2 m i długość nie przekracza-
jąca 14 m – mówi Mariusz Palenica. 
Przy średnim stanie wody w przystani 
jest 2,5 m głębokości. Pogłębiono tor 
podejściowy i wejście do portu do 3,5 
m. Zalew Kamieński ma głębokość 
sięgającą 3 m. Jeśli chcielibyśmy prze-
prawić się z przystani w Kamieniu Po-
morskim, przez Dziwnów, na Bałtyk, 
trzeba pamiętać, że po drodze czeka 
nas spotkanie z mostem. Jest on tak 
nisko zawieszony, że zmieści się pod 
nim tylko niewielka łódka i to z poło-
żonym masztem. Na szczęście, most 
ma otwierane przęsło. Latem o każdej 
parzystej godzinie przęsło podnosi się 
pod kątem 75 stopni. Szerokość przej-
ścia to 14 m. Przepływając, trzeba pa-
miętać o tym, że jachty z wysokimi 
masztami powinny trzymać się bliżej 
wschodniego filara, czyli bliżej nurtu 
rzeki, a także o obowiązku zgłoszenia 
chęci przejścia u operatora mostu (ka-
nał 10 UKF) lub w kapitanacie portu 
(kanał 12 UKF). Jeśli nie ma łódek 
oczekujących na przepłynięcie, most 
jest zamknięty. 

Marina w Kamieniu Pomorskim 
oferuje usługi również turystom przy-
bywającym drogą lądową. W porcie 
znajdziemy wypożyczalnię sprzętów 
wodnych: kajaków, canoe, rowerów 
wodnych i omeg. Trwają rozmowy 
z jedną z firm czarterowych. Najpraw-
dopodobniej będzie tu miała swoją sie-
dzibę i dzięki temu marina stanie się 
bazą wypadową dla załóg wyruszają-
cych w rejs. Ciekawym przedsięwzię-
ciem jest zaplanowana sieć tramwajów 
i taksówek wodnych. Będą kursowa-
ły między Kamieniem Pomorskim, 
Dziwnowem i Międzywodziem. Naj-
większy tramwaj przewiezie około 20 
osób wraz z rowerami. W Dziwnowie 
również szykują się zmiany. Podobnie 
jak Kamień Pomorski, Dziwnów został 
włączony do Zachodniopomorskiego 
Szlaku Żeglarskiego. Dzięki dofinan-
sowaniu port doczeka się remontu falo-
chronu i umocnienia brzegów Dziwny.

W czerwcu odbędzie się uroczyste 
otwarcie mariny nad Zalewem Kamień-
skim. Pojawi się wielu gości. Odbędą 
się regaty w ramach cyklu Polish Match 
Tour. Zorganizowane będą też wyścigi 
kajakowe. Atrakcji nie zabraknie. Naj-
lepszą wiadomością dla żeglarzy jest 
to, że w końcu w naszych nadmorskich 
portach coś zaczyna się dziać.

Kamila Ostrowska

Kamień Pomorski
Nowa marina czeka na żeglarzy

Morska przystań nad Zalewem Kamieńskim

Marina w Kamieniu Pomorskim ma 240 miejsc cumowniczych.   Fot. Marek Świderski

Atrakcyjne budynki portowe – „szklane domy” w Kamieniu Pomorskim. F
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Tomasz Cichocki zmierza 
przez Atlantyk do Euro-
py. To ostatni etap samot-

nego rejsu dookoła świata Aro-
und The World Delphia Project. 
I choć Zbigniew Gutkowski ma-
wia, że Atlantyk w porównaniu 
z Oceanem Południowym to 
parking, do końca trzymamy 
kciuki, by „Cichy” szczęśliwie 
dopłynął do Brestu we Francji. 
Ostatni lutego był 244 dniem 
spędzonym przez kapitana na 
morzu. Jeśli wszystko pójdzie 
dobrze, „Polska Miedź” zamel-
duje się na mecie pod koniec 
kwietnia.

Cichocki na początku lipca 2011 
roku wypłynął z Francji. Po miesiącu 
minął równik. Na Oceanie Indyjskim 
złamał żebro, rozciął głowę i stracił 
przytomność. Na dodatek „Polska 
Miedź” uszkodziła ster podczas zde-
rzenia z dryfującą przeszkodą. Awaria 
była na tyle poważna, że kapitan mu-
siał zawinąć do Port Elizabeth w Re-
publice Południowej Afryki. Cofał się 
800 mil, halsując przez dwa tygodnie. 
Części niezbędne do naprawy zmie-
rzały już do Port Elizabeth ze stoczni 
Delphia Yachts, która zbudowała dla 
Cichockiego jacht (Delphia 40.3). Pod 
koniec października „Cichy” wrócił na 
trasę okołoziemskiej wyprawy. Nikt 
wtedy nie przypuszczał, że to nie ko-
niec poważnych kłopotów.

Trzy tygodnie po opuszczeniu RPA, 
gdy Cichocki zbliżał się do południo-
wych brzegów Australii, nagle prze-
stał informować organizatorów rejsu 
o swym położeniu i sytuacji na trasie. 
Zupełna cisza trwała 12 dni. Nietrudno 
wyobrazić sobie, jak ciężki to był czas 
dla najbliższych „Cichego”. Wreszcie 
udało się namierzyć jacht, a na Boże 
Narodzenie kapitan sprawił wszystkim 
prezent pod choinkę. Przekazał infor-
mację o sytuacji dzięki pomocy załogi 
napotkanego statku, który znalazł się 
w zasięgu UKF.

Stałej łączności nie udało się nawią-
zać, ale na szczęście pozycję jachtu 
mogliśmy śledzić, więc wiedzieliśmy, 
że płynie zgodnie z planem. Przez 
kilka dni sądzono, że „Polska Miedź” 
zbliży się do lądu, by przez radio prze-
kazać więcej informacji, albo nawet 
zawinie do portu, by dokonać niezbęd-
nych napraw, ale Cichocki pognał pro-
sto na Horn. – Tomek był tak zły z po-
wodu przerwania rejsu, że wychodząc 

w morze z RPA, powiedział, że teraz 
już za żadne skarby świata nie zbliży 
się do lądu. No i słowa dotrzymał – 
mówi Krzysztof Mikunda, organizator 
rejsu.

Przymusowy postój w Port Elizabeth 
sprawił, że wyprawa nie zostanie zapi-
sana w kategorii rejsów non stop. Brak 
łączności z pokładem uniemożliwił 
przekazywanie mediom codziennych 
informacji. Czy to oznacza, że projekt 
zostanie źle oceniony przez sponso-
rów? – Wręcz przeciwnie – przekonuje 
Krzysztof Mikunda. – Brak łączności 
spotęgował zainteresowanie mediów 
rejsem. Cichocki przez kilka miesięcy 

nie kontaktował się ze światem, po-
dobnie jak 32 lata temu Henryk Jasku-
ła. Informacje o kłopotach pojawiały 
się w kilku stacjach telewizyjnych. Ale 
oczywiście najważniejsze jest to, że 
Cichocki dowiódł, iż na turystycznym 
jachcie, zaprojektowanym, zbudowa-
nym i wyposażonym w Polsce, można 
opłynąć świat, pokonując najtrudniej-
sze akweny i sztormy, wytrzymując 
przed Hornem trzy tygodnie na kil-
kumetrowych falach. Dla sponsorów 
takich jak stocznia Delphia Yachts, 
a także dla pozostałych firm, rejs „Ci-
chego” z pewnością był dobrą inwesty-
cją – dodaje Mikunda.

Na pytanie, czy Cichocki podej-
mie się kolejnego wyzwania żeglar-
skiego, Mikunda odpowiedział pół 
żartem, pół serio: – Całe szczęście, 
że „Cichy” ma ograniczone zapasy 
żywności, bo gdyby było inaczej, 
obawiałbym się, że popłynie doo-
koła jeszcze raz. Wiemy, że wraca 
przez Atlantyk do domu. Ale nie 
wiemy, jaki człowiek zejdzie na ląd. 
Czy będzie to ktoś, kto powie, nigdy 
więcej, czy raczej żeglarz, który 
długo nie usiedzi na lądzie. Znając 
„Cichego”, stawiam na ten drugi 
scenariusz.

Krzysztof Olejnik

Cichy rejs
„Polskiej Miedzi” dookoła świata

Pół roku na morzu bez łączności ze światem

Tomasz Cichocki. Wiemy, że wraca do domu, ale nie wiemy, jaki człowiek zejdzie na ląd.  Fot. Krzysztof Mikunda
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W latach 1965-1966 „Śmia-
ły” opływał Amerykę 
Południową. Ponad 45 

lat później „Polonus” ruszył jego 
śladami. W maju 2011 roku oddał 
cumy w Szczecinie i skierował 
się w stronę Amsterdamu. Obec-
nie, osiem miesięcy po starcie, 
załoga zwiedza Ziemię Ognistą. 
Przed nimi Valparaiso, a w pla-
nach jeszcze dziewięć długich 
etapów rejsu.

„Polonus” to jacht typu Bruceo. 
Stalowy kadłub jest przystosowany 
do dalekiej żeglugi oceanicznej. Ma 

14 m długości i żagle o powierzchni 
80 m kw. Na pokładzie znajduje się 
pełne wyposażenie ratunkowe, kam-
buzowe i nawigacyjne. Do dyspozycji 
kapitana i załogi jest plotter, radar, te-
lefon satelitarny, radiotelefon, system 
AIS, NAVTEX, trzy odbiorniki GPS, 
kompasy satelitarny i magnetyczny, 
wiatromierz, echosonda, a także kom-
plet map papierowych, tabele pływów 
i locje. Z takim sprzętem można pły-
nąć w najdalsze zakątki świata. I takie 
właśnie rejsy realizuje armator jachtu 
Piotr Mikołajewski.

Zanim „Polonus” wyruszył dooko-
ła Ameryki Południowej, odwiedził 

„Polonus” śladami „Śmiałego”
Bardzo łaskawy przylądek Horn

Załoga „Polonusa” mija przylądek Horn.

www.chem4you.pl     tel. (+48) 886 462 735

Wyprodukowano 
w Norwegii

You can clean it! We can help! Since 1995

Dystrybucja w Polsce

CHEMIA 
JACHTOWA 

NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI

Niezastąpiona w: 
 impregnacji plandek
 konserwacji drewna
  czyszczeniu plandek 

oraz żagli

  usuwaniu zarysowań
po odbojnikach

 czyszczeniu żelkotu 
 myciu silników

między innymi Lofoty, Spitzbergen 
i Islandię. Obecna wyprawa jest efek-
tem pracy organizacyjnej armatora 
Piotra Mikołajewskiego oraz kapi-
tana Marka Grzywy. Pomysł wziął 
się z chęci spełniania żeglarskich 
marzeń: „Czy jest ktoś, kto czytając 
Kapitana kuka, nie marzył o wspania-
łym rejsie wzdłuż brzegów Ameryki 

Południowej? Czy jest wśród żeglarzy 
ktoś, kogo nie ciągnie na wzburzone 
wody Cieśniny Drake’a, ku skalistym 
brzegom przylądka Horn i ku lodom 
Antarktydy?”. Tak Marek Grzywa 
opisuje swoją inspirację.

Rejs został podzielony na 22 etapy, 
które będą realizowane przez 16 mie-
sięcy. Większość z nich trwa ponad 
trzy tygodnie. Pominięto jedynie etap 
XIII, żeby zapobiec ewentualnemu 
pechowi. Każdy etap to nowa załoga. 
W przedsięwzięciu bierze udział kil-
kunastu kapitanów. Przez pokład prze-
winie się około 140 osób.

Jednym z najważniejszych celów 
było osiągnięcie przylądka Horn. Na 
tym odcinku jacht prowadził Sławo-
mir Kulczak. Po ciężkiej przeprawie 
z chilijską biurokracją w Punta Arenas 
„Polonus” ruszył na Pacyfik. 17 listo-
pada jedno z najniebezpieczniejszych 
żeglarskich miejsc przywitało załogę 
łagodnym, północnym wiatrem. Na 
zdjęciach z tej pamiętnej chwili mo-
żemy obejrzeć żeglarzy wraz z kapita-
nem w kostiumach kąpielowych.

„Polonus” po wyruszeniu z Polski 
odwiedził Niemcy, Holandię, Francję, 
Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego 
Przylądka. Po przeprawie przez Ocean 
Atlantycki wyruszył wzdłuż wybrzeży 
Brazylii na południe, aż do przylądka 
Horn. Dalsza droga wiedzie na północ. 
„Polonus” odwiedzi jeszcze Chile, 
Peru, Kolumbię, Kanadę, Grenlandię, 
Islandię i w końcu z powrotem popły-
nie do Szczecina. Dokładny opis trasy 
i relacje z dotychczasowych osiągnięć 
można znaleźć na stronie internetowej 
wyprawy pagaj.pl.

Kamila Ostrowska

Wiatr i Woda 2012
Przedstawiamy najciekawsze (na-

szym zdaniem) wydarzenia targów 
(1-4.03).

W czwartek dzień bran-
żowy: 12. – uroczyste 
otwarcie na scenie, 13. 
– prezentacja łodzi alu-
miniowych firmy Fiskars 
(sala A). W piątek o 12. 
prezentacja Regat o Pu-
char „Poloneza” (sala A), 
12. – warsztaty nawiga-
cyjne (sala A). W sobotę 
na scenie: 11. – Baltic 
Sail Gdańsk, 12. – najlepsze regaty 
PPJK, 13.30 – Pantaenius Jacht Foto, 
14. – spotkanie z załogą „Solanusa”, 
15. – spotkanie z Jolantą Piotrowską, 
burmistrzem Giżycka. Sala A: 12. – 
rejestracja łodzi motorowodnych, 15. 
– „Sputnikiem” dookoła świata 2014. 

Sala B: 10.30 – po co nam stopnie 
kajakowych umiejętności, 14. – ka-
jakarstwo na warszawskim odcinku 
Wisły, 16.20 – Aleksander Doba. Ba-

sen: 10. – pierwszy krok 
w żeglarstwie (NSKO), 
12. – indywidualne środki 
asekuracyjne i ratunko-
we, 13.10 – samoratowni-
ctwo lodowe, 15. – Twiner 
i Optimist Fugu (halsuj.
pl), 15.30 – nurkowanie. 
W niedzielę na scenie: 
11. – koncert Zejman & 
Garkumpel, 12. – The 

Tall Ships’ Races Szczecin 2013, 14. 
– potkanie z Aleksandrem Dobą, 15. 
– Around The World Delphia Project, 
panel o rejsie Tomasza Cichockiego. 
Sala A: 11. – arktyczne żeglowanie, 
13. – najczęstsze wypadki na wodzie, 
12. – polska fotografia podwodna.re
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http://www.pagaj.pl/
http://www.chem4you.pl
http://www.wiatriwoda.pl
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Znani konstruktorzy, słyn-
ne szczecińskie biuro pro-
jektowe i niezwykły jacht, 

który przetrwał cztery dekady 
i wciąż z powodzeniem rywali-
zuje w morskich regatach. An-
drzej Wojciechowski opowiada 
historię „Karfiego”.

Koniec lat 60. ubiegłego stulecia. 
Światowe żeglarstwo rozwija się coraz 
szybciej i staje się sportem masowym. 
Prężnie rozwija się przemysł jachtowy, 
oferujący coraz doskonalsze konstruk-
cje – szybkie, wygodne i solidne. Naj-
lepszym sprawdzianem dla jachtów są 
oczywiście regaty. Do słynnych wyści-
gów Fastnet czy dookoła wyspy Wight 
dołączają regaty dookoła wysp bry-
tyjskich, samotnych żeglarzy OSTAR 
(Original Single-handed Trans-Atlantic 
Race) i Admiral’s Cup. W tej rzeczy-
wistości pojawia się w Szczecińskiej 
Stoczni Jachtowej zespół konstrukto-
rów, którzy postanawiają udowodnić, że 
polska myśl techniczna nie jest gorsza od 
zachodniej. I dowiodły tego na przykład 
szerokie rufy stosowane w zagranicz-
nych konstrukcjach, które najpierw poja-
wiły się w naszych taurusach.

Czesław Gogołkiewicz, Edward 
Hoffman i Kazimierz „Kuba” Jaworski 
pasjonowali się konstrukcjami regato-
wymi. W styczniu 1969 roku rozpo-
częto prace projektowe nad jachtem 
typu Taurus, który mógłby wystarto-
wać w regatach Admiral’s Cup, cho-
ciaż przede wszystkim miał być uni-
wersalną jednostką klasy jednej tony. 

Projektowanie i budowa trwały pół-
tora roku. Pierwszy taurus otrzymał 
nazwę „Ogar”. Ambitne plany udziału 
w Admiral’s Cup, niestety, nie zostały 
zrealizowane, gdyż jacht spóźnił się 
na start o dwa dni. Przede wszystkim 
z powodu licznych formalności (pamię-
tajmy, że był to czas głębokiej komuny) 
oraz niesprzyjającej pogody w drodze 
do Anglii. Kazimierz „Kuba” Jaworski, 
ówczesny kapitan „Ogara”, napisał na 
łamach „Żagli” w 1971 roku: „Morze 
Północne w normie, do 6 stopni Beau-
forta w żegludze na wiatr, do 9 stopni 
podczas żeglugi z wiatrem. „Ogar” 
radził sobie z tym zupełnie dobrze 
i wbrew naszym oczekiwaniom wcale 
nie mokro. Fala w rufę nie robi żadnego 
wrażenia. Wspaniała stateczność jach-
tu, małe opory steru, wygodna pozycja 
sternika, to wszystko pozwala na nad-
zwyczaj łatwe i skuteczne utrzymanie 
kursu. W żegludze na wiatr, w ciężkich 
warunkach, steruje się zupełnie bez 
wysiłku. Nawietrzność występuje tylko 
w dużym przechyle”.

W tym samym roku, na Morskich 
Żeglarskich Mistrzostwach Polski, 
taurus nie dał szans takim jachtom 

jak „Hetman”, „Kneź”, „Teliga” czy 
„Dar Szczecina”. I wówczas zaczęto 
myśleć o drobnych poprawkach, które 
miały jeszcze polepszyć osiągi jachtu. 
W 1972 roku powstał „Karfi”, drugi 
z rodziny taurusów. Dowództwo objął 
na nim kapitan Jerzy Siudy. Te „nie-
wielkie poprawki” sprawiły, że „Kar-
fi” przez kilka następnych lat nie oddał 
zwycięstwa w mistrzostwach Polski. 
Udział w zagranicznych imprezach był 
jednak utrudniony, więc ten doskonały 
jak na tamte czasy jacht nie mógł za-
błysnąć na obcych akwenach.

 O udanej konstrukcji drugiego tau-
rusa może świadczyć fakt, że jeszcze 
kilka lat po jego wodowaniu, kiedy 
pływały już jachty nowszej generacji, 
kapitan Czesław Gogołkiewicz wygrał 
na „Karfim” VII Bałtyckie Regaty Sa-
motnych Żeglarzy, wyprzedzając na-
stępny jacht o osiem godzin. W latach 
80. „Karfi” wywalczył Srebrny Dzwon, 
zajmując pierwsze miejsce na mecie 
w Kołobrzegu. W późniejszych latach 
jacht pływał głównie w rejsach szko-
leniowych z żeglarzami z klubu Stal 
Stocznia Szczecin. Aż przyszły ciężkie 
czasy. Stocznia wycofała się z finanso-
wania żeglarstwa, a klub, aby się utrzy-
mać, zaczął wyprzedawać swoje jachty. 
Taki też los spotkał słynnego „Ogara”. 
Później wszelki słuch o nim zaginął. 
Ktoś widział go w Niemczech, ktoś 

inny w Brazylii, ale od kilkunastu lat 
nie ma o nim żadnej wiadomości.

