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HENRYK WOLSKI
Być jak Ernest Shackleton

PORTY BUDUJMY Z GŁOWĄ
Grzechy główne inwestorów

KLASA FINN
Polska flota rośnie w siłę

dokąd w rejs?
Przewodnik na wiosnę i lato
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Evolution™ – Systemy autopilota
EV-1 autopiloty do zastosowań w kokpicie 
EV rive-by-W-2 dla systemów sterowania D ire 
Ulepszona sprawność 
Łatwa instalacja 

wykonywania prób morskich 
tyAutoma czna kalibracja – bez konieczności 

Nowe autopiloty Evolution zapewniają najwyższy 
poziom kontroli sterowania. 
Evolution rozpoznaje warunki na morzu i następnie 
błyskawicznie wydaje komendy do steru,
optymalizując trasę. Autopilot zapewnia doskonałe 
trzymanie kursu niezależnie od prędkości łodzi
czy stanu morza.

Dodatkowe informacje na temat autopilotów Evolution
dostępne są na stronie www.raymarine.com

Gdańsk 80-642, ul. Łowicka 13
tel. 58 320 70 24, www.eljacht.pl

Lista dystrybutorów i partnerów handlowych dostępna jest na stronie: www.eljacht.pl

 
 

Zapraszamy 
od 3 do 6 kwietnia 2014 

http://www.eljacht.pl/
http://www.yachtsandyachting.pl
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Statuetka „Wiatru” w dobrych rękach

9 867 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania 
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji  

w Apple Store i Google Play, a na komputerach  
i smartfonach – plików PDF.
www.magazynwiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania XI 2013, I 2014, II 2014).

S zymon Kuczyński, laureat na-
grody Żeglarz Roku Magazynu 
„Wiatr”, odebrał uroczyście statu-

etkę konkursu podczas krakowskiego festi-
walu „Shanties”. 

Przekazaliśmy także nagrody od spon-
sorów plebiscytu: kamerę GoPro HERO3+ 
Black Edition ufundowaną przez firmę 
Freeway OMT, wyłącznego dystrybutora 
GoPro w Polsce, pneumatyczną kamizelkę 
ratunkową brytyjskiej firmy International 
Safety Products ufundowaną przez firmę 
Parker Poland oraz banderę „Wiatru” na ko-
lejne morskie rejsy. 

Szymon podziękował czytelnikom i in-
ternautom za głosy, a Dobrochnie Nowak 
za wsparcie i pomoc w przygotowaniu at-
lantyckich wypraw małą, drewnianą, sa-
modzielnie zbudowaną łódką.

Po odebraniu nagród Szymon i Do-
brochna do późnej nocy słuchali szant 
w krakowskiej „Rotundzie” (fotoreportaż 

z festiwalu „Shanties” prezentujemy na 
stronach 30-31). Koncerty były magicz-
ne. Przez cały rok, do kolejnej edycji tej 
imprezy, będziemy wspominać wizytę 
w Krakowie i nucić utwory, które najmoc-
niej zapadły nam w pamięć. Kiedy Szy-
mon Kuczyński zszedł ze sceny, pojawiła 
się na niej z gitarą Marta Śliwa. Refren jej 
przebojowego utworu chyba najlepiej opi-
sywał naszą tęsknotę za morzem i nowym 
sezonem: „Jeszcze pójdę na żagle. Jeszcze 
wiatr pochwycę. Jeszcze zaśpiewam szan-
tę – życiem się zachwycę”. Obyśmy wszy-
scy w nadchodzących miesiącach mogli 
się zachwycać jak najczęściej: wyruszając 
w rejsy, o których piszemy w tym wydaniu, 
odwiedzając targi Wiatr i Woda, na które 
ponownie zapraszamy, oraz poszukując 
jachtu marzeń, także wśród tych, które 
wyróżniono na targach w Düsseldorfie.

Krzysztof Olejnik,
redaktor naczelny

3www.magazynwiatr.pl

Statuetka nagrody Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr”.

http://www.magazynwiatr.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.issuestand.magazynwiatr
https://itunes.apple.com/pl/app/magazyn-wiatr/id692739862?mt=8
http://www.yachtsandyachting.pl


L e Boat jest częścią TUI Marine, 
firmy posiadającej jedną z najwięk-
szych na świecie flot jachtów i ba-

rek. Szczególnie te ostatnie cieszą się w ostat-
nich latach dużą popularnością. Łodzie typu 
houseboat, będące jednocześnie wakacyjny-
mi domami i środkami transportu, pozwalają 
aktywnie spędzać czas w niebanalny sposób. 
– Prowadzenie barki nie wymaga żadnych 
uprawnień i szczególnych umiejętności. 
Każdy posiadacz prawa jazdy łatwo poradzi 
sobie zarówno z rejsem, jak i cumowaniem. 
Dlatego od lat obserwujemy duże zaintereso-
wanie tego typu turystyką w Europie – mówi 
reprezentujący Le Boat w Polsce Konrad Ko-
rzonek, którego firma Sun Yacht Charter była 
inicjatorem przedsięwzięcia. – Wprowadza-
jąc bogatą ofertę Le Boat na Mazury, chce-
my zachęcić wodniaków z kraju i z zagranicy 
do odwiedzenia jednego z najpiękniejszych 
akwenów Europy.

– Jesteśmy dumni, że Le Boat rozpoczyna 
działalność w Polsce właśnie u nas – mówi 
Justyna Szostek z Warmińsko-Mazurskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

– Sieć naszych jezior i kanałów idealnie 
nadaje się do niespiesznego wypoczynku 
na barce. Nasza infrastruktura i atrakcje 
przyrodnicze z pewnością zachwycą gości