„Karfi” też miał nowego właści-
ciela. Armator zdążył przeprowadzić 
dość poważny remont i zbankrutował. 
Opuszczony jacht stał kilkanaście lat na 
przystani HOM Szczecin. Miał jednak 
trochę szczęścia, ponieważ większość 
czasu spędził w hangarze. Przez ten 
okres zniknęło sporo elementów wypo-
sażenia (ściągacze, kabestany, instala-
cje, zbiorniki, oświetlenie), ale najważ-
niejsze, czyli kadłub i maszt, pozostały 
w niezłym stanie. Mimo to, mówiło się, 
że ten jacht trzeba rozebrać albo spalić.

Dlatego, kiedy nadarzyła się okazja 
(pod koniec 2005 roku), postanowiłem 
kupić i uratować „Karfiego”. Z pomo-
cą przyjaciół udało mi się wykonać 
niezbędny remont i w ten sposób jacht 
uniknął zupełnej dewastacji i zapo-
mnienia. W 2006 roku, po kilku miesią-
cach prac, powrócił do dawnej świetno-
ści. Początek naszej wspólnej przygody 
to przede wszystkim rejsy turystyczne 
i szkoleniowe. „Karfi” odbył podróż 
ze Szczecina, przez Morze Północne, 
Kanał Angielski, Zatokę Biskajską, aż 
na Wyspy Kanaryjskie i Azory. Za tę 
podróż zostaliśmy wyróżnieni nagrodą 
Szczeciński Rejs Roku. Po powrocie 
jacht wziął udział w Tall Ship’s Races 
2007, zajął siódme miejsce w swo-
jej klasie. Wówczas zapadła decyzja 

o przywróceniu regatowego klaru. Od 
2008 roku „Karfi” zaczął się pokazy-
wać na regatach, wielokrotnie plasował 
się na początku stawki. Z sezonu na 
sezon wyposażenie jachtu było coraz 
bogatsze.

W roku swych 40. urodzin „Karfi” 
weźmie udział nie tylko w wyścigach 
organizowanych na Pomorzu Zachod-
nim, ale chcemy też wyruszyć na pod-
bój Zatoki Gdańskiej. Wiem, że jest to 
śmiałe wyzwanie, ale wierzę że mamy 
szansę żeglować w czołówce polskich 
jachtów morskich. Zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcieliby z nami wziąć 
udział w wyścigach na pokładzie „Kar-
fiego”. Szczegóły znajdziecie na stronie 
internetowej www.rejsy.szczecin.pl.

Andrzej Wojciechowski

peryskop

Ocalony od zapomnienia
40 lat szczecińskiego jachtu „Karfi”

„Karfi” wyrusza na podbój Zatoki Gdańskiej.   Fot. Marek Wilczek

Jacht „Karfi”
Długość 10,57 m
Długość w linii wodnej 8,6 m
Szerokość 3,69 m
Zanurzenie 1,94 m
Balast 1,3 t
Wyporność 4,89 t
Żagle 51 m kw.
Zbiornik paliwa 100 l
Zbiornik wody 400 l
Załoga 7 osób

Projektanci: 
C. Gogołkiewicz,E. Hoffman, K. Jaworski

http://www.rejsy.szczecin.pl/
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Saszetka wodoszczelna
Saszetka marki Overboard. Idealna dla tych, którzy będąc 
nad wodą, chcą mieć przy sobie cenne drobiazgi. Posiada 
wygodne zapięcie pozwalające na łatwy i szybki dostęp do 
środka, dodatkową zewnętrzną kieszonkę oraz pas umożli-
wiający przypięcie do bioder. Jest lekka i unosi się na wodzie. 
Zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią, piaskiem i bru-
dem. Wykonana jest z materiałów przyjaznych dla środowi-
ska. Cena: 149 zł. Źródło: www.easy-surfshop.pl.

Bolero 275
Pneumatyczna automatyczna kamizelka Bolero 275 Duo Protect posiada 
dwie komory: standardową oraz Duo Protect. Pod jedną solidną powłoką 
znajduje się druga. Kiedy przebita zostanie powłoka zewnętrzna, ciśnie-
nie wewnętrzne gazu wymusi uszczelnienie wycieku powietrza przez 
powłokę wewnętrzną. Klasa wy-
porności: 275 N. Kolor kamizel-
ki po otwarciu: pomarańczowy. 
Wyposażenie standardowe: od-
czepiany kołnierz, zapięcie, ta-
śmy odblaskowe, klamra do wy-
ciągarki, gwizdek, pętla do pasa 
krokowego, torba na kamizelkę. 
Źródło: www.smart.gda.pl.

„Okręt liniowy” C. S. Forestera
Maj 1810 roku. Trzydziestodziewięcioletni kapitan Horatio Hornblower obejmuje dowództwo na swoim pierwszym okręcie liniowym. HMS 
„Sutherland” jest 47-działowym, najbrzydszym dwupokładowcem w Królewskiej Marynarce Wojennej. Hornblower otrzymuje zadanie do-
łączenia do blokady śródziemnomorskiego Tulonu, utrudniającej dostawy zaopatrzenia dla wojsk napoleońskich. Na szlaku do południowych 
wybrzeży Francji dodatkowo eskortuje konwój statków handlowych płynący wzdłuż pełnego wrogich korsarzy wybrzeża Europy.
Wartka akcja powieści, pełna napięcia i zwrotów, przenosi nas na burzliwe wody Atlantyku i doprowadza na gorące Morze Śródziemne. Do-
skonale oddane realia wojny morskiej, a przede wszystkim charyzmatyczny główny bohater sprawiają, że od tej powieści trudno się oderwać.
C. S. Forester (1899 - 1966) jest autorem kilkunastu powieści morskich i wojennych, w tym „Afrykańskiej królowej”, „Generała”, „Ostatnich dni 
Bismarcka i „Marynarza Dodda”. Największą sławę przyniosły mu jednak powieści o Horatio Hornblowerze, genialnym oficerze brytyjskiej mary-
narki wojennej z okresu wojen napoleońskich. Wyczyny Hornblowera są opisane w cyklu jedenastu powieści. Przez wiele lat Hornblower był jednym 
z najbardziej lubianych bohaterów w literaturze angielskiej, a dorównać mógł mu jedynie Sherlock Holmes. Źródło: www.wydawnictworemi.pl.

Worek wodoszczelny
Wytrzymały i wodoszczelny wo-
rek Overboard Dry Tube (12 l). 
Wrzucimy do niego wszystkie nie-
zbędne rzeczy na krótki rejs czy 
wypad nad wodę. Wykonany jest 
z powlekanego nylonu. Posiada 
wygodne zapięcie oraz odpinany, 
regulowany pasek. Worek unosi 
się na wodzie. Dostępny jest w róż-
nych wielkościach. Cena: 99 zł. 
Źródło: www.easy-surfshop.pl.

biznes

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

Reeds Nautical Almanac 2012
Na 1038 stronach umieszczono wszystko, co ważne 
dla przemierzających wody Wielkiej Brytanii, Irlan-
dii, Kanału Angielskiego, Danii, Niemiec, Holan-
dii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugali i Azorów. 
Nieoceniona pomoc w nawigacji. Znajdziecie in-
formacje o prądach, pływach, tablice nawigacyjne, 
mapy podejściowe do portów i szlaki żeglugowe. 
W zestawie jest także przewodnik po marinach.  
Cena: 212 zł. Źródło: www.smart.gda.pl.
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Zodiac
Firma Zodiac oferuje łodzie 
„szyte na miarę”. Można wybrać kolor 
kadłuba i tub wypornościowych. Model PRO 
dostępny jest w trzech wersjach: classic, racing 
i touring. Zestaw PRO 500 PVC + silnik Yamaha 
F60CETL kosztuje w ofercie specjalnej podczas targów 
Wiatr i Woda 77 tys. zł brutto. 
Źródło: www.smart.gda.pl.

Antena na jacht
Anteny włoskiej firmy Glomex pozwalają na odbiór naziemnych sygnałów telewizyjnych i ra-
diowych: analogowych oraz cyfrowych DVBT. Dostępne są wersje o średnicy 25 cm (V9125), 
przeznaczone głównie na łodzie żaglowe, oraz modele o średnicy 37 cm (V9112), polecane na 
łodzie motorowe. W komplecie z anteną dostaniemy wzmacniacz oraz 20 metrów przewo-
du koncentrycznego, a także przewód do połączenia wzmacniacza z telewizorem. Do anteny 
można również podłączyć radio AM/FM. Ceny od 690 zł netto. Źródło: www.eljacht.pl.

Tacktick  
dla turystów i regatowców

Firma Raymarine przejęła spółkę 
Tacktick, producenta dokładnych przyrzą-
dów elektronicznych na jachty turystyczne 
i regatowe. Tacktick projektuje i wytwarza 
bezprzewodowe instrumenty zasilane 
energią słoneczną przeznaczone na rynek 
morski. Gdańska firma Eljacht, polski 
przedstawiciel Raymarine, już dziś ma 
w ofercie kilkanaście rodzajów urządzeń 
Tacktick: wskaźniki z serii T030 to urzą-
dzenia przydatne na jachtach o długości 
do 35 stóp. Nie potrzebują przewodów do 
wykonywania swojej pracy. Do zasilania 
wystarczy instalacja elektryczna jachtu 
(12 V). Dla żeglarzy Tacktick przygoto-
wała również serię urządzeń oznaczonych 
symbolem T100. To przede wszystkim do-
skonałe wiatromierze, szybkościomierze 
i echosondy. Dostępnych w sprzedaży jest 
siedem wariantów tych urządzeń – od pro-
stych wskaźników mierzących siłę wiatru 
i głębokość wody, po urządzenia T104, 
które są bezprzewodowym systemem za-
wierającym log, echosondę i wiatromierz. 
Źródło: www.eljacht.pl.

http://www.easy-surfshop.pl
http://www.smart.gda.pl
http://www.wydawnictworemi.pl
http://www.easy-surfshop.pl
http://wateraction.pl
http://www.smart.gda.pl
http://www.smart.gda.pl
http://www.eljacht.pl
http://www.eljacht.pl
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info@ludwinscy.com.pl

DREWNO na:
jachty, pomosty, 
nabrzeża, tarasy

tel. 91 46 44 855

  BRACIA LUDWIŃSCY

www.ludwinscy.com.pl

Im droższe wykończenie jach-
tu, tym zwykle więcej jest 
drewna na pokładzie i w kad-

łubie. Elementy mahoniowe czy 
tekowe dodają łodziom charak-
teru, wyjątkowego stylu, a nawet 
ciepła. Nie brakuje też w Polsce 
miłośników klasycznych łodzi 
w całości wykonanych z drew-
na – dobrze zachowanych oldti-
merów, uratowanych zabytków 
lub nowych konstrukcji. Jakie 
gatunki drewna dostępne są na 
rynku? Które cieszą się najwięk-
szą popularnością? O rozmowę 
poprosiliśmy Andrzeja Ludwiń-
skiego ze szczecińskiej firmy 
Bracia Ludwińscy.

Andrzej Ludwiński poznawał różne 
gatunki egzotycznego drewna, pro-
wadząc działalność w wielu zakąt-
kach świata, między innymi w Afry-
ce i Ameryce Południowej. W Polsce 
sprzedaje je od 22 lat.

Czego szkutnicy poszukują naj-
częściej? 

Wciąż popularny jest mahoń, ale 
warto pamiętać, że znamy ponad 
100 gatunków z tej grupy. W Polsce 
chętniej kupowane są mahonie afry-
kańskie, głównie sapele, sipo, kosipo 
i acajou, niż amerykańskie, które róż-
nią się barwą i usłojeniem. Decydujące 
znaczenie ma w tym wypadku cena.

Z drewna „czerwonego” popular-
nością cieszą się niangon i kotibe. Nie-
zmiennie szkutnicy mają też słabość do 
teczyny (teak birmański), bowiem jest 
tłusta, odporna na warunki panujące 
na morzu oraz na grzyby i insekty, nie 
jest pękliwa i zachowuje świeżość (je-
dynie może się pokryć delikatną paty-
ną). Najczęściej wykorzystuje się ją na 
pokładach jachtów morskich. Drzewo 
tekowe w południowej Azji występuje 

powszechnie w przyrodzie, ale jest rów-
nież uprawiane na plantacjach w strefie 
tropikalnej. Wyrębu dokonuje się po kil-
kunastu latach od zasadzenia, gdy drze-
wo ma pień o średnicy około 30 cm.

Czym się różni teczyna z plantacji 
od rosnącej w naturze?

Plantacyjna jest sękata. Wykorzystu-
je się ją głównie w budownictwie, do 
produkcji schodów, mebli czy parkie-
tów. Jest zdecydowanie mniej trwała.

Na jakie inne gatunki drewna war-
to zwrócić uwagę?

Warto pomyśleć o iroko – bardzo ład-
nym drewnie podobnym do teczyny, ale 
znacznie tańszym. Również jest tłuste 
i bardzo odporne na warunki zewnętrz-
ne. Tym drewnem pokryto na przykład 
pokład „Daru Młodzieży”. Każdy szkut-
nik wie, jak ułożyć iroko na pokładzie, 
by podczas zmiany wilgotności nie two-
rzyły się tzw. odszczepienia. Uważam, 
że niedocenianym gatunkiem jest fra-
mire – dość trwałe, nie pękliwe drewno 
o delikatnej fakturze, łatwe w obróbce 

i odporne na gnicie, oraz bosse (cedr 
afrykański) o ciekawym łososiowym 
kolorze.

W nowoczesnym szkutnictwie po-
wszechnie wykorzystywana jest samba. 
Jest bardzo lekka, służący jako wypeł-
niacz w konstrukcjach przekładkowych. 
Taki sandwiczowy kadłub z listew sam-
by, oblaminowany na zewnątrz i we-
wnątrz, nie wymaga wręgów, wystar-
czającym elementem konstrukcyjnym 
są wypukłości i grodzie. Znam jachty 
wykonane w tej technologii (na przykład 
„Mantra III” Andrzeja Armińskiego), 
które opłynęły świat i wciąż pływają 
bez oznak delaminacji. Samba jest też 
doskonałym materiałem do produkcji 
sterów i mieczy łódek regatowych.

A co z drewnem z naszych szeroko-
ści geograficznych?

Oczywiście bardzo cenionym ga-
tunkiem jest dąb – łatwy w klejeniu, 
polerowaniu, twardy i odporny na wa-
runki zewnętrzne. Drewno świerkowe 
wykorzystywano przed laty na maszty.

No, ale bez drewna egzotycznego 
chyba trudno się obejść...

Oczywiście. Nadbudówki drewnia-
nych jachtów wykonuje się najczęściej 
z różnych rodzajów mahoniu. Przy zej-
ściówce, gdzie ruch jest duży i można 
zakładać znaczne ścieranie materiału, 
kładziemy tek lub iroko. Do zabudowy 
wnętrza raczej nie używajmy buku. 
Jeśli chcemy zabudowę jaśniejszą, wy-
bierzmy na przykład bosse lub framire. 
Jeżeli zależy nam na ciemniejszym 
wystroju, proponuję sapele lub kosipo, 
nieco mniej popularne jest drewno sipo. 
A jeśli chcemy uzyskać średnią barwę 
wnętrza, polecam acajou. Oczywiście, 
wnętrza możemy także zabudowywać 
w drewnie tekowym lub w iroko, ale to 
rozwiązanie będzie droższe.

W jaki sposób jeszcze można zasto-
sować egzotyczne gatunki drewna?

Przede wszystkim do budowy pomo-
stów, tarasów widokowych, wiat, amfi-
teatrów czy umocnień brzegów i skarp, 
gdzie drewno egzotyczne z powodze-
niem zastępuje nasyconą sosnę, która, 
niestety, nie wytrzymuje zbyt długo. 
Widziałem keje i pomosty z drewna 
afrykańskiego, które nie były remon-
towane od czasu ich budowy. Niektóre 
obserwuję od 1979 roku. Poza wymie-
nianymi odbijaczami nie zauważyłem 
śladów żadnych prac naprawczych. Eg-
zotyczne gatunki służą także do wyro-
bu mostownic i podkładów kolejowych. 
Podkłady kolejowe z twardych gatun-
ków są nie tylko trwalsze od dębowych, 
ale także od strunobetonowych. Egzo-
tyczne drewno jest też doskonałym ma-
teriałem na budowle hydrotechniczne, 
kładki i inne konstrukcje zewnętrzne. 
W Anglii znane są umocnienia brze-
gowe mające ponad 300 lat. Wykonane 
są z badi, tali i azobe. Drewno azobe 
wykorzystywane jest także do ochrony 
stali przed niszczącym działaniem łań-
cuchów kotwicznych.

Jakie drewno na jacht?
Egzotyczna mozaika

Piękny drewniany pokład słynnego jachtu „Polonez”.  Fot. Witomierz Witkowski
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K tóre firmy mogą kupić 
jacht i wliczyć ten wyda-
tek w koszty działalno-

ści? O czym trzeba pamiętać, 
by się nie narazić fiskusowi? 
Z tymi pytaniami zwrócili-
śmy się do Elżbiety Węcławik 
z działu analiz podatkowych 
firmy Tax Care.

Krzysztof Olejnik: Które firmy 
mogą kupić jacht żaglowy lub mo-
torowy i wpisać poniesione wydatki 
w koszty działalności?

Elżbieta Węcławik: To zależy od ro-
dzaju działalności. Ustawa o PIT mówi, 
że za koszty podatkowe mogą być uzna-
ne wydatki ponoszone w celu uzyskania 
przychodów. Dlatego jeśli ktoś prowa-
dzi piekarnię lub posiada hutę szkła, ra-
czej nie będzie mógł tego zrobić. Z pew-

nością natomiast zakup łodzi żaglowej 
lub motorowej to uzasadniony wydatek 
dla firm czarterowych, organizatorów 
rejsów, szkół żeglarskich czy agencji 
nurkowych zabierających klientów na 
morze. W takich wypadkach jacht jest 
niezbędny do prowadzenia działalności 
zarobkowej.

Ale przecież każda firma może 
poszerzyć zakres działalności i zająć 
się czarterowaniem.

To prawda. Jeśli właściciel fabryki 
mebli rozszerzy profil swojej działal-
ności gospodarczej o działalność czar-
terową i rzeczywiście zacznie ją pro-
wadzić, wówczas zakup jachtu może 
zaliczyć do kosztów.

A co z wydatkami na reklamę? 
Przecież jacht jest doskonałym noś-
nikiem reklam. Widać to choćby na 
Mazurach. Działają specjalistyczne 

firmy produkujące reklamowe żagle 
oraz agencje handlujące powierzch-
nią na jachtach. Czy producent węd-
lin lub napojów nie mógłby rekla-
mować swoich towarów na własnych 
jachtach?

Raczej nie. Dość niedawno, w paź-
dzierniku ubiegłego roku, dyrektor 
warszawskiej izby skarbowej podpisał 
interpretację podatkową o numerze 
IPPB 3/423-636/11-2/PK1. Firma zaj-
mująca się produkcją metalową i od-
lewnictwem planowała kupno dużego 
jachtu morskiego. 

Pieniądze na ten cel miały pocho-
dzić z leasingu operacyjnego. Przed-
siębiorstwo zwróciło się z pytaniem, 
czy będzie mogło zaliczyć w koszty 
uzyskania przychodu miesięczną ratę 
leasingową wynoszącą ponad 53 tys. 
zł netto. Na kadłubie i żaglach prze-

widziano reklamy przedsiębiorstwa. 
Jednostka miała pływać do Anglii, 
Francji, Danii, Niemiec i Szwecji czyli 
do krajów, do których firma eksportuje 
swe wyroby. Planowano także założe-
nie działalności pobocznej w formie 
komercyjnych zorganizowanych rej-
sów. Deklarowano ponadto ponie-
sienie kosztów związanych z zatrud-
nieniem stałej załogi. Mimo takiego 
uzasadnienia izba skarbowa uznała, że 
wszelkie koszty związane z reklama-
mi na jachcie można zaliczyć w koszty, 
ale rat leasingowych związanych z za-
kupem jednostki – nie.

Czy zakup jachtu mógłby być 
kosztem związanym z wydatkami 
reprezentacyjnymi?

Jeżeli jacht nie służy osiąganiu 
przychodów (firmy czarterowe, szko-
leniowe itp.), może w niektórych 

Jacht w koszty firmy
Komu na to pozwoli fiskus? Rozmowa z Elżbietą Węcławik

Pytanie do fachowca

Jacht Dehler 45.     Fot. www.hanseyachts.de

biznes
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 Dla
Motorowodniaka
   lub
Żeglarza,
 dla Właściciela
lub Skippera
mamy dla Ciebie 
indywidualnie pakiety 
ubezpieczeniowe. Skorzystaj 
z naszego wieloletniego 
doświadczenia na 
międzynarodowym rynku 
ubezpieczeń jachtów.

• Ubezpieczenie
OC Skippera

• Ubezpieczenie
Jacht Casco

• Ubezpieczenie
OC Jachtu

• Ubezpieczenie
NNW Załogi

• Ubezpieczenie 
czarteru

Pantaenius – teraz może
przyjść cokolwiek!
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Kontakt w języku polskim: Nautica Nord
Al. Jana Pawła II 9 • 81-345 Gdynia
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Jacht w koszty firmy
Komu na to pozwoli fiskus? Rozmowa z Elżbietą Węcławik

Pytanie do fachowca

Dehler i Varianta na horyzoncie
Nowe jachty dostępne w Polsce

Szczecińska firma Horyzont 
została polskim dystrybutorem 
znanych jachtów Dehler pro-
dukowanych pod Dortmundem 
oraz łodzi Varianta. Obie mar-
ki należą do niemieckiej grupy 
Hanse. W ten sposób dealer, 
który prowadzi nad jeziorem 
Dąbie przystań i sklep żeglarski 
„Bakista”, stał się przedstawi-
cielem aż sześciu marek jach-
tów żaglowych i motorowych. 
W ofercie możemy znaleźć mo-
torówki Bella, Aquador i Flipper 
z fińskiej firmy Bella-Veneet 
Oy (jeden z największych pro-
ducentów łodzi z laminatów 
w Skandynawii) oraz jachty Han-
se, Dehler i Varianta produko-
wane przez Hanse Group.

Dehler reprezentuje wyższą półkę 
w segmencie armatorskich jachtów 
żaglowych, cenionych przede wszyst-
kim za walory regatowe. Konstrukcje 
Hanse nazywane są łodziami cruisin-
gowymi z regatową duszą, zaś ofertę 
Dehlera można określić jako jachty 
regatowe z wszystkimi wygodami, 
jakie oferują nam jachty cruisingo-
we. Najmniejszą łódką w ofercie jest 
niespełna dziewięciometrowy Dehler 
29, a największą osiemnastometrowy 
Dehler 60.

Marka znana jest także z wytrzy-
małości produktów. Jednym z hitów 
internetowej kinematografii są ujęcia 
z crash testu łodzi Dehler 31. Do tej 
pory film wyświetlono w serwisie You 
Tube ponad 200 tys. razy. Możemy na 
nim zobaczyć jacht płynący z pręd-

kością 6,5 węzła, który uderza w ka-
mienne dno przy falochronie porto-
wym. Ponoć jedynym uszkodzeniem 
był lekko zniszczony laminat.

Jachty Varianta to konstrukcje 
przeznaczone dla firm czarterowych, 
szkół żeglarskich, także jako jednost-
ki do regat flotowych i match racingu. 
Charakteryzują się skromniejszym 
wyposażeniem i bardzo atrakcyjną 
ceną. Łódź o długości 44 stóp kosztuje 
88.888 euro netto. A Varianta 18, naj-
mniejszy kilowy jacht we flocie, kosz-
tuje niewiele ponad 10 tys. euro netto.

Podczas targów Wiatr i Woda firma 
Horyzont zaprezentuje pięć jedno-
stek: Varianta 18, Hanse 400, Aqua-
dor 23 HT, Bella 560 HT i absolutną 
nowość pokazywaną po raz pierwszy 
poza Finlandią – Flipper 670 DC.

wypadkach stanowić wydatek o cha-
rakterze reprezentacji. Na przykład 
wtedy, gdy firma chce utrwalać wśród 
klientów pozytywny wizerunek. Re-
prezentacja przejawia się np. tym, że 
kupuje się jacht po to, by fundować 
najwierniejszym klientom rejs po mo-
rzu. Niestety, zarówno koszty zakupu 
jachtu, jak i organizacji samego rejsu 
jako wydatek reprezentacyjny nie sta-
nowią kosztów uzyskania przychodu. 
W rezultacie, podatnik nie zmniejszy 

podstawy opodatkowania, a w konse-
kwencji – samego podatku. Wynika 
to z artykułu 16. ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz 
z artykułu 23. ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych. W obu 
aktach czytamy: „Nie uważa się za 
koszty uzyskania przychodów kosz-
tów reprezentacji, w szczególności po-
niesionych na usługi gastronomiczne, 

zakup żywności oraz napojów, w tym 
alkoholowych”.

A czy magazyn „Wiatr” mógłby 
zaliczyć zakup jachtu w koszty dzia-
łalności?

Musielibyście wykazać, że takie 
przedsięwzięcie stanowi warunek re-
alizowania statutowej działalności 
gospodarczej, polegającej na pozy-
skiwaniu i przetwarzaniu informacji 
związanych z żeglarstwem. Na przy-
kład można się powołać na koniecz-

ność odwiedzania najważniejszych 
przystani żeglarskich czy uczestni-
ctwo w regatach, by później opisać 
je dla czytelników. Wydaje się, że 
posiadanie jachtu przez wydawcę pis-
ma żeglarskiego byłoby uzasadnione. 
Ale przed podjęciem jakichkolwiek 
działań związanych z zakupem ło-
dzi zawsze warto zwrócić się do izby 
skarbowej o wydanie indywidualnej 

interpretacji podatkowej. Wiele takich 
interpretacji znajdziemy na stronie Mi-
nisterstwa Finansów, ale pamiętajmy, 
że możemy je traktować wyłącznie 
jako wskazówkę. Tylko indywidualna 
interpretacja dotycząca naszej sytuacji 
gwarantuje nam spokój i bezpieczeń-
stwo na wypadek kontroli przepro-
wadzonej przez fiskusa (nawet jeśli 
na stronach ministerstwa znajdziemy 
identyczny przypadek). W zapytaniu 
musimy dokładnie przedstawić zakres 
naszej działalności i planowane działa-
nia związane z zakupem. W urzędowej 
odpowiedzi otrzymamy nie tylko po-
twierdzenie, że nasze plany są zgodne 
z przepisami podatkowymi, ale także 
dodatkowe wskazówki.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Elżbieta Węcławik, sternik jachtowy 
i instruktor Polskiego Związku Żeglar-
skiego, prezes Sekcji Żeglarskiej Żagle 
SGH, jest pracownikiem działu ana-
liz podatkowych firmy Tax Care. Od 
ośmiu lat żegluje po morzu i Mazurach. 
Co sezon bierze udział w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Wilkasach 
oraz w długodystansowych regatach 
jachtów klasy DZ – Ratujmy Dezety!

Przed podjęciem działań związanych  
z zakupem łodzi warto zwrócić się do izby 
skarbowej o wydanie indywidualnej  
interpretacji podatkowej.

http://www.pantaenius.pl
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dystrybucja magazynu wiatr

ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, 
tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, 
tel. (91) 431 43 00 
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, 
tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, 
tel. (94) 37 434 03
JK HOM, Szczecin, Przestrzenna 3, tel. (91) 30 70 500
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, 
tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, 
tel. (91) 461 39 92
Bracia Ludwińscy, Szczecin, Wiosenna 99, 
tel. (91) 46 44 855
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
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16
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
Harcerski Ośrodek Morski, 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 Henri Lloyd, Gdynia, Klif, 
Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Open Yachting Club, Złota Góra, tel. 602 511 796
Biuro handlowe Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, 
tel. (58) 320 70 24
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
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20,  
tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
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
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8, 
tel. (59) 858 31 36

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, 
tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10,  
tel. (87) 421 61 60
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr,  
Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, 
tel. (87) 427 90 45
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
Sklep Magic Yacht, Ruciane Nida, Dworcowa 9
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 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
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, 
ul. Półwiejska 42, tel. (61) 67 039 59
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11,
 tel. 515 186 315
Easy Surf Shop, Poznań, Olsztyńska 2, 
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
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
KS Pocztowiec, Poznań, Nad Jeziorem 105
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
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
Ośrodek Exploris, Poznań, Nad Jeziorem 105, 
tel. (61) 848 29 01
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, 
Kaliska 82
Sklep Hi-Wind, Poznań, Korwetowa 6A, 
tel. (61) 8 960 305 
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, 
tel. (63) 242 46 69
Sklep Funsport, Poznań, Górecka 30, 
tel. (61) 661 04 44
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16, 
tel. (67) 351 73 04
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
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, 
Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
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
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31A, 
tel. (22) 774 66 66
Sklep Slam, Centrum Blue City, Warszawa, 
tel. (22) 311 71 61

Urząd Dzielnicy Białołęka, Warszawa, Modlińska 197, 

tel. (22) 676 66 03
Białołęcki Ośrodek Sportu, Warszawa, Światowida 56, 
tel. (22) 676 50 72
Multicentrum Biblioteki Publicznej Białołęka, 
Warszawa, Porajów 14, tel. (22) 614 60 70
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,
tel. (22) 616 02 79
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki 
Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54, 
tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, 
biurowiec IMM, lokal 14, 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, ul. Ludwiki 4, 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
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, 
tel. (22) 839 59 89
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, 
tel. (22) 774 66 66
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
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91, 
tel. (22) 753 91 04

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, 
Rynek Staromiejski 36/38, tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, 
tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, 
tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, tel. 510 949 296 
MKŻ Żnin, 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
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, 
sekcja żeglarska klubu „Jantar”, Dziewulskiego 12, 
tel. 501 505 412

PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, 
tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, 
tel. (87) 643 35 55
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
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, 
tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, 
Bohaterów Westerplatte 27, tel. 683 253 079
Lubuski OZŻ, Zielona Góra, Al. Niepodległości 7a

ŁÓDZKIE
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, Żeromskiego 52,
tel. (42) 632 66 84
Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki, 
Zawadzka 77
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, 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
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LUBELSKIE

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

DOLNOŚLĄSKIE

Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, 
ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
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
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, 
tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83

ŚLĄSKIE

Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, 
tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, 
Hadamika 20, tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94 
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, 
tel. (33) 497 10 57
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, 
tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, 
tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
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 Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, 
ul. Podgórska 34, tel. (12) 43 301 36 
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, 
tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, 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

http://lepiesza.carbonmade.com/
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stocznie jachtowe

P rzez prawie 20 lat dzia-
łalności stocznia Ślepsk 
stała się cenionym pod-

wykonawcą zagranicznych 
firm, dla których produkuje 
łodzie znanych marek. Ma też 
w ofercie własne konstrukcje. 
W sumie wytwarza prawie 1,5 
tys. łodzi i jachtów rocznie. Ma 
dwa zakłady, 12 hal produk-
cyjnych o łącznej powierzchni 
30 tys. m kw. i prawie 500 pra-
cowników. Moc produkcyjna 
firmy to 250 łodzi miesięcznie. 
Dziś trudno uwierzyć w to, że 
przedsiębiorstwo Józefa Wisz-
niewskiego rozpoczynało dzia-
łalność od branży budowlanej.

Józef Wiszniewski, właściciel Ma-
zurskiego Przedsiębiorstwa Produk-
cyjno-Budowlanego J. W. Ślepsk (naj-
większej stoczni z regionu Augustowa), 
lubi w biznesie niezależność. Dlatego 
jego firma ma nie tylko kilkanaście 
hal, ale także własną flotę transportową 
(23 auta przystosowane do transpor-
tu jachtów), stolarnię, dział produkcji 
wiązek elektrycznych, zakład produkcji 
okuć ze stali nierdzewnej i zakład ak-
cesoriów okiennych. Wszystkie pomoc-
nicze działy pracują na potrzeby firmy 
oraz świadczą usługi dla innych stoczni 
z regionu.

Przed laty w Augustowie działała 
znana firma produkująca łodzie PTTK 
Foto-Pam. Kiedy nie mogła sprostać za-
mówieniom, część produkcji przejął Jó-
zef Wiszniewski. Powstała wtedy jego 
pierwsza hala. Gdy państwowy zakład 
upadał, Wiszniewski wykupił część 
jego majątku, między innymi formy. Po 
kilku latach działalności w nowej bran-
ży stocznia Ślepsk (nazwa pochodzi 

Stocznia Ślepsk
Ceniony podwykonawca rozwija własną sprzedaż

Prawie 20 lat na rynku

Firma buduje i sprzedaje jachty motorowe Drive z aluminiowym dnem.

Hale produkcyjne stoczni Ślepsk z Augustowa.
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http://www.boatsbuy.pl
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od dzielnicy Augustowa sąsiadującej 
z jeziorem Necko) zaczęła podpisy-
wać kontrakty z zachodnimi partnera-
mi. W 1997 roku nawiązano pierwszą 
współpracę z firmą Brunswick Marine. 
Dziś produkują dla tego amerykań-
skiego przedsiębiorstwa osiem modeli 
łodzi Sea Ray, cztery modele jachtów 
Bayliner (piąty zostanie wdrożony do 
produkcji w maju), a także sześć modeli 
motorówek Quicksilver.

Umowa z lutego ubiegłego roku pod-
pisana z fińską firmą Fiskars Boats 
dotyczy budowy oraz sprzedaży na pol-
skim rynku niezwykłych jachtów mo-
torowych z aluminiowym dnem (linia 
Drive Boats). Stocznia Ślepsk wytwarza 
aż osiem modeli tych łodzi. Przez rok 
wyprodukowała 400 egzemplarzy. Po 
co w jachtach motorowych aluminiowe 
dno? – Takie łodzie mają doskonałą pły-
walność, są dzielne i bardzo wytrzyma-
łe. Doskonale sprawdzają się wszędzie 
tam, gdzie jest kamieniste wybrzeże lub 
długa i surowa zima, która może nas 
zaskoczyć, zamieniając wodę w porcie 
w lód. Jachty z aluminiowym dnem mo-

żemy zaparkować na kamienistej plaży 
lub nawet ciągnąć po lodzie. Są dosko-
nałe do czarteru lub dla mniej doświad-
czonych sterników. Poza tym aluminium 
to materiał łatwy w utrzymaniu – mówi 
pracujący w stoczni Michał Bendig.

Na warszawskich targach Wiatr 
i Woda (1-4 marca 2012) firma zapre-
zentuje aż cztery modele łodzi Drive 
Boats. To jachty nie tylko o ciekawej 
konstrukcji, ale też bardzo atrakcyj-
ne z wyglądu, zaprojektowane z dużą 
starannością o detale. Jeśli macie w so-
bie coś z Jamesa Bonda, z pewnością 
przypadną wam do gustu.

Najnowsza umowa dotyczy produk-
cji i sprzedaży w Polsce łodzi o na-
zwie Sunliner. Te motorówki istniały 
wcześniej na rynku europejskim, ale 
w listopadzie ubiegłego roku formy, 
prawa do produkcji oraz prawo do 
sprzedaży w Polsce przejęła stocznia 
Ślepsk. Na targach Wiatr i Woda zoba-
czymy trzy łodzie z tej linii.

Oczywiście firma Józefa Wiszniew-
skiego produkuje i sprzedaje także jach-
ty żaglowe. Dwa z nich (S700 i S950) 

to starsze konstrukcje. S500 pochodzi 
sprzed kilku lat. Najnowszym jachtem 
jest Centaurus 25 konstrukcji Jacka 
Centkowskiego (S850). Ta łódka za-
debiutowała w ubiegłym roku. Dobrze 
sprzedaje się między innymi w Niem-
czech i Holandii. Została wyróżniona 
nagrodą targów Wiatr i Woda (podob-
nie jak wiele produktów z tej stoczni 
w latach ubiegłych).

Centaurus przeznaczony jest do ro-
dzinnej żeglugi. Jest mały, funkcjonal-
ny i wygodny. Może być prowadzony 
nawet przez sternika bez uprawnień, 
gdyż długość kadłuba wynosi zale-
dwie 7,48 m. Jacek Centkowski, ce-
niony konstruktor, współpracownik 
francuskiej stoczni Jeanneau i autor 
Centaurusa, zaprojektował tę łódź dla 
siebie. Ma wysoką kabinę z dużymi 
oknami, które wprowadzają do wnę-
trza sporo światła. Charakterystycz-
nym elementem jest duże okno na 
przedniej ścianie nadbudówki. Ten ele-
ment znamy z dużych jachtów o nowo-
czesnych liniach. Sternik siedzący na 
ławce w kokpicie może przez wnętrze 

kabiny i przednią szybę obserwować 
przestrzeń przed dziobem. Jeśli usią-
dziemy na podwyższonych oparciach 
w kokpicie, wówczas znajdziemy się 
na tyle wysoko, by obserwować akwen 
ponad nadbudówką.

Wnętrze jachtu jest wysokie (195 cm), 
więc nie trzeba się schylać przy cho-
dzeniu. W kabinie znajdziemy ła-
zienkę z umywalką i prysznicem oraz 
kuchenkę. W dziobie jest klasyczna 
podwójna koja w kształcie trójkąta. 
Na rufie zaplanowano dość szeroką 
hundkoję. W mesie, po złożeniu stołu, 
zyskamy dwa dodatkowe miejsca noc-
legowe. Stół jest „przyklejony” do pra-
wej burty. Dzięki temu wzdłuż kam-
buza usytuowanego po lewej stronie 
możemy bez przeszkód poruszać się 
po mesie i odwiedzać koję dziobową.

Centaurus może mieć silnik stacjo-
narny, zaburtowy schowany w central-
nej bakiście na rufie albo tradycyjny na 
pantografie. Łatwy dostęp do zaburto-
wego silnika zapewni wyjście rufowe 
zaplanowane z lewej strony. W tej czę-
ści kokpitu znajdziecie też dużą bakistę 
z ciekawą pokrywą podzieloną na dwie 
części. Chcąc schować jakiś drobiazg, 
podnosimy tylko część siedziska. Jeśli 
chcemy wydobyć coś większego, wów-
czas uchylamy część siedziska, a na-
stępnie unosimy ją razem z oparciem.

Kadłub jachtu w części podwodnej 
ma żeliwny falszkil, z którego wysuwa 
się obrotowa płetwa mieczowa. To bar-
dzo praktyczne rozwiązanie. Możemy 
dobić na płytkiej wodzie do brzegu, 
nie kalecząc laminatowej części dna. 
Łódź osiada na żeliwnym elemencie, 
a my bezpiecznie wychodzimy przez 
dziób na ląd. Jeśli chcemy wyposażyć 
jacht w silnik stacjonarny, wówczas 
falszkil pełni jeszcze jedną ważną 
funkcję – chroni śrubę.

Na dziobie uwagę zwraca mały po-
most, pod którym możemy zamontować 
wytyk do genakera. Jest też drabinka 
ułatwiająca zejście z wysokiego dzio-
bu na keję lub na plażę. Przed masztem 
można zamontować samohalsujący fok 
na poprzecznej prowadnicy.

Stocznia, dzięki nowym kontraktom 
oraz posiadanym zasobom, nastawiona 
jest dziś na rozwój. Rozpoczęto budowę 
nowej nowoczesnej hali produkcyjnej 
(3 tys. m kw.). Zakończenie inwestycji 
planowane jest na czerwiec 2013 roku. 
Nowa hala pozwoli podjąć kolejne wy-
zwania i budowę jednostek powyżej 40 
stóp (obecnie największa produkowana 
łódź Sea Ray 355 ma 35 stóp długości). 
Sprzedażą jachtów ze stoczni Ślepsk, 
które na mocy umów z zagranicznymi 
partnerami zakład może oferować na 
krajowym rynku, zajmuje się firma S-
-Yachts, której właścicielem jest Micha-
el Paul, syna Józefa Wiszniewskiego.

stocznie jachtowe

Najnowszym jachtem żaglowym stoczni Ślepsk jest Centaurus 25 (S850).

STOCZNIA ŚLEPSK

Rok założenia                     1993

Powierzchnia hal        30 tys. m kw.

Zatrudnienie                    500 osób

Roczna produkcja          1500 łodzi

Właściciel                Józef Wiszniewski

Kontakt: www.slepsk.com.pl, 
www.s-yachts.pl, www.boatsbuy.pl F
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moda

Na nadchodzący sezon fir-
ma Henri Lloyd przygoto-
wała kolekcję inspirowa-

ną swoją historią, o odważnej 
estetyce, praktycznym wzorni-
ctwie, nowoczesną i patrzącą w 
przyszłość. A zarazem szanują-
cą bogate dziedzictwo firmy.

Założycielem Henri Lloyd jest Polak 
Henryk Strzelecki, żołnierz polskiej 
armii, który po wojnie osiadł w Wiel-
kiej Brytanii. W ubraniach tej marki 
pływały załogi startujące w wyścigach 
Withbread Round The World Race, 
Volvo Ocean Race czy w regatach 
o Puchar Ameryki. Logo Henri Lloyd 
towarzyszyło polskiej ekipie żeglar-
skiej na igrzyskach w Atlancie, Syd-
ney, Atenach i Pekinie. A także słyn-
nym samotnikom płynącym w rejsach 
dookoła świata (sir Francis Chichester, 
Robin Knox-Johnson czy Krystyna 
Chojnowska – Liskiewicz).

Ale Henri Lloyd to nie tylko sztor-
miaki. To także odzież dla osób chcą-
cych się nosić nowocześnie, wygodnie, 
w dobrym żeglarskim guście. Nowa 
kolekcja proponuje proste połączenie 
stylu i funkcjonalności. Zarówno w lini 
damskiej jak i męskiej można wyodręb-
nić trzy trendy: ewolucja dziedzictwa, 
wybrzeże i współczesna klasyka. 

Ewolucja dziedzictwa to połączenie 
odzieży sportowej w stylu retro z no-
woczesnymi włóknami. Klasyczne 
style Henri Lloyd są ostrzejsze, bar-
dziej wyraziste, zapewniają również 
ochronę przed każdą pogodą. Jersey 
oraz dzianiny zmiękczane za pomo-
cą enzymów oraz prania przy użyciu 
specjalnych kwasów (rozciągają ba-
wełnę) pozwalają otrzymać idealne 
dopasowanie. Paleta kolorów nawią-
zuje do lata. W dziale wybrzeże, gdzie 

nadmorski styl życia odcisnął swoje 
znamię, obserwujemy rozproszone 
oraz rozjaśnione graficzne elementy. 
Przeważającymi kolorami są tu gorą-
ce róże, oceaniczny niebieski oraz za-
bawnie wykończone pastelowe cienie. 
Tkaniny wyglądają na znoszone i wy-
tarte, a wzornictwo jest zarazem deli-
katne i wyrafinowane. To prawdziwie 
relaksująca odzież. Dział współczes-
na klasyka proponuje tradycyjny styl 
wzmocniony ogromną dbałością o wy-
kończenia. Małe wariacje dodają ubra-
niom indywidualności. Świeża paleta 
kolorów, oparta na cieniach czerwieni, 
bieli i niebieskiego, delikatnie podkre-
śla oddanie morzu.

Poza nową kolekcją odzieży marka 
Henri Lloyd proponuje w sezonie 2012 
nowy standard wodoodporności w obu-
wiu żeglarskim (Extreme Waterproof 
Boot). System Twin Skin to dwie wo-
doodporne bariery dające ochronę nie 
tylko na zewnątrz, ale też od wewnątrz. 

Warstwę zewnętrzną skonstruowano 
z materiałów w stu procentach wodo-
odpornych. Ważnym elementem jest 
formowana gumowa skorupa umiejsco-
wiona w najbardziej narażonym miejscu 
każdego obuwia – flek. Wszystkie zapię-
cia są podwójnie przeszywane – płyn-
ny uszczelniacz dostaje się do dziurek 
szwów, a elastyczny uszczelniacz na-
kładany jest na wierzch, by zapewnić  
najlepszą ochronę przed wodą. Na końcu 
gumowa uszczelka przyklejana jest do 
wkładki zanim zostanie przytwierdzo-
na podeszwa. Wewnątrz mamy klejony 
but wykonany z oddychającego, wodo-
szczelnego laminatu TP Ocean. Mięk-
ka pianka chroni membranę i zwiększa 
komfort. Została ona zaimpregnowana 
materiałem wynalezionym przez NASA, 
który zapewnia stopie idealną tempera-
turę (nie za ciepło, nie za zimno).

Nie tylko sztormiaki
Jak być modnym w marinie?

Kolekcja inspirowana historią

Henri Lloyd, czyli nowocześnie, wygodnie, w żeglarskim stylu.

Nowa kolekcja jest inspirowana historią firmy i żeglarstwa.
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Kurs Arktyka

rejsy

Rejs przez Przejście Północno-Zachodnie

Monika Witkowska z pokładu „Solanusa”
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Nakładem wydawnictwa 
Alma-Press ukazała się 
niezwykła książka Moniki 

Witkowskiej będąca zapisem wy-
prawy przez Northwest Passage. 
Ale to nie tylko opowieść o rej-
sie „Solanusa”. Monika zabiera 
czytelników w podróż do świata 
niezwykłej przyrody, ciekawych 
ludzi i kultury – czasem niezro-
zumiałej dla Europejczyka. Au-
torka wzbogaciła też książkę 
o cenne informacje praktyczne 
i ciekawostki. „Kurs Arktyka” to 
– naszym zdaniem – najważniej-
sza pozycja ostatnich miesięcy 
na rynku wydawnictw podróżni-
czych. I obowiązkowa lektura dla 
wszystkich, którym marzą się 
rejsy na północ, nie tylko przez 
Northwest Passage. Dziękujemy 
wydawnictwu Alma-Press i au-
torce za możliwość zaprezento-
wania czytelnikom „Wiatru” wy-
branych przez nas fragmentów 
książki. Jesteśmy przekonani, że 
„Kurs Arktyka” znajdzie honoro-
we miejsce w waszej domowej 
bibliotece.

Ktoś kiedyś powiedział, że skoro za 
żeglarski Everest przyjmuje się opły-
nięcie przylądka Horn, za żeglarskie K2 
śmiało można uznać Northwest Passage, 
czyli Przejście Północno-Zachodnie. To 
jeden z najtrudniejszych na świecie szla-
ków żeglugowych. Chodzi o arktyczną 
drogę morską łączącą Pacyfik z Atlanty-
kiem, dzięki której, w porównaniu z tra-
są przez Kanał Panamski, dystans z Eu-
ropy do Azji skraca się o dobre 4 tys. km.

Niestety, jest jednak w wypadku 
tej trasy jeden duży problem: lody! 

Nawet teraz, przy globalnym ocieple-
niu, szlak wciąż nie ma komercyjnego 
znaczenia, bowiem lody puszczają 
jedynie na krótko, a i tak trudno za-
gwarantować pełne bezpieczeństwo 
żeglugi. Poza ryzykiem utknięcia 
w polach lodowych czy przebicia 
kadłuba przez bryły lodu, utrudnie-
niem jest błyskawicznie zmieniająca 
się arktyczna pogoda (zimno i częste 
mgły), a także skomplikowana nawi-
gacja (lawirowanie między polami 
lodowymi, podwodne skały, silne 
prądy morskie i mielizny) i w razie 
czego – problem z udzieleniem szyb-
kiej pomocy. Dowodem na to, że ła-

two nie jest, może być to, że pierwszy 
raz udało się przepłynąć Northwest 
Passage dopiero w latach 1903-1906 
(wyprawa Amundsena), a nawet teraz 
pokonanie przejścia to duży wyczyn. 
Na razie (dane do początku 2011 roku) 
dokonały tego zaledwie 104 jednostki 
(i to z lodołamaczami oraz specjalnie 
zbudowanymi statkami hydrograficz-
nymi włącznie).

Po co nam  
50 litrów spirytusu?

No i rozpoczęłam swoją wielką przy-
godę! Po dość długiej podróży (dwie 
przesiadki), dotarliśmy do Nuuk, sto-
licy Grenlandii. Niesamowite było 
lądowanie w Kangerlussuaq. To jedy-
ne grenlandzkie lotnisko, na którym 
mogą lądować duże samoloty, a i tak 
nie jest to łatwe (lecieliśmy należącym 
do Air Greenland wielkim airbusem 
330, takim po 9 osób w rzędzie). Moja 
sąsiadka, rodowita Inuitka, przera-
żona odwróciła głowę od okna, a ja 

wprawdzie patrzyłam, ale też przez 
moment posądzałam pilota o tenden-
cje samobójcze, obawiając się, że za-
haczy skrzydłem o skały. W każdym 
razie leci się bardzo nisko nad górami, 
robiąc ostry skręt w wąwóz, gdzie jest 
pas startowy. Adrenalinka jest!

Do Nuuk zabrał nas już malutki sa-
molot, co było zrozumiałe, bo lotnisko 
w stolicy Grenlandii jest jeszcze mniej-

szym barakiem niż ten w Kangerlus-
suaq. Trochę kłopotliwe po wyjściu z 
„terminala” okazało się wyjaśnienie 
kierowcy taksówki, że chcemy jechać 
do portu, bo ani angielskie słowo „har-
bour”, ani też „port” czy „marina” nie 
były dla niego zrozumiałe, a jak to jest 
po duńsku, czy tym bardziej – po gren-
landzku, nie wiedzieliśmy. Jak zwykle 
najbardziej skuteczne są najprostsze 
rozwiązania – pomógł rysunek jachtu.

Następnego dnia rano zabraliśmy się 
ostro do prac na jachcie. Wraz z Rom-
kiem i Jackiem przeglądaliśmy i sztau-
owaliśmy żarcie, a potem robiliśmy za-
kupy. Wszystko tu drogie jak diabli, ale 

coś przecież jeść trzeba. Dość kłopotliwa 
okazała się sprawa kuchenki. Gazowej 
nie mamy (założono, że na dalekiej pół-
nocy będzie problem z nabiciem butli), za 
to jest taka na ciekłe paliwo. W rezultacie 
z obłędem w oczach szukamy spirytu-
su, ale tutaj nie mają takich ilości, jakie 
są nam potrzebne. Na dodatek spirytus 
kupuje się na stoiskach z alkoholem, tak 
więc trochę dziwnie patrzą na nas, gdy 

pytamy o baterię flaszek. Ostatecznie 
udało nam się zdobyć 50 litrów tego spe-
cyfiku, chociaż dopiero po wykupieniu 
całego zaopatrzenia z pięciu sklepów.

Z pogodą na razie świetnie. Przyzwy-
czaiłam się do porannych mgieł, bo tu 
zawsze rano jest jakoś tak szaro-mgli-
ście, a potem się wypogadza. W ciągu 
dnia termometr wskazywał 14 stopni 
Celsjusza, czyli jak na Grenlandię na-
prawdę cieplutko. Najgorsze są jesienie, 
sprzyjające depresjom i związanym 
z tym licznym samobójstwom. Inny po-
ważny problem wśród miejscowych to 
alkoholizm. Dziwne tylko, że tyle piją, 
skoro alkohol jest obłędnie drogi!

Rozwiewa się. I to z dobrego kierunku!    Fot. Monika Witkowska

Crewfit  290 N
Automatyczne
kamizelki
ratunkowe
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Kambuz na karuzeli

Ponieważ jest nas pięcioro, przyję-
liśmy system czterogodzinnych wacht 
pokładowych, między którymi mamy 
6 godzin przerwy. Na wachcie jeste-
śmy po dwie osoby, przy czym jedna 
stoi godzinę za sterem, druga w tym 
czasie ogrzewa się pod pokładem, śle-
dzi mapę (na papierze lub w kompute-

rze), a jeśli trzeba, to i radar, no i przy 
okazji zrobi herbatkę czy kanapkę. 

Pierwsza wachta na „Solanusie” mi-
nęła mi całkiem miło, bo ciągle się coś 
działo. A to zerkaliśmy na otoczone 
górami, znikające za rufą Nuuk, a to 
pojawiły się foczki, potem zaś pierw-
sze glowlery (pływające bloki lodowe).

Prędkość mamy całkiem, całkiem: 
5-6 węzłów (11 km/h), przy wietrze 
o sile mniej więcej sześciu stopni 
w skali Beauforta. Szkoda tylko, że 
jest tak szaro i ponuro, a do tego pada. 
Właściwie nie pada, lecz leje…

Co do fali, to rzuca nami tak, że 
ubranie się na wachtę to ekwilibry-
styka, a zrobienie czegoś w kambuzie 
(dzisiaj akurat padło na mnie), jest 

wyzwaniem do potęgi. Na szczęście, 
ekipa nie jest jedzeniowo wymaga-
jąca – śniadanie skończyło się na ka-
napkach wręczanych każdemu do ręki 
(wystawione na stół produkty mogłyby 
„odlecieć”), zaś na obiad był gotowiec, 
czyli „meksykański kociołek” ze słoi-
ka. Bogu dzięki, przynajmniej dobrze 
się czuję, bo dla kogoś, kto cierpi na 
chorobę morską, kambuz jest masakrą.

Białe noce,  
delfiny i Dostojewski

Dziś nad ranem przekroczyliśmy krąg 
polarny. Dzień zaczęłam o północy, przy 
czym rzeczywiście był to dzień, bo trud-
no mówić o nocy, gdy nie ma ciemnoś-
ci (na Grenlandii trwają obecnie białe 
noce). Miałam tak zwaną psią wachtę, 
od północy do czwartej rano, czyli nie 
pospałam. Na szczęście, na wachcie 
spać mi się nie chciało, bo warunki były 
sztormowe, co zresztą potwierdza poja-
wiająca się w dzienniku jachtowym w 
rubryce „siła wiatru” cyfra osiem. 

Pojawiły się delfiny. Wcześniej je-
dyne towarzystwo, jakie mieliśmy, 

stanowiły mewy, ale delfiny są bez po-
równania ciekawsze. Świetnym pomy-
słem na wachty okazały się audioboo-
ki, czyli wgrane w odtwarzacz MP3 
książki. Jestem na etapie słuchania 
„Idioty” Dostojewskiego. Na lądzie ni-
gdy nie mogłam zabrać się do czytania 
tej powieści, a tu masz, sterując, słu-
cham sobie tego dzieła przez słuchaw-
ki i tak mnie akcja wciąga, że kiedy po 

godzinie przychodzi zmiana na sterze, 
nie chce mi się schodzić pod pokład.

Kłopoty  
z łącznością i silnikiem

Z każdą godziną gór lodowych było 
coraz więcej. Aż żal było nad ranem 
schodzić z wachty. Zanim położyłam 
się do koi, pomogłam Jackowi i Bron-
kowi zwinąć grota i foka, bo przestało 
wiać i zdecydowaliśmy się odpalić nasz 
humorzasty silnik. „Humorzasty”, bo 
nie zawsze chce pracować, a do tego 
żre takie ilości oleju jak smok. 

Po obiedzie siedliśmy wszyscy na 
nagrzanym słońcem pokładzie i obser-
wowaliśmy teraz już naprawdę potężne 

góry lodowe. Piękne i dostojne pokazu-
ją ponad powierzchnią wody zaledwie 
1/9 swojej bryły. W każdym razie po-
wiedzenie „wierzchołek góry lodowej” 
jest jak najbardziej właściwe. Niesamo-
wite są – każda inna, nie tylko białe, ale 
urozmaicone odcieniami zieleni i błęki-
tu. Korciło nas, żeby podpłynąć blisko 
którejś z nich, ale rozsądek przeważył 
– nie ma żartów z takim kolosem. 

18 lipca zacumowaliśmy w Ilulissat. 
Pewnie trochę tu postoimy, bo mamy 
problemy z silnikiem i niewykluczone, 
że trzeba będzie go w celu naprawy 
wyciągnąć z jachtu. Poza tym i tak 
musimy poczekać na nasz telefon sate-
litarny, który już na początku rejsu od-
mówił posłuszeństwa, został odesłany 
do Polski, no i teraz czekamy na przy-
słanie naprawionego aparatu.

W Ilulissat jesteśmy jedynym jachtem, 
ale port jest wyjątkowo tłoczny i ruchli-
wy. Pełno w nim zwłaszcza malutkich 
motorówek wykorzystywanych m.in. 
do polowań na foki, choć my akurat sta-
nęliśmy burta w burtę z dużym kutrem 
duńskim. Jego kapitan i zarazem właś-
ciciel – sympatyczny Hens – od razu u 
nas mocno zaplusował, zapraszając do 
skorzystania ze swojego prysznica

Kraina bez drzew

Teraz o Ilulissat… Pod względem 
wielkości ta zabudowana kolorowymi 

W lodowym labiryncie. A nie lepiej było żeglować w tropikach?    Fot. Monika Witkowska

Nawet teraz, przy globalnym ociepleniu, Northwest Passage wciąż 
nie ma komercyjnego znaczenia, bowiem lody puszczają jedynie na 
krótko, a i tak trudno zagwarantować pełne bezpieczeństwo żeglugi.

rejsy
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domami miejscowość jest drugą co do 
wielkości na Grenlandii – mieszka tu 4,5 
tys. osób. Z jednego końca „metropolii” 
na drugi można przejść w kwadrans, ale 
jak się przekonaliśmy, może być to dość 
męczące, bo teren jest pagórkowaty, 
więc praktycznie nie ma płaskich ulic.

Jest godzina 23.00, ale słońce wciąż 
jeszcze wysoko, przyszłam więc po raz 
drugi tego dnia nad Icefjord i słucham 
trzasku rozłupujących się lodowych blo-
ków. Wcale nie dziwię się, że miejsce to 
reklamuje się jako jedną z największych 
atrakcji Grenlandii. Widok jest obłę-
dny – jak okiem sięgnąć fiord zawalony 
ogromnymi górami lodowymi odbijają-
cymi się w gładkiej jak stół tafli wody. 
Mające wysokość wieżowców białe góry 
tylko pozornie są nieruchome; w rzeczy-
wistości czekają na swoją kolejkę, aby 
wypłynąć na szerokie wody oceanu… 

Zaskakująca jest różnorodność roślin-
ności. Jeśli ktoś myśli, że Grenlandia to 
jedynie lód i śnieg, ewentualnie nagie 
skały, to się grubo myli. Wprawdzie ska-
ły są wszechobecne, ale przynajmniej 
o tej porze roku porasta je naprawdę 
sporo kwiatów. W miasteczku najwięcej 
jest rumianków, ale powszechne są także 
fioletowe dzwoneczki, a do tego docho-
dzą jeszcze inne – kwiatki różowe, żółte, 
nie mówiąc o białych wełniankach. Do 
tego mnóstwo grzybów, a dokładniej 
– podgrzybków. Nawet chcieliśmy je 
zbierać na potrzeby kambuza, ale więk-
szość okazała się robaczywa i podgniła. 
Nie ma natomiast drzew. To typowe dla 
Grenlandii, a zresztą dla całej Arktyki. 
Kiedyś zapytałam dzieciaki z północy 
wyspy, co im się najbardziej podobało 
podczas szkolnej wycieczki do Pary-
ża. Okazało się, że nie zainteresowała 
ich Wieża Eiffla czy Eurodisneyland. 
Największe wrażenie wywarły na nich 
właśnie drzewa, które widziały po raz 
pierwszy w życiu. 

Tylko lód jest za darmo

Okazuje się że wielkie góry lodowe 
„wycielone” z tutejszego lodowca mo-
głyby zaspokoić roczne zapotrzebowa-
nie na wodę Stanów Zjednoczonych. 
Miejscowi też doceniają ich znaczenie 
jako źródła wody – często widać, jak 
nabierają wiaderkami śniego-lodu z ta-
kich górek, bo wytopiona z niego woda 
jest o wiele lepsza od kranówy (choć 
tutejsza kranówka i tak jest o niebo 
lepsza od warszawskiej). Aż dziwne, że 
przy takich zasobach woda, którą moż-
na kupić w grenlandzkich sklepach za 
koszmarne pieniądze, nie jest lokalna, 
tylko sprowadzana z… Danii. Ale też 
trzeba pamiętać, że Grenlandia ekspor-
tuje wodę do Dubaju, a sam lód, taki 
do drinków (krystalicznie przejrzysty, 
z pęcherzykami powietrza), do Japonii.

Dzisiaj podczas wyjścia w morze za-
serwowałam na kolację parówki. Trafi-
łam w sklepie na przecenę, bo przy tu-
tejszych cenach nasze zaprowiantowanie 
opiera się na tym, co ma etykietkę tilbud, 
czyli po duńsku „oferta”, a konkretnie: 
„przecena”. Wszyscy się ucieszyli, bo 
już zapomnieliśmy, jak parówki smaku-
ją. Niestety, nie wszystkie zachcianki je-
dzeniowe można na Grenlandii spełnić. 
Musieliśmy sobie odpuścić np. ziem-
niaki, które są w tym zakątku świata 

dobrem luksusowym. Najtańsze można 
upolować po 9 zł za paczuszkę, ale to 
takie najgorszego gatunku. Wczoraj w 
supermarkecie dostaliśmy z Romkiem 
ślinotoku na widok jabłek – niestety, 
po namyśle też musieliśmy z nich zre-
zygnować, podobnie jak z większości 
słodyczy (batonik w przeliczeniu na 
złotówki kosztuje minimum 5 zł). Na 
szczęście, mamy na jachcie zapas czeko-
lad wedlowskich – wydzielam je bardzo 
oszczędnie, aby starczyły jak najdłużej. 

W arktycznej Kanadzie też podobno 
wszystko strasznie drogie. Jak pomyślę 
sobie o trwającym w Polsce sezonie po-
midorowo-ogórkowym i sałatkach, które 
jadam normalnie w lecie, to mi trochę żal.

Żegluga wśród grzmotów  
i wystrzałów

Od pewnego czasu skończyły się 
białe noce. W Ilulissat od połowy 

czerwca do 24 słońce w ogóle nie za-
chodzi, a potem każdego dnia robi się 
coraz bardziej szaro. Wczoraj, kiedy 
około drugiej w nocy wracałam z in-
ternetu na jacht (hotel z możliwością 
podłączenia się do sieci jest 10 minut 
spacerem od portu), niby wciąż było 
na tyle widno, że na upartego można 
byłoby czytać książkę, jednak zaczęto 
już na ulicach zapalać latarnie, a w do-
mach pojawiły się światła.

Jest fantastycznie! Jedziemy na ża-
glach 4 węzły, co może zawrotnej pręd-
kości nie stanowi, ale zawsze do przodu. 
Najważniejsze, że czujemy, że żegluje-
my. Słoneczko całkiem mocno świeci, 
jest cieplutko (7 stopni Celsjusza), na 
pokładzie sielanka. Poza Damianem, 
który w koi odsypia psią wachtę, wszy-
scy wylegujemy się na deku.

Wychodzimy z fiordu otaczające-
go wyspę Disko. Za kilka mil będzie 
znowu otwarty ocean. Gór lodowych 

ciągle mamy pod dostatkiem. Co jakiś 
czas słychać głuchy łoskot – to znak, że 
któraś z nich pęka. Nie udało nam się 
jednak jeszcze zobaczyć, jak się prze-
wracają. Za to hałas, jaki robią, jest nie-
zwykły – przypomina grzmoty, a jeśli 
to mała góra – wystrzały myśliwskie.

Coraz więcej lodu na kursie

Pierwsza godzina wachty należy do 
moich najpiękniejszych chwil przeży-
tych na morzu. Już gdy się ubierałam 
przed wyjściem na dek, Romek powie-
dział, że wpłynęliśmy w pole lodowe 
i rzeczywiście – po wyjściu na pokład 
ujrzałam morze naszpikowane growle-
rami (bloki lodu) i górami lodowymi. 
Wyglądało to niesamowicie, a było 
tego tyle, że z daleka tworzył się iluzo-
ryczny lodowo-śniegowy mur. 

Takiego nagromadzenia pływające-
go lodu nie pamiętam nawet z rejsu na 

Za sterem kapitan Bronisław Radliński.    Fot. Monika Witkowska
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„Starym” na Horn i Antarktydę. Teraz 
taki widok pewnie stanie się codzien-
nością, ale wiadomo – pierwszy raz 
zawsze robi największe wrażenie. Na 
pierwszy rzut oka zamknięta lodem 
linia widnokręgu wydawała się nie do 
przebrnięcia, jednak w rzeczywistości 
można było znaleźć w niej kanały i ro-
biąc slalom między lodowymi krami, 
przedzierać się w pożądanym kierun-
ku, czyli na północny zachód.

Tutejsze growlery trochę różnią się 
od tych z Ilulissat. Przede wszystkim 
są bardziej błękitne (choć to może 

kwestia światła), a pod wodą – bar-
dziej rozłożyste. Trzeba uważać, aby 
nie płynąć za blisko nich i nie na-
dziać się na takie lodowe mielizny. Na 
szczęście, te zdradzieckie podwodne 
lody, wystające mocno w bok od części 
nawodnej, w normalnych warunkach 
doskonale widać. 

Kiedy wczoraj wyszliśmy z Romkiem 
na wachtę od 20.00 do 24.00, znowu 
znaleźliśmy się w polu lodowym, tyle 
że tym razem o większej koncentracji 
niż pierwsze, na jakie trafiliśmy. O tym, 
że pchamy się w lód, wiedzieliśmy, bo 

przez telefon satelitarny otrzymujemy 
codziennie mapki z sytuacją lodową, 
ale nie chciało się nam owego pola, bar-
dzo rozległego, opływać. Początek był 
super, bo wciąż mieliśmy połówkowy 
wiatr i na żagielkach, z prędkością 5 
knotów, lawirowaliśmy między krami, 
wyszukując korytarze wolnej wody. 
Tak mi się podobało stanie za sterem, 
że nie kwapiłam się z oddaniem swoje-
go stanowiska, podczas gdy Romek na 
zmianę z Bronkiem stali na dziobie i su-
gerowali, jak płynąć. Niestety, potem 
kry zaczęły się zagęszczać i pojawiła 

się mgła. W końcu zrzuciliśmy żagle 
i odpaliliśmy silnik, żeby mieć więk-
sze możliwości manewrowania, co było 
sensownym posunięciem, bo niedługo 
potem znaleźliśmy się w labiryncie 
wydawało się bez wyjścia. W najtrud-
niejszym rejonie koncentrację lodu 
oceniliśmy na 5, co oznacza że jest go 
tyle samo co wolnej wody (dokładniej 
chodzi o stosunek 5/10, czyli inaczej: 
1:2). Na mapkach lodowych „piątka” 
oznaczana jest kolorem żółtym. 

Finał był taki, że kiedy tak się w tym 
lodzie kręciliśmy i kręciliśmy, w koń-
cu udało się znaleźć ciasny, ale otwarty 
korytarz i jakoś z tego wyjść. Trochę 
przy tym o brzegi kry się otarliśmy, co 
pod pokładem zabrzmiało dość strasz-
nie. Trzeba będzie się do takich głu-
chych odgłosów uderzeń o lód przy-
zwyczaić – na pewno nieraz jeszcze 
coś takiego usłyszymy.

Po co mi to było?

Obudzono mnie na poranną wachtę 
o 7.40, ale że wcześniej miałam w nocy 
psiaka, czyli wachtę od północy do 
czwartej rano, po niecałych 3 godzi-
nach snu miałam prawo być nieprzy-
tomna. W każdym razie, przeklinając w 
myślach cały świat, zastanawiałam się, 
co mi odbiło, żeby zrezygnować z peł-
nego atrakcji, ciepłego europejskiego 
lata i żeglować pośród lodów Arktyki, 
nie wysypiając się i marznąc. Mało 
tego, zamiast w ładnych, zwiewnych, 
letnich sukienkach, chodzę w mało sek-
sownym sztormiaku. I to wszystko na 
własne życzenie, w ramach jakiś dziw-
nych, nie do końca normalnych pasji 
oraz czegoś, co nazywa się patetycznie 
miłością do morza. 

Siedząc na pokładzie i wsłuchując się 
tym razem w „Morderstwo w Orient Ex-
pressie” Aghaty Christie, wypatrzyłam 
okręt wojenny! Zbliżał się do nas, zało-
ga prawdopodobnie była zaciekawiona, 
kim jesteśmy, więc poprosiłam kolegów 
o włączenie VHF na nasłuchowy kanał 
16. Rzeczywiście – okręt wkrótce się 
odezwał, po czym dość szczegółowo 
przerobiono z nami całą listę pytań. 
Kazano mi podać tzw. call sign jachtu, 
potem musiałam przeliterować nazwę 
„Solanus”, zapytano, jaki jest port ma-
cierzysty i do kogo łódź należy, potem 
zaczęły się pytania o załogę, czy mamy 
jakiś ładunek, jaki był nasz ostatni port, 
dokąd zmierzamy (podaliśmy, że chyba 
Resolute) i wreszcie – kiedy zamierza-
my tam dopłynąć (cóż, sami chcieliby-
śmy wiedzieć). Gdy powiedziałam, że 
mamy problem z silnikiem (to w od-
powiedzi na pytanie, dlaczego stoimy), 
chłopcy z okrętu zapytali, czy nie po-
trzebujemy pomocy. Odpowiedziałam, 
że mamy nadzieję, że sobie poradzimy 
sami, ale dali do zrozumienia, że gdyby 
w czymś jednak mogli pomóc, możemy 
ich bez obaw wywołać przez radio.

Czekając na spotkanie 
z niedźwiedziem polarnym

Cieśnina Lancastera to główny szlak 
łączący Atlantyk, a konkretnie Zatokę 
Baffina, z Morzem Beauforta, stano-
wiącym bramę na Pacyfik. Niestety, sy-
tuacja lodowa jest daleka od tej, o jakiej 

W Cieśninie Beringa. Może dojrzymy brzegi Rosji?   Fot. Monika Witkowska

Między grenlandzkimi wioskami nie ma dróg, można do nich tylko dolecieć lub dopłynąć.  Fot. Monika Witkowska

rejsy



33www.magazynwiatr.pl marzec 2012  magazyn dla żeglarzy

byśmy marzyli. Growlery i góry lodowe 
widzimy wprawdzie rzadko, ale z mapek 
wiemy, że wkrótce dotrzemy do miejsc 
o ich dużej koncentracji. 

Ale, co tam lody – jestem rozcza-
rowana, że nie widzieliśmy jeszcze 
niedźwiedzi polarnych. Z broszurki 
wziętej w Pond Inlet wynika, że cieś-
nina Navy Board Inlet, przez którą 
płynęliśmy przez ostatnie dwa dni, to 
jedno z ulubionych miejsc tych dra-
pieżników. Bliskich spotkań z nimi 
mieć bym nie chciała, ale z daleka taki 
miś, najlepiej płynący, bardzo by mnie 
usatysfakcjonował. Niedźwiedzie po-

larne to największe drapieżniki lądo-
we w Ameryce Północnej – dorosłe 
samce ważą zwykle 300–450 kg, a ich 
wzrost, gdy staną w pionie, dochodzi 
do 3 metrów. Mimo że wydają się ocię-
żałe, są szybkie, zwinne i silne, a przy 
tym doskonale pływają, a nawet nur-
kują. Z natury są ciekawskie, choć nie 
tak nieustraszone, jak się na ogół myśli 
– raczej unikają konfrontacji z ludźmi 
czy nawet ze swoimi pobratymcami. 
Polują głównie na foki, ale nie gar-
dzą małymi ssakami, ptakami, jaja-
mi, a gdy są głodne, to i w śmieciach 
wyrzuconych przez ludzi pogrzebią, 

padlinę sobie przegryzą, zainteresują 
się wielorybem wyrzuconym na brzeg 
i w ostateczności człowiekiem też nie 
pogardzą. Wypadki rozszarpania ludzi 
przez niedźwiedzie rzeczywiście się 
w Arktyce zdarzają, stąd też mnóstwo 
materiałów informacyjnych, jak do 
tego nie dopuścić. Przede wszystkim 
zwraca się uwagę na to, że zachowanie 
niedźwiedzi polarnych bardzo różni 
się od zachowania niedźwiedzi griz-
zly czy czarnych niedźwiedzi, które są 
wegetarianami.

Lista uwag dotyczących spotkań 
z misiami polarnymi jest bardzo długa, 

ale ogólnie wszystko sprowadza się do 
tego, by uważać, rozglądać się, biwaku-
jąc nie ustawiać namiotów w kręgu tyl-
ko raczej w linii w odstępach minimum 
5-metrowych (aby niedźwiedź wcho-
dząc do obozowiska, nie czuł się osa-
czony i miał możliwość wycofania się), 
nie zostawiać jedzenia w namiocie, go-
tować i myć naczynia w odległości 50 m 
od biwaku, zrezygnować ze stosowania 
takich kosmetyków jak dezodoranty 
czy mydełka zapachowe, które mogą 
zwabić niedźwiedzie, itp., itd.

No dobrze, a jeśli niedźwiedzia po-
larnego jednak spotkamy? Jeśli nas 

W grenlandzkiej zatoce Disco.     Fot. Monika Witkowska
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nie zauważył, najlepiej się wycofać, 
zanim wyczuje nasz zapach (zwierzęta 
te mają bardzo dobrze rozwinięty węch, 
a i wzrok nie gorszy od ludzkiego). Jeśli 
niedźwiedź nas zauważył i zaintereso-
wał się (porusza się wtedy wolno, czę-
sto przystając, próbuje podejść z tyłu 
lub okrąża nas, staje na tylnych łapach 
i wciąga powietrze, a do tego rusza gło-
wą na boki, ewentualnie trzyma ją wy-
soko, z uszami skierowanym na wprost 
lub na bok), wtedy warto mu pokazać, 
że jesteśmy ludźmi. Dobrze się spraw-
dza np. machanie rękami ponad głową, 
skakanie, rzucanie różnymi przedmio-
tami, hałasowanie i mówienie niskim 
głosem, przy równoczesnym przesu-
waniu się tak, by zejść z linii wiatru 
(żeby niedźwiedź przestał nas czuć). 
Gorzej, jeśli zwierz został zaskoczo-
ny naszą bliskością, bo wówczas czuje 
się zagrożony. W takiej sytuacji często 
robi różne ruchy pyskiem, dyszy, tupie, 
wpatruje się w delikwenta albo obniża 
głowę z uszami położonym do tyłu. 
Wtedy już nie ma żartów – trzeba ro-
bić wszystko, aby go nie sprowokować. 
I znowu – przede wszystkim nie ucie-
kać w popłochu, tylko wolniutko się 
wycofywać (łatwo mówić), nie dyszeć, 
nie robić gwałtownych ruchów.

Oczywiście, w tym momencie lepiej 
być przygotowanym na użycie broni 
lub odstraszaczy. Podobnie jeśli niedź-
wiedź na poważnie się nami zaintereso-

wał. Wtedy też nie ma co uciekać, tylko 
łapać za odstraszacze. Jakie to odstra-
szacze? Najlepsza jest broń palna, choć 
trzeba na nią zezwolenia. Najpierw po-
winno się wypalić w powietrze – strze-
lać do niedźwiedzi polarnych można 
tylko w skrajnej sytuacji, wyłącznie 
w obronie własnej. Na pewno nie za-
szkodzi mieć pod ręką gadżety robiące 
hałas (od gwizdków po pistolet do strze-
lania w powietrze czy rakietnicę).

Kosmitka za sterem

Paradoksalnie w trakcie dziennej 
wachty zmarzłam o wiele bardziej niż 
w nocy. Kiedy po półtorej godzinie 
stania za sterem Bronek zaproponował 
chwilową podmianę, nie kryłam radości 
z kwadransa w cieplutkim wnętrzu. Co 
do temperatur, najcieplejszym miesią-
cem jest w tym rejonie lipiec – średnie 
temperatury wynoszą wówczas od plus 
1 do 9 stopni Celsjusza, choć było jakieś 
rekordowe lato, kiedy zanotowano plus 
20 stopni Celsjusza. We wrześniu zaczy-
na się mocno ochładzać – statystyczne 
średnie temperatury spadają poniżej 
zera. Najzimniej jest w lutym – średnia 
to minus 28 stopni Celsjusza, a rekord 
wynosi minus 52 stopnie Celsjusza! 

Najbardziej marzną mi ręce i stopy, 
i to pomimo że zakładam podwójne rę-
kawice oraz dwie pary skarpet, a chodzę 
w kaloszach myśliwskich wyściełanych 

ciepłym owczym futerkiem. Zmieniłam 
też czapkę na cieplejszą, z podwójnym 
polarem, na co i tak zakładam kaptur 
fladena, czyli ocieplanego kombinezonu 
produkowanego przez szwedzką firmę 
na ekstremalne warunki. Ogólnie to nie 
tylko wyglądam, ale też czuję się jak ko-
kon albo kosmonauta.

Pod pokładem jednym z naszych 
sposobów na chłody jest herbatka 
o smaku grzanego wina. Procentów 
w niej żadnych nie ma, ale zapach win-
ny owszem jest.

Atak lodowy

Dzisiaj mieliśmy prawdziwy lodo-
wy hardcore. Takiej koncentracji lodu 
wcześniej nie widzieliśmy. W każdym 
razie adrenalina była niezła. Nie tylko 
dla nas, bo spotkaliśmy się w tych lo-
dach w trzy jachty. Z „Anną” umówi-
liśmy się wcześniej, natomiast „Ariel” 
czekał w tym rejonie na poprawę sy-
tuacji lodowej od kilku dni, ale ta nie-
szczęsna bariera nijak nie puszczała.

Wyglądało to dość koszmarnie. Cieś-
ninę, dosłownie od brzegu do brzegu, 
przegradzał pas zbitych kawałów lodu. 
Takie nawarstwienie wielkich kier 
wydawałoby się nie do przepłynięcia. 
Wolnej wody było bardzo mało – nie-
liczne korytarze, przy czym żaden nie 
był otwarty na stałe, bo lód co chwila 
się przemieszczał.

Im dłużej się zastanawialiśmy, tym 
bardziej lody się zamykały. Pierwsza 
próba się nie udała – trzeba się było wy-
cofać, bo utknęliśmy w ślepej uliczce. 
Przy drugim podejściu, poniekąd pcha-
ni ambicją (bo jak to – oba szwedzkie 
jachty przeszły, a my nie), po prostu 
parliśmy do przodu, odpychając kry 
bosakami, ja zaś stałam na bomie grota 
i wskazywałam, którędy płynąć. Było 
bojowo, ale jakoś poszło. Kiedy już wy-
płynęliśmy na wolną wodę, cieszyliśmy 
się jak dzieci. Niestety, na lodowych 
blokach zostało trochę żółto-czerwonej 
farby z kadłuba „Solanusa”.

Tych, którzy nam zdążyli pogratulo-
wać przeprawienia się przez Northwest 
Passage (dostaliśmy kilka sympatycz-
nych esemesów i e-maili) muszę poin-
formować, że gratulacje są przedwczesne 
– to dopiero połowa drogi! Wciąż przed 
nami perspektywa jazdy po nieprzyjem-
nym, bo płytkim, słynącym z krótkiej, 
krzyżowej fali, Morzu Beauforta, po-
tem będzie równie niebezpieczne Morze 
Czukockie, następnie Morze Beringa, a 
na deser grożący jesiennymi sztormami 
przelot po Pacyfiku z Aleutów do Vano-
cuver. Jak widać, jeszcze nie ma się z cze-
go cieszyć. Zaczyna się walka z czasem, 
by jak najszybciej się z tej Arktyki wydo-
stać, uciekając przed szybko nadchodzą-
cą jesienią (i zimą). Z naszych pobież-
nych obliczeń wynika, że z Cambridge 
Bay, czyli najbliższego portu, do Van-
couver mamy jeszcze 4200 mil.

Monika Witkowska

Śródtytuły pochodzą od redakcji ma-
gazynu „Wiatr”. Więcej o podróżach 
Moniki Witkowskiej na stronie www.
monikawitkowska.pl. Innych tytułów 
wydawnictwa Alma-Press szukajcie 
w sklepach żeglarskich i na stronie 
www.almapress.com.pl.
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Autorka w swoim dziennikarskim żywiole.

Karol Porożyński we wrześ-
niu ubiegłego roku zo-
stał mistrzem kraju. Na 

grudniowych mistrzostwach 
świata w Perth był najlepszy 
z naszych zawodników (25. 
miejsce na 147 startujących) 
i wywalczył dla Polski kwalifi-
kację olimpijską. W styczniu 
został członkiem Kredyt Bank 
Polish Sailing Team i otrzymał 
tytuł Żeglarza Roku Polskiego 
Stowarzyszenia Klasy Laser. 
A w lutym, tuż przed sezonem 
olimpijskim, ostro trenował 
u wybrzeży Majorki.

Krzysztof Olejnik: Karol, dzwoni-
my do ciebie od trzech dni. Albo nie 
odbierasz telefonu, albo mówisz, że 
nie masz siły rozmawiać. Zgrupowa-
nie w kamieniołomach?

Karol Porożyński: Nie, nie... jeste-
śmy w miejscowości Arenal na Ma-
jorce. Sumiennie trenujemy. Pobudka 
przed godz. 7. Później poranny roz-
ruch, śniadanie, około godz. 10 scho-
dzimy na wodę. Po trzech godzinach 
pływania mamy przerwę na posiłek 
i krótki odpoczynek. Później rozpo-
czyna się drugi trening. Wracamy do 
hotelu około godz. 19. Trudno zatem 
znaleźć chwilę na spokojną rozmowę 
telefoniczną.

Z kim trenujesz?
Nasza grupa to Patryk Piasecki, Jo-

nasz Stelmaszyk i ja. Jest z nami tre-
ner kadry Piotr Wojewski. Moje indy-
widualne przygotowania dodatkowo 
wspiera trener Tytus Konarzewski, 
który znalazł czas, by mi pomóc w nad-
chodzącym okresie przedolimpijskim. 
Są także podopieczni trenera Kajetana 
Glinkiewicza: Bartosz Rakocy i Maciej 
Grabowski.

Trenujecie razem?
Do południa każda grupa realizuje 

własne plany. W popołudniowej sesji 
treningowej łączymy się w większą 
flotę, także z zawodnikami z innych 
krajów, i organizujemy próbne wyścigi.

Kto rządzi na trasie?
Myślę, że trudno jednoznacznie 

wskazać lidera. Przy słabym i zmien-
nym wietrze każdego z nas stać na wy-
granie wyścigu. Nie ukrywam jednak, 
że przy silnych wiatrach, które są moim 
atutem, wciąż udaje mi się utrzymywać 
prymat.

Chyba nigdy nie mieliśmy tak 
licznej i tak wyrównanej ekipy la-
serowców. Walka o indywidualną 
kwalifikację olimpijską zapowiada 
się bardzo ciekawie.

Powiedziałbym nawet, że wal-
ka o imienny paszport na igrzyska 
w klasie Laser zapowiada się ar-
cyciekawie. W mojej ocenie, jest 
sześciu lub siedmiu polskich za-
wodników, którzy mają podobne 
szanse zwycięsko przebrnąć przez 
eliminacje. To bardzo dobra sytu-
acja dla nas wszystkich i dla klasy 
Laser w Polsce. Silna konkurencja 
motywuje do pracy i podnosi poziom 
grupy. Moim celem jest jak najlepsze 
przygotowanie się do startu w olim-
pijskich wyścigach. Krajowe elimi-
nacje w Palma de Mallorca, Hyères 
i Boltenhagen to jedynie etap przy-
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Karol Porożyński
Polski Żeglarz Roku klasy Laser

W drodze na igrzyska

gotowań. Jeśli przypadnie mi za-
szczyt reprezentowania naszego kra-
ju na igrzyskach, chcę w Weymouth 
rywalizować o najwyższe miejsca. 
Wierzę, że wsparcie i doświadczenie 
trenera Tytusa Konarzewskiego zna-
cząco przybliży mnie do tego celu. 

Jak długo pływasz już na laserze?
Ponad dziesięć lat. Przygodę z że-

glarstwem zacząłem dość późno. Po-
chodzę z Sępólna Krajeńskiego, gdzie 
jako szkrab przesiadywałem na przy-
stani żeglarskiej. Na optimiście pływa-
łem zaledwie dwa tygodnie. W wieku 
14 lat miałem to szczęście, że rodzice 
wsparli moje kulejące hobby zakupem 
regatowej łódki. Wybór padł na lasera. 
Przez kilka lat reprezentowałem Choj-
nicki Klub Żeglarski. Pamiętam pierw-
sze starty na dużym akwenie, w Zatoce 
Gdańskiej, gdy Regaty o Puchar Pre-
zydenta Miasta Gdynia zakończyłem 
na przedostatnim miejscu. Od kilku lat 
jestem zawodnikiem szczecińskiej Po-
goni, gdzie znalazłem solidne wsparcie 
klubu i miasta. Dziś, w wieku 28 lat, 
pozostaje wciąż niespełnione marze-
nie o olimpijskim wyzwaniu. Czas je  
zrealizować.

Na mistrzostwach świata w Perth 
zająłeś 25. miejsce...

Dopiero 25. miejsce. Leciałem tam 
z przekonaniem, że w Australii będą 
korzystne dla mnie warunki, czy-
li silny wiatr. Liczyłem na miejsce 
w pierwszej piętnastce, a przy odrobi-
nie szczęścia na udział w wyścigu me-
dalowym, w którym startuje dziesięciu 
najlepszych sterników. Początek był 
obiecujący, trzymałem się czołówki, 
byłem nawet trzeci w klasyfikacji ge-
neralnej. W kolejnych startach zajmo-
wałem jednak dalsze miejsca.

Na uroczystej gali żeglarskiej 
klasy Laser otrzymałeś tytuł Żegla-
rza Roku. Czy Jonasz Stelmaszyk, 
srebrny medalista mistrzostw Eu-
ropy, nie zasłużył bardziej na takie 
wyróżnienie?

Tuż po odebraniu wyróżnienia, sto-
jąc na scenie z mikrofonem w ręku, 

powiedziałem, że według mnie, naj-
bardziej wartościowy wynik z ubie-
głego sezonu to wynik Jonasza. To 
nie podlega dyskusji. Być może oso-
by z kapituły brały pod uwagę to, że 
w drugiej części sezonu Jonaszowi nie 
udało się potwierdzić wysokiej formy 
ani na mistrzostwach kraju, ani na mi-
strzostwach świata.

Karol, czym zajmujesz się poza 
pływaniem?

Moja druga pasja to rynki kapi-
tałowe i finanse międzynarodowe 
(jestem absolwentem Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu). Od 
2008 roku jestem współodpowie-
dzialny za wyniki i działalność fir-
my Telprojmont z Sępólna Krajeń-
skiego, będąc jej członkiem zarządu. 

Telprojmont to firma z branży bu-
dowlanej specjalizująca się w tech-
nologiach bezwykopowych. 

Fajnie być członkiem zarządu 
i pływać sobie na Majorce...

Na szczęście, mamy internet. Wie-
lu spraw, które należą do moich obo-
wiązków, mogę dopilnować, będąc 
w dowolnym miejscu na świecie. Po-

nadto, dla dobra przygotowań olim-
pijskich, wiele z moich obowiązków 
udało mi się przerzucić na barki 
współpracowników. 

Czy po igrzyskach nadal bę-
dziesz pływał? Czy podejmiesz 
walkę o start w regatach olimpij-
skich w Rio de Janeiro?

Trudno odpowiedzieć na to py-
tanie. Na razie liczy się to, co jest 
dziś, i to, co będzie jutro. Poza tym 
podobno o wiele łatwiej podejmuje 
się decyzje z medalem na szyi...

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

sport

Żeglujemy z zasadami
Kredyt Bank wspiera przyszłych olimpijczyków

LONDYN 2012
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Karol Porożyński podczas mistrzostw świata w Perth (Australia).   Fot. Ocean Images / Perth2011.com

http://www.kredytbank.pl/
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Z uwagi na zagrożenie ata-
kiem piratów trzeci etap 
Volvo Ocean Race był kolej-

nym dwuczęściowym odcinkiem 
regat. Sprinterska część odbywa-
ła się na wodach Zatoki Perskiej, 
niemal w cieniu amerykańskich 
lotniskowców i floty Iranu sposo-
biących się do wojny. Po wyłado-
waniu jachtów ze statku w Male 
na Malediwach rozegrano drugą, 
o długości ponad 3 tys. mil, na 
bardzo egzotycznych wodach. Do 
pięciu jachtów dołączył team „Sa-
nya”, który po problemach z ta-
kielunkiem podczas etapu drugie-
go nie zdążył zabrać się morskim 
transportem do Abu Zabi. 

Wyścig do Chin to etap stawiający 
wysokie wymagania przede wszystkim 
nawigatorom. Wiadomo było, że nie 
będzie raczej bardzo silnych wiatrów, 
bo północny rejon Oceanu Indyjskie-
go na ogół jest łaskawy dla żeglarzy. 
Wprawdzie w poprzedniej edycji regat, 
przed trzema laty, właśnie tutaj załogi 
walczyły z silnym sztormem, który 
niszczył sprzęt pokładowy, ale tym ra-
zem prognozy były bardziej pomyślne. 
Kolejny odcinek, wiodący przez Cieś-
ninę Malakka (najdłuższa na świecie, 
ma ponad 900 km), także nie należy do 
sztormowych. Ostatnie mile to żegluga 
w strefie brzegowej Wietnamu, wprost 
na chińską wyspę Hainan, gdzie znaj-
duje się miasto Sanya. Tutaj także nie 

oczekiwano silnych podmuchów, ale 
kłopoty mogły sprawiać słabe, zanika-
jące wiatry oraz przeciwny prąd. Taka 
trasa wymagała od załóg dużej koncen-
tracji, wiadomo było, że prawie wszyst-
kie jachty będą płynąć bardzo blisko 
siebie, a o sukcesie przesądzi odporność 
psychiczna, łut szczęścia i taktyka. 

Po starcie jachty rozbiegły się po 
oceanie, wiadomo jednak było, że 
w pobliżu Dondra Head, południowe-
go cypla Sri Lanki, poznamy liderów. 
W czołówce znaleźli się Hiszpanie 
z „Telefoniki”, tuż za nimi płynęli 
Francuzi z „Groupamy”. Dobrze ra-
dziła sobie załoga jachtu „Camper”, 
wykorzystująca każdą zmianę wiatru, 
by umacniać swą pozycję. Na pokła-

dzie widać było wielką mobilizację, co 
mogło być skutkiem wizyty w ostat-
nim porcie etapowym szefa syndykatu 
Granta Daltona i zaangażowania tre-
nera Roda Davisa, mającego za sobą 
kilka kampanii w Pucharze Ameryki. 

Wszyscy parli na wschód przez 
wody Zatoki Bengalskiej, ale „Sanya” 
zdecydowała się ponownie na pokero-
wą zagrywkę, schodząc na południe, 
by tam szukać silniejszego wiatru. 
Mając najwolniejszą i najstarszą łódź, 
chińska załoga zmuszona jest do po-
dejmowania największego ryzyka.

W cieśninie pierwsza zameldowała 
się „Telefonica”. Różnica pomiędzy 
pierwszym i czwartym jachtem wyno-
siła zaledwie 10 mil, co zapowiadało 

Na egzotycznym szlaku
Hiszpanie znów pierwsi na mecie

Pod wiatr, pod prąd i w morzu śmieci

Hiszpańska „Telefonica” wygrywa etapy oceaniczne i wyścigi portowe.    Fot. IAN ROMAN / Volvo Ocean Race
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zaciętą walkę. – Żegluga przez cieśninę 
była jak jazda pod prąd na autostradzie. 
Wszędzie statki (pływa tam 15 tysięcy 
jachtów dziennie). Ruch jak na obwod-
nicy Paryża. A my przecież musimy 
wyciskać z jachtu jak najwięcej, bo 
rywale nie poczekają. Aż do Singapuru 
każdy z nas miał oczy dookoła głowy. 
Ścigaliśmy się z „Pumą”, to dobry i wy-
magający przeciwnik. Ich jacht nieco 
lepiej żegluje pod wiatr, ale prowadze-
nie przechodziło z rąk do rąk – mówił 
na mecie Franck Cammas, skipper 
„Groupamy”. Najsłabiej ten egzamin 
zdali żeglarze z „Abu Dhabi” oraz 
„Campera”, którzy tylko podczas jednej 
nocy stracili do rywali ponad 25 mil.

W cieśninie żeglarzy zaskoczyły 
ogromne ilości śmieci pływające na 
powierzchni morza. Czasem, z uwa-
gi na rozmiary, były zagrożeniem dla 
jachtów. – To były ogromne ławice 
śmieci, przejmujący widok. Było tam 
dosłownie wszystko, hektary nie-
czystości, wśród których można było 
znaleźć nawet odpady wielkości cięża-
rówki – powiedział poruszony Damian 
Foxall z „Groupamy”. W najwęższym 
miejscu cieśnina ma około 15 kilome-
trów. Przed laty był to rejon najbar-
dziej na świecie zagrożony piractwem, 
dziś jest nieco spokojniej, ale skutkuje 
to wzrostem ruchu statków. 

Na Morze Południowochińskie 
pierwsi wyszli Hiszpanie, a w ślad za 
nimi Francuzi. Do lidera tracili zale-
dwie 3,5 mili. Kiedy wszystkie jachty 
opuściły wody cieśniny, wyścig zaczął 
się prawie od nowa. Do mety pozosta-
ło około 1,1 tys. mil. Pytanie brzmiało: 
trzymać się wietnamskiego brzegu, 
walcząc z przeciwnym prądem, czy 
odjechać nieco w morze i zmagać się 
z silnym wiatrem. Najlepiej tę zagadkę 
rozwiązała załoga hiszpańska, ich „Te-
lefonica” płynęła na czele stawki. Dru-
ga była „Groupama”, a trzeci „Camper”. 
Jednostki żeglowały w odległości kilku 
mil, ale słaba widoczność uniemożli-
wiała kontakt wzrokowy. Pomiędzy 
pierwszym a piątym jachtem dystans 
wynosił zaledwie 55 mil. Jedynie „Sa-
nya” traciła do lidera ponad 200 mil. Do 
mety nic już się nie zmieniło. „Telefo-
nica” pilnowała przewagi i zwyciężyła. 
Drugie miejsce dla „Groupamy”, trze-
cie dla jachtu „Camper”, czwarte dla 
„Pumy”, piąte dla „Abu Dhabi” i szóste 
dla jachtu „Sanya”.

W Chinach, przy wietrze o sile około 
20 węzłów, rozegrano etap portowy. Na 
gładkiej wodzie jachty bez trudu żeglo-
wały z prędkością powyżej 25 węzłów. 
Wygrali Hiszpanie na jachcie „Telefoni-

ca”. Było to już drugie zwycięstwo tego 
zespołu w regatach portowych (wcześ-
niej wygrali w Kapsztadzie). Jeśli do-
damy do tego trzy zwycięstwa w trzech 
etapach oceanicznych, już wiadomo, kto 
jest faworytem tych regat. Hiszpanie do-
wodzeni przez duet Iker Martínez - Xabi 
Fernández żeglują doskonale taktycznie 
i potrafią „wycisnąć” z łódki maksymal-
ną prędkość. Obecnie załogi płyną na 
trasie czwartego etapu, do Auckland. 

Marek Słodownik
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W porcie etapowym rywalizowały dzieci na łódkach klasy Optimist.   Fot. IAN ROMAN / Volvo Ocean Race

 

Przegląd hiszpańskiego jachtu. „Telefonica” jest faworytem regat.   Fot. IAN ROMAN / Volvo Ocean Race

Klasyfikacja generalna

„Telefonica” 101 pkt

„Camper” 83

„Groupama” 73

„Puma” 53

„Abu Dhabi” 43

„Sanya” 17

http://www.kevisport.pl/
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Tomasz Zakrzewski, 37-letni 
zawodnik MKŻ Mikołajki, 
zdobył złoto bojerowych 

mistrzostw świata. Regaty roze-
grano w Szwecji. Niespodziankę 
sprawił Marek Bernat (PM Ol-
sztyn), który uplasował się na 
szóstej pozycji. Srebrny medal 
pojechał do Estonii, a brązowy 
do Danii.

Krzysztof Olejnik: Mistrzowskie 
regaty były dość nietypowe. Aura 
nie sprzyjała zawodnikom, rozegra-
no zaledwie trzy wyścigi. Czy złoty 
medal wywalczony w takiej imprezie 
cieszy tak samo, jak zdobyty podczas 
mistrzostw z pełną liczbą biegów?

Tomasz Zakrzewski: Oczywiście, że 
cieszy tak samo. A nawet bardziej, bo 
przy małej liczbie wyścigów nie można 
popełnić żadnego błędu, gdyż nie ma 
„odrzutki” – wszystkie punkty liczone 
są do klasyfikacji generalnej, także te 
z najgorszego startu. Zresztą należy się 
zastanowić, co dziś oznacza sformuło-
wanie „nietypowe regaty”. My, boje-
rowcy, zaczynamy się gubić w tym, co 
jest w naszym sporcie typowe. Coraz 
częściej ważne imprezy rozgrywane są 
w niesprzyjających warunkach. W ze-
szłym roku w USA trenowaliśmy przed 
mistrzostwami świata na pięknym 
czarnym lodzie, ale w nocy napadało 20 
cm śniegu i musieliśmy szukać innego 
akwenu. Rozegrano cztery wyścigi, sre-
bro wywalczył wtedy mój brat, Łukasz. 
Wcześniej nie udało się przeprowadzić 
mistrzostw na Balatonie, szukaliśmy 
wówczas akwenu w Austrii. Zmagania 
z aurą są już chyba normą w bojerach 
i należy się do tego przyzwyczaić.

Kiedy poczułeś, że masz szanse na 
dobry wynik podczas mistrzostw?

Już w trakcie treningów. Latałem 
z moim sparingpartnerem Robertem 
Graczykiem dwa dni przed regatami. 
Przepracowaliśmy te dwa dni bardzo 
ciężko, poszukując optymalnego try-
mu. Czułem, że mam prędkość.

Na koniec drugiego dnia, już po 
zachodzie słońca, uruchomiliśmy 
500-watowy halogen i na dworze, do 
późnego wieczoru nadawaliśmy pło-
zom odpowiedni profil i kąt ostrza za 
pomocą szlifierki. Resztę pracy, przy 
użyciu papieru wodnego i kamieni szli-
fierskich, dokończyliśmy w hotelowym 
pokoju. To był najdłuższy dzień regat.

Do mistrzostw byłem bardzo dobrze 
przygotowany fizycznie, psychicznie, 
a sprzęt był doskonale zestrojony. Trzy 
lata pracowałem, by wszystkie te ele-
menty grały jak należy, dlatego mia-
łem „otwartą głowę” i mogłem myśli 
skupić wyłącznie na żeglowaniu.

Ale początek mistrzostw mógł po-
wodować pewne zdenerwowanie...

Trzy dni czekaliśmy na wiatr. 
W pewnym momencie rozegranie regat 
było zagrożone, bo warunki stawały się 
coraz trudniejsze. Tor był „trzymający”, 
co oznacza, że stawiał płozom duży 
opór. Wiedziałem, że ogromne znacze-
nie będzie mieć dobór sprzętu, a przede 
wszystkim płóz, które przetestowałem 
i perfekcyjnie przygotowałem poprzed-
niego dnia. Podczas wyścigów nie 
szukałem maksymalnej prędkości, ale 
starałem się, by ślizg utrzymywał rów-
ną, szybką jazdę. Zachowałem zimną 
krew i żeglowałem mądrze taktycznie. 
Od pierwszego startu było wiadomo, że 
uda się rozegrać najwyżej cztery wyści-

gi, dlatego każde potknięcie przekreśla-
ło szanse na sukces.

Płozy w bojerach są dziś chyba 
ważniejsze niż opony w Formule 1. 
Ile masz kompletów do regat?

Do Szwecji zabrałem 12, wszystkie 
płozy ważyły 112 kg. Rzeczywiście, 
produkcja i dobór płóz to dziś prawdzi-
wa sztuka. Mamy płozy o różnej kon-
strukcji, zbudowane z różnych materia-
łów. Są płozy na śnieg mokry, na suchy, 
na czarny twardy lód i na chropowaty. 
Jeszcze innych używamy na wiosnę, 
gdy lód zaczyna topnieć. Płozy różnią 
się wagą, długością, wysokością, mają 
też różne krzywizny części dotykającej 
lodu. Bojerowe płozy to prawie osobna 
nauka, żeby nie powiedzieć – alchemia. 
Komplet wyczynowych płóz kosztuje 
od 1,5 do 2 tys. euro.

Niestety, coraz doskonalszy i droż-
szy sprzęt sprawia, że rośnie przepaść 
między czołówką a sternikami z dal-
szych pozycji. Nie mówiąc o młodszych 
zawodnikach. Nie sądzisz, że z tego 
powodu bojery tracą na popularności? 
Przecież nikt nie będzie chciał ścigać 
się maluchem z samochodem WRC.

Masz trochę racji. Na mistrzostwach 
świata startuje średnio 200 zawodników, 
z czego 40 może walczyć o najlepsze 
lokaty, a tylko 20 ma szanse na medal. 
To sternicy, którzy inwestują w sport 
bojerowy spore pieniądze. Przeznaczają 
je nie tylko na sprzęt, ale także na po-
dróże. Sezon zaczynamy w listopadzie, 
szukając lodu w Finlandii. Ale zauważ, 
że sporo osób uprawia bojery po prostu 
dla przyjemności latania. Chcą jeździć 
na regaty, by pożeglować i spotkać się 
z przyjaciółmi. Dla tych zawodników 
nie ma większego znaczenia, czy zajmą 

Tomasz Zakrzewski
bojerowym mistrzem świata w klasie DN

miejsce w pierwszej, czy w drugiej set-
ce. I to jest właśnie piękne w bojerach. 
Kiedy my, zawodnicy z czołówki, zesta-
rzejemy się, oddamy pole młodym, ale 
nadal będziemy się ścigać, bo po prostu 
to sprawia nam frajdę. Zwróć uwagę, 
iż brązowym medalistą tegorocznych 
mistrzostw został 65-letni zawodnik z 
Danii. W żeglarstwie, w przeciwień-
stwie do wielu innych sportów, gdzie 
kariera kończy się przed trzydziestką, 
trudno mówić o emeryturze. Wyczyno-
wy sprzęt rzeczywiście jest dość drogi, 
ale kompletny ślizg można już kupić za 
5-10 tys. zł. Inwestycja jak w łódkę kla-
sy Optimist. I na takim sprzęcie również 
można startować w regatach.

Bojery pochłaniają też sporo czasu, 
a jak wiadomo, czas też kosztuje...

To prawda, na szczęście, pracując 
w korporacji chemicznej DSM, sprzeda-
jącej między innymi żywice poliestrowe, 
nie mam problemu z urwaniem się na tre-
ning czy regaty. Wiem, że moi szefowie 
są zadowoleni, że jeden z ich menedżerów 
uprawia sport na wysokim poziomie. I to 
tak mocno związany z żeglarstwem i che-
mią do produkcji łodzi. Nie mam z tego 
powodu żadnej taryfy ulgowej. Przygoto-
wanie do urlopu związanego z regatami 
i powrót do firmy wymagają dodatkowe-
go wysiłku i bardzo dobrej organizacji. Po 
powrocie z regat muszę wsiąść w samolot 
i wyruszyć w pogoni za obowiązkami. 
Mam żonę, dwoje dzieci, kredyt hipo-
teczny i dlatego praca, zaraz po rodzinie, 
jest na pierwszym miejscu. By móc latać 
na bojerach, musiałem zrezygnować z że-
glowania regatowego latem. Nie można 
mieć wszystkiego.

Niektórzy zawodnicy zaczęli bu-
dować kadłuby z lekkiego drewna 
(balsa). Czy takie ślizgi mogą zdobyć 
większą popularność wśród zawod-
ników z czołówki?

Przepisy precyzyjnie określają ciężar 
ślizgu – kadłub nie może ważyć wię-
cej niż 21 kg. Wykorzystanie lekkiego 
drewna pozwala na użycie grubszej 
warstwy laminatu i zbrojeń szklanych. 
Dzięki temu kadłub staje się bardziej 
odporny na uszkodzenia, które zdarza-
ją się w trakcie treningów i regat. Jeśli 
zderzy się bojer drewniany z bojerem, 
który ma sporo wzmocnień z laminatu, 
wówczas ten pierwszy można zabrać 
pod pachę i napalić nim w kominku, 
a drugi przenosimy do warsztatu, by 
naprawić drobne uszkodzenie lub na-
wet od razu stajemy na starcie do kolej-
nego biegu. Chodzi więc o bezpieczeń-
stwo i komfort psychiczny zawodnika, 
a nie o rezultaty sportowe. Właściciel 
takiego ślizgu wie, że zderzenie z ry-
walem nie musi spowodować utraty 
sprzętu.

Ilu zawodników miało takie kadłu-
by na mistrzostwach świata?

Chyba pięciu. Ale ja latałem na śliz-
gu wykonanym tradycyjnie, oblamino-
wanym warstwą tkaniny szklanej, bez 
użycia lekkiego drewna. Mój kadłub 
waży 24 kg. Używanie lekkiego drew-
na jest dobrym pomysłem, ale raczej 
nie będzie mieć wpływu na prędkość 
i ewentualny sukces. O wiele waż-
niejsza jest liczba godzin spędzonych 
na lodzie, przygotowanie kondycyjne 
i techniczne oraz właściwa motywacja.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

http://magazynwiatr.pl


numer 3

ODKRYJ SZLAK 
Wielka Pętla Wielkopolski 
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świat jachtów motorowych

W Polsce wzrasta zain-
teresowanie śródlądo-
wą spokojną żeglugą 

motorowodną. Ten rodzaj wy-
poczynku staje się tak bardzo 
popularny, że niektórzy wod-
niacy zaczynają narzekać na 
brak miejsc, które mogłyby ich 
zaskoczyć.

Miłośnicy leniwej żeglugi moto-
rowodnej poznali już szlak Wielkich 
Jezior Mazurskich, na którym firmy 
czarterowe od lat wynajmują jach-
ty motorowe, także te dostępne bez 
uprawnień. Od pięciu lat działa Żeglu-
ga Wiślana, która szczególny nacisk 
położyła na promocję motorowodnego 
wypoczynku na Wiśle – od Krakowa 

po Gdańsk. Wielu z nas poznało szlaki 
Pętli Żuław i Kanału Elbląskiego. Ale 
czy poza tymi miejscami nie ma gdzie 
pływać?

Na szczęście, śródlądowych szlaków 
dla miłośników ich odkrywania mamy 
jeszcze bardzo dużo. Wiele z nich, 
mimo że są w pełni żeglowne, ciągle 
czeka na turystów. Na przykład Wiel-

ka Pętla Wielkopolski, która łączy Po-
znań, Czarnków, Bydgoszcz i Konin.

Pętla ma 690 km i wiedzie przez 
trzy województwa: wielkopolskie, lu-
buskie i kujawsko-pomorskie. Tworzą 
ją rzeki Warta (338,4 km) i Noteć (205 
km) oraz droga wodna Warta – Kanał 
Bydgoski (146,6 km), na którą składa-
ją się kanały Bydgoski, Górnonotecki, 
Ślesiński oraz jezioro Gopło. Szlak 
na odcinku Santok – Bydgoszcz wie-
dzie międzynarodową drogą wodną 
E70 Odra – Wisła, łączącą Antwerpię 
w Belgii z Kłajpedą na Litwie. Mimo 
takich połączeń pętla pozostaje nie-
doceniona. Na szczęście, od niedawna 
daje się zauważyć coraz więcej dzia-
łań mających na celu pokazanie wod-
niakom, że Wielkopolska to nie tylko 
jeziora.

W 2010 roku dwóch absolwentów 
poznańskiego UAM postanowiło zro-
bić coś, aby rozpropagować uroki 
wielkopolskiego szlaku wodniakom z 
całego kraju. Najlepszym sposobem 
okazało się uruchomienie firmy czar-
terowej. Z własnych oszczędności ku-
pili pierwszą łódkę – Weekend 820. 
Dwa miesiące później wyposażyli ją 
w silnik. Następnie postanowili na 
własnej skórze sprawdzić szlak, na 
którym będą udostępniać swoje łodzie. 
Przez dwa miesiące ich jacht cumował 
w najróżniejszych miejscach Warty, 
Noteci i szlaku Odra–Wisła. Pływał 
w deszczu, słońcu, dniem i nocą, lą-
dował na ostrogach, był ściągany 
z mielizn samochodem terenowym. 
Wszystko po to, aby żadna sytuacja 
w przyszłości nie zaskoczyła arma-
torów powierzających swoje mienie 

Odkryj piękny szlak
Wielka Pętla Wielkopolski

Pamiętajmy o Warcie

1-4 marca 2012
Zapraszamy!
Hala nr 1 st. 125A

Nieużywany most kolejowy w Stobnicy.
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czarterującym załogom. Dopiero po 
gruntownym sprawdzeniu jachtu właś-
ciciele firmy zaczęli nagłaśniać swój 
pomysł. Powstała strona internetowa 
www.czarternawarcie.pl. W kwietniu 
2011 roku nastąpiło wodowanie w peł-
ni wyposażonego jachtu i niewielka 
firma czarterowa mogła przyjąć na 
pokład pierwsze załogi. Klienci, dzię-
ki wyjątkowo pięknej jesieni, mogli 
się przekonać, że nie trzeba wyjeżdżać 
na drugi kraniec Europy, aby zostać 
zauroczonym niesamowitą przyrodą 
otaczającą rzeki.

Na początku macierzystym portem 
firmy była niewielka przystań w Stob-
nicy, miejscowości odległej o 50 km 
od Poznania. Od tego roku tym portem 
będzie Czarnków. Główną atrakcją 
Stobnicy jest niezwykle sympatyczny 

i przyjazny właściciel przystani, ale 
nowo zbudowana marina w Czarn-
kowie jest w pełni przystosowanym 
portem oferującym gościom wszystkie 
urządzenia socjalne, łącznie ze slipem. 
Warto w tym miejscu zapytać, dlacze-
go firma czarterowa z Poznania szuka-
ła przystani w odległym Czarnkowie. 
Czyżby ceny za cumowanie w stolicy 
Wielkopolski były zbyt wygórowa-
ne? Otóż nie, Poznań jest najlepszym 
przykładem, jak bardzo niedoceniany 
jest szlak Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
W tym największym mieście na całej 
trasie nie ma ani jednego portu, w któ-
rym moglibyśmy bezpiecznie zostawić 
łódź i wyjść na zwiedzanie miasta. 
Odcinek Warty przebiegający przez 
stolicę regionu jest najbrzydszą częś-
cią rzeki. Betonowe nabrzeża i śmieci 

nie zachęcają do odwiedzin. Inwesto-
rzy wielokrotnie przedstawiali piękne 
projekty zagospodarowania brzegów 
Warty w Poznaniu, łącznie z budową 
kompleksu hotelowo-mieszkalnego. 
Niestety, wszystkie rozbiły się o mury 
urzędów.

Co prawda ostatnio pojawiła się na-
dzieja na budowę pierwszej mariny 
w Poznaniu, ale nie będzie ona tak oka-
zała, jak chcieli architekci i inwestorzy. 
Być może, kiedy urzędnicy dostrzegą 
zainteresowanie portem, pozwolą na 
realizację kolejnych inwestycji. 

Do przyjęcia wodniaków dosko-
nale przygotowane są inne miasta: 
Bydgoszcz czy Konin, gdzie możemy 
cumować przy pięknie odnowionych 
bulwarach, niemal w centrum miasta. 
Jedyną przeszkodą, na jaką natrafimy 

podczas podróży do Konina, będą re-
montowane śluzy na Kanale Ślesiń-
skim (zamknięte do 2013 roku). Istnie-
je możliwość przewiezienia jachtu na 
przyczepie, co nie jest skomplikowaną 
operacją i nie zajmuje wiele czasu, ale 
jeżeli nie chcemy się aż tak fatygować 
i nie zależy nam na zrobieniu pełnej 
pętli, możemy rozpocząć wyprawę od 
pierwszej nieczynnej śluzy i zakoń-
czyć na ostatniej.

Wspomniałem o marinach w Czarn-
kowie, Bydgoszczy i Koninie, czyli 
w dużych miastach. A jaka jest sy-
tuacja na szlaku? Będziemy mijali 
wiele miejscowości położonych kil-
kaset metrów od brzegu, ale o ich 
istnieniu dowiemy się często jedynie 
ze wskazań GPS lub większej liczby 
plażowiczów. Ma to oczywiście swój 
urok – blisko cywilizacji, ale ciągle 
w dziczy. Bardzo często natrafimy też 
na miejsca doskonale zagospodarowa-
ne od strony lądu, a zupełnie dzikie, 
zarośnięte trzcinami od strony rzeki. 
Podczas pierwszej podróży nasi dwaj 
armatorzy często cumowali późnym 
wieczorem w dzikim trzcinowisku, po 
czym rano okazywało się, że za tym 
gąszczem znajduje się piękny pensjo-
nat gotowy do przyjmowania gości 
także od strony wody. Wystarczyło-
by przygotować pontonowy pomost. 
Poza takimi miejscami odwrócony-
mi od wody na szlaku znajdziemy 
wiele miejsc gotowych do przyjęcia 
motorowodniaków. Ciągle nie są one 
porównywalne z marinami na szlaku 
Wielkich Jezior Mazurskich, ale jest 
ich znacznie więcej niż np. na szlaku 
Wisły. 

Wyprawa wielkopolskim szlakiem 
to doskonały pomysł na dwutygodnio-
wy urlop. Trasa jest w pełni żeglowna 
(poza wspomnianym miejscem remon-
tu śluz). Bez problemu pokonamy ją ło-
dzią o zanurzeniu do 50 cm. Po drodze 
odwiedzimy miasta i miejsca związa-
ne z historią Polski. Na jeziorze Gopło 
miniemy 32-metrową Mysią Wieżę 
w Kruszwicy. W Poznaniu – Ostrów 
Tumski. Ciekawą atrakcją, zwłaszcza 
podczas podróżowania w chłodniej-
sze dni, będzie kąpiel w zawsze cie-
płym Jeziorze Ślesińskim, które jest 
częścią obiegu chłodniczego Zespołu 
Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. 
Woda jest tak ciepła, że często jeszcze 
w grudniu rozgrywane są tam zawo-
dy skuterów wodnych. Nasza podróż 
będzie przebiegać wzdłuż pięknych, 
dzikich lasów i łąk. To zupełnie coś 
innego niż wyprawa uregulowanymi, 
betonowymi kanałami Holandii.

Wielka Pętla Wielkopolski cią-
gle jeszcze jest trasą mało popularną 
i mało uczęszczaną, ale coraz więcej 
osób przypomina sobie o tym miejscu 
i pyta o czartery. Zawiązują się kluby 
miłośników pętli, na internetowych 
forach coraz częściej czytamy pytania 
dotyczące żeglowności szlaku, od-
najdujemy też praktyczne porady. Je-
stem pewny, że wkrótce Wielka Pętla 
Wielkopolski dołączy do najpopular-
niejszych motorowodnych tras tury-
stycznych w Polsce. Sezon na WPW 
zaczyna się już w połowie kwietnia, 
więc czas pomyśleć o wakacjach.

Arek Rejs

Stary żuraw załadunkowy przy Warcie koło Poznania.

W Stobnicy czeka na was sympatyczny i przyjazny właściciel nadwarciańskiej przystani.

http://www.czarternawarcie.pl/
http://www.czarternawarcie.pl/
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Jak dbać o silnik,
by nie zawiódł w połowie sezonu

Odwiedzamy serwis motorowodny

świat jachtów motorowych

K łopoty z silnikiem mogą 
się zdarzyć zawsze i każ-
demu. Co zrobić, by 

zmniejszyć ryzyko awarii? Jak 
przygotować silnik do długie-
go sezonu, by bezawaryjnie 
pracował? Poprosiliśmy o roz-
mowę Mieczysława Przyborow-
skiego z olsztyńskiego serwi-
su Aqua-Sport.

Arek Rejs: Ściągamy plandekę, sta-
wiamy łódkę na wodę, odpalamy silnik 
i odpływamy. Czy to częsta praktyka?

Mieczysław Przyborowski: Takie 
postępowanie, oczywiście, można za-
akceptować. Pod warunkiem, że zro-
biliśmy dokładny przegląd motoru po 
zakończeniu sezonu. Albo po prostu 
jesteśmy gotowi na kosztowną napra-
wę po kilku tygodniach pływania.

Czyli, jeśli zrobiliśmy przegląd 
jesienią, możemy ze spokojną głową 
wyruszyć na wodę?

Tak. Musimy tylko pamiętać, że po 

jesiennym przeglądzie wszystkie ele-
menty są pokryte środkiem konser-
wującym. Zanim ruszymy na pełnych 
obrotach, pozwólmy silnikowi trochę 
się rozgrzać, popracować przez chwi-
lę, aby te środki się wypaliły. Trwa to 
kilka minut. Potem możemy ruszać na 
szlak.

Kiedy lepiej przeprowadzać prze-
gląd – po sezonie czy na początku 
kolejnego?

Zdecydowanie lepiej po zakończeniu 
sezonu. Niestety, armatorzy najczęś-
ciej po wyjęciu łódki z wody jedynie 
przykrywają ją plandeką lub wstawiają 
do garażu. Zaledwie co trzeci myśli 
o tym, by sprawdzić przed zimą sil-
nik i instalacje. Niektórzy nawet nie 
opłukują łodzi ze słonej wody, która 
jak wiadomo, bardzo wzmaga korozję. 
Poza tym w silniku zawsze pozosta-
je trochę wody, która zimą zamarza i 
powoduje uszkodzenia, oraz paliwo, 
które także nie jest przystosowane do 
niskich temperatur. Z paliwa wytrąca 

się parafina. Rozwijają się bakterie, 
mogące przez kilka miesięcy narobić 
wiele szkód w układzie paliwowym. 
Dlatego zalecam dokonywanie prze-
glądu zawsze po zakończeniu sezonu. 
Wtedy mamy łódkę gotową do wodo-
wania już w pierwszych wiosennych 
promieniach słońca.

Nie wystarczy, że zrobimy taki 
przegląd raz na dwa lub trzy lata?

Producenci silników zalecają wy-
mianę filtrów raz na rok lub po prze-
pływaniu 100 motogodzin. Oczywi-
ście, w Polsce sezon jest niezbyt długi 
i czasem trudno wypływać 100 moto-
godzin. Ale mimo to zalecamy dokład-
ne sprawdzenie motoru każdej jesieni. 
Albo tuż przed rozpoczęciem nowego 
sezonu. To wydłuży żywotność silnika 
i ograniczy ryzyko awarii.

Dlaczego przegląd wiosenny jest 
mniej korzystny?

Jeżeli oddajemy silnik do serwisu 
przed rozpoczęciem pływania, musi-
my się liczyć z koniecznością wymia-

ny elementów uszkodzonych np. przez 
zamarzniętą wodę. Zdarza się, zwłasz-
cza w silnikach stacjonarnych, że za-
marznięta woda rozsadza przekładnię, 
dlatego lepiej róbmy przegląd jesienią. 

Producenci silników zalecają wymianę filtrów raz na rok lub po przepływaniu 100 motogodzin.

Gotowe jachty oraz kadłuby
w dowolnym etapie zabudowy

Czartery jachtów

Tel. 608 348 345
(22) 761 90 28

CALIPSO 23
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Ale najważniejsze jest to, że w ogóle 
myślimy o wizycie w serwisie. Nieste-
ty, wielu klientów odwiedza nas dopie-
ro wtedy, gdy motor odmawia posłu-
szeństwa. Wówczas koszty naprawy 
mogą być o wiele wyższe niż wydatek 
na sezonowy przegląd.

Co obejmuje przegląd?
To zależy od rodzaju silnika, czy 

jest dwu- czy czterosuwowy, czy ma 
wtrysk sterowany elektronicznie, czy 
nie. W czterosuwowych wymieniamy 
olej, filtry oleju, olej w skrzyni bie-

gów, a w dwusuwowych wystarczy 
sprawdzić olej w skrzyni biegów. Poza 
tym zawsze sprawdzamy szczelność 
skrzyni biegów, świece, energię isk-
ry, ciśnienie sprężania w cylindrach, 
wszystkie elementy, które podlegają 
smarowaniu, i ogólny stan silnika. 
W wypadku silników z elektronicz-
nym wtryskiem dodatkowo robimy 
jeszcze komputerowy test z wydru-
kiem prezentującym stan silnika. 
W przypadku awarii wydruk bardzo 
ułatwia wykrycie ewentualnej usterki, 

ponieważ wystarczy porównać wykres 
z przeglądu ze zrobionym po zgłosze-
niu usterki i szybko znajdujemy źródło 
problemu. Zajmujemy się też silnikami 
skuterów wodnych, przy których naj-
ważniejszym elementem jest spraw-
dzenie szczelności turbiny.

Ile kosztuje kompleksowy przegląd?
To również zależy od rodzaju i mocy 

silnika. Szczegółowy, z wymianą fil-
trów i oleju, kosztuje od 150 zł za sil-
nik o mocy 2-3 KM, do 700 zł za silnik 
o mocy 115 KM. Podaję cenę przeglą-
du akurat tego drugiego silnika, ponie-
waż jest on często spotykany w Polsce.

Jak długo trwa przegląd?
To znów zależy od wielkości silnika. 

Szczegółowy zajmuje zwykle około 
czterech godzin. Można się umówić na 
dzień, przywieźć maszynę i po kilku 
godzinach odebrać. Lepiej zrobić to 
w marcu lub w kwietniu. Tuż przed se-
zonem trudniej znaleźć wolny termin.

Czy wymiana filtrów i oleju jest aż 
tak skomplikowana, że należy to po-
wierzyć fachowcom? 

Polak poradzi sobie z każdą uster-
ką. Przynajmniej tak się nam wydaje. 
Niestety, przydomowe naprawy nie 
zawsze kończą się sukcesem. Dziś nie 
wystarczy sprawnie posługiwać się 
śrubokrętem. Sama wymiana filtrów 
i oleju nie jest szczególnie skompli-
kowana, potrzebujemy kompletu fil-
trów, zalecanego oleju i wysysarki. 
O wiele trudniejsza jest diagnostyka 
i sprawdzenie parametrów silnika po 
zakończeniu przeglądu. Producenci 
przywiązują dużą wagę do szczegó-
łów technicznych swoich konstrukcji. 
Mamy w zakładzie książki serwisowe 
z pełną charakterystyką poszczegól-
nych motorów. Mogliśmy je otrzymać 
dopiero po podpisaniu klauzuli, w któ-
rej zobowiązujemy się, że dane te nie 
będą udostępniane osobom trzecim. 
Nie są to więc informacje, którymi 
może dysponować garażowy mecha-
nik. O przeglądzie silnika w łódce po-
winniśmy myśleć tak samo jak o prze-
glądzie samochodu, który przeważnie 
oddajemy w ręce fachowców.

Często pan poprawia robotę wy-
konaną przez mniej doświadczonych 
mechaników?

Niestety, żyjemy w dobie internetu. 
Domorośli mechanicy szukają w sieci 
rozwiązań swoich problemów z silni-
kiem. A później przychodzą do nas 
ofiary takich poszukiwań. Kiedyś 

pojawił się klient z silnikiem w kilku 
reklamówkach. Najczęściej zdarza 
nam się robić poprawki po mechani-
kach podejmujących się serwisowania 
skuterów wodnych. Silniki skuterów 
mają tzw. suchą miskę olejową i to, co 
pokazuje wskaźnik poziomu oleju, nie 
oznacza ilości płynu potrzebnego do 
prawidłowej pracy motoru. Kiedy na 
wskaźniku jest idealny poziom, czę-
sto olej już przelewa się przez świece. 
Wówczas wymagane jest gruntow-
ne czyszczenie. Rekordzista wlał do 
skutera 8 litrów oleju. Pełny przegląd 
skutera kosztuje około tysiąc złotych, 
ten klient niestety zapłacił znacznie 
więcej.

Jakie awarie są najczęstsze?
Usterki, których przyczyną jest za-

pchany filtr paliwa lub przegrzany 
silnik. Często stan filtra jest oceniany 
na oko, co nie oddaje faktycznego zu-
życia. Czasem armatorzy, zanim zwo-
dują jacht, sprawdzają silnik na lądzie. 
Odpalają go niby na chwilę, ale wy-
starczy 15 sekund pracy na lądzie, aby 
uszkodzić pompę odpowiedzialną za 
doprowadzenie wody do chłodzenia. 
Silnik odpalił bez problemu, ale już 
po chwili mamy sygnał, że jest prze-
grzany. W najgorszym wypadku grozi 
to zatarciem całego mechanizmu. Pa-
miętajmy, by nie uruchamiać silnika, 
jeżeli nie jest zapewnione chłodzenie. 
Uważajmy też na jakość paliwa, bo 
bardzo często jest ono tak zanieczysz-
czone osadami z kanistra, że trudno 
mu się przecisnąć nawet przez wstępny 
filtr w zbiorniku.

Rozmawiał Arek Rejs
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Szczecin, ul. Dubois 17
tel./fax (+48 91) 421 06 50

tel. kom. 601 724 974
firma@air-tech.com.pl 
www.air-tech.com.pl

REGENERACJA 
ŚRUB NAPĘDOWYCH.

ZAPROJEKTUJEMY I WYKONAMY
RELINGI, KOSZE DZIOBOWE, 

KOSZE DO TRATW 
RATUNKOWYCH.

NIETYPOWE ZABUDOWY 
ZE STALI NIERDZEWNEJ 

I ALUMINIUM.

WYKONAMY KAPITALNY 
REMONT TWOJEGO JACHTU.

re
kl

a
m

a

Pełny przegląd skutera kosztuje około 1 tys. zł.

http://www.dieselair.pl
http://www.air-tech.com.pl
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Podczas gdańskich tar-
gów Technicon Innowa-
cje 2011 zaprezentowano 

projekt wyjątkowego hotelu, 
którego główna część miesz-
kalna ma się znajdować 10 me-
trów pod powierzchnią morza.

Hotel Water Discus ma się składać z 
dwóch dysków: podwodnego i nadwod-
nego. Połączone będą trzema nogami z 
pionowymi ciągami komunikacyjnymi. 
Rozmiary dysków zostaną dostosowa-
ne do warunków lokalnych i potrzeb 
inwestora. Każdy będzie samowystar-
czalnym modułem o powierzchni od ty-
siąca metrów kwadratowych, co umoż-
liwi dowolną rozbudowę hotelowych 
kompleksów. W pierwszym dysku 
zanurzonym pod wodą ma się znaleźć 
21 pokoi, podwodne centrum nurkowe 
i bar. Każdy pokój będzie miał włas-
ne oświetlenie najbliższego otoczenia, 
a nawet miniaturowy pojazd podwodny 
pozwalający na podglądanie głębin. 

W hotelu przewidziano specjali-
styczne centra nurkowe (z basenami, 
śluzami i komorami dekompresyjny-
mi) oraz sportów wodnych. Goście 
będą transportowani helikopterem, 
łodziami lub samolotem z pływakami. 
Nie zabraknie oczywiście SPA, dobrej 
kuchni i innych rozrywek.

A co z bezpieczeństwem? Wszystkie 
moduły hotelu będą poddane specjal-
nym badaniom certyfikacyjnym. Hotel 
zostanie wyposażony w najnowsze sy-
stemy ratunkowe i stały monitoring. W 
wypadku zagrożenia moduł podwodny 

będzie się automatycznie wynurzał na 
powierzchnię. Konstrukcja ma wy-
trzymać silne wstrząsy tektoniczne, 
a nawet uderzenie fali tsunami.

Autorami tego niezwykłego projektu 
są naukowcy z Politechniki Gdańskiej, 
a głównym pomysłodawcą jest Lech 

Rowiński, kierownik Katedry Teorii i 
Projektowania Okrętów. Prototyp ho-
telu ma powstać w Zatoce Gdańskiej, 
na wysokości Gdyni, natomiast pierw-
szy obiekt komercyjny zostanie wznie-
siony na Malediwach. Budowy tego 
niezwykłego hotelu podjęła się polska 

firma Deep Ocean Technology z Gdyni.
Ciekawe, ile będzie kosztować noc-

leg w takim wynalazku. Niektórzy 
zapewne zapłacą sporo, ale inni chyba 
nie zechcą zasnąć pod wodą, nawet 
gdyby ktoś im za to zapłacił.

Arek Rejs

Podwodny hotel
Nie próbujcie wietrzyć sypialni!

świat jachtów motorowych
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http://www.watertoys.pl
http://www.harrisflotebote.pl
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Seabob niemieckiej firmy Cay-
ago to połączenie skutera wod-
nego i batyskafu. Spójrzcie na 
zdjęcie, ta maszyna musi gwa-
rantować doskonałą zabawę.

Pojazd pozwoli nam się poczuć jak 
delfin skaczący po falach. Nie ma kie-
rownicy, a jedynie uchwyty z przyci-

skami regulującymi prędkość. Skrę-
camy, balansując ciałem. Najnowszy 
model oznaczony symbolem F7 na-
pędzany jest elektrycznym silnikiem 
strugowym o mocy 7 KM. Silnik za-
sysa wodę przed maszyną i po sprę-
żeniu pod dużym ciśnieniem wyrzuca 
strumień za rufą. Dzięki zastosowaniu 
takiego napędu seabob jest bardzo 

cichy i bezpieczny, ponieważ nie ma 
wirującej śruby. Energia elektryczna 
pobierana jest z akumulatorów litowo-
-jonowych o pojemności 40 Ah. Jedno-
krotne ładowanie (od 10 do 12 godzin) 
pozwala na 60 minut pływania.

Maksymalna prędkość, jaką osiąga 
najnowszy seabob, to 20 km/h na po-
wierzchni i 14 km/h pod wodą. Dzięki 

Firma Delphia Yachts wpro-
wadza na rynek nowy jacht 
spacerowy. Nautika 830 to trze-
ci najmniejszy model z linii ło-
dzi wypornościowych oleckiej 
stoczni.

Jacht został skonstruowany z myślą 
o firmach czarterowych i armatorach po-
szukujących niedużej jednostki na wody 
śródlądowe. Zaletą nowej łódki będzie 
możliwość łatwego transporu lądowego. 
Waży bowiem zaledwie około 2200 kg, 
co pozwoli na przewożenie jej na dwu-
osiowej przyczepie. Także szerokość 

kadłuba (2,9 m) nie będzie wymagała od 
kierowcy dodatkowych zezwoleń.

Nautika zapewni wygodny nocleg 
w dwóch dwuosobowych kabinach. Za-
letą łodzi jest również wysokość kokpitu 
i salonu, wynosząca 1,8 m. Jacht dostęp-
ny jest z silnikiem zewnętrznym lub sta-
cjonarnym. Nautika 830 to jedyna budo-
wana w Polsce łódź tego typu i w takim 
rozmiarze, której wnętrze jest doświet-
lone naturalnym światłem wpadającym 
przez panoramiczne okno w prawej bur-
cie. Dodaje to lekkości jej sylwetce. Cena 
Nautiki 830: 120 tys. zł netto.

Arek Rejs

Trzecia Nautika

zastosowaniu silnika elektrycznego, 
charakteryzującego się wysokimi obro-
tami, przyspieszenie jest niemal natych-
miastowe. Dbając o bezpieczeństwo 
użytkowników, producent wprowadził 
blokadę głębokości zanurzenia. Po 
przekroczeniu 2,5 metra napęd pojazdu 
automatycznie się wyłącza i zaczynamy 
się wynurzać. Oczywiście, doświad-
czeni płetwonurkowie mają możliwość 
zdjęcia blokady. Maksymalna głębo-
kość, na jakiej możemy korzystać z tego 
urządzenia, to 40 metrów. Dodatko-
wym wyposażeniem jest coś w rodzaju 
pasa bezpieczeństwa, który zakładamy 
na siebie i przypinamy do kadłuba. Pas 
pozwala nam trzymać się pojazdu i pły-
wać z większymi prędkościami.

Dużą zaletą seaboba są jego stosun-
kowo niewielkie rozmiary. Długość nie 
przekracza 1,5 metra. Bez problemu 
znajdziemy dla takiej zabawki miejsce 
na jachcie czy w bagażniku większego 
samochodu. Pojazd ma jednak dwie 
wady. Mimo niewielkich rozmiarów 
jest dosyć ciężki i – niestety – kosz-
towny. Za najnowszy model musimy 
zapłacić 12,6 tys. euro netto. Możemy 
też zdecydować się na trochę wolniej-
szą maszynę (seabob ravjet), osiągającą 
prędkość do 10 km/h na powierzchni 
wody (cena: 7,5 tys. euro netto).

Arek Rejs

Poczuj się jak delfin

świat jachtów motorowych
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Seabob Cayago F7
Długość 1,3 m

Szerokość 0,48 m

Wysokość 0,38 m

Waga 64 kg

Moc 7 KM

Prędkość do 20 km/h

Głębokość do 40 m

Cena 12,6 tys. euro netto

Nautika 830

Długość 7,5 m

Szerokość 2,9 m

Zanurzenie 0,47 m

Waga 2000 kg

Zbiornik paliwa 70 l

Zbiornik wody 150 l

Kategoria CE C (6 osób)

Moc silnika 12 KM



http://www.parker.com.pl


http://www.delphiayachts.eu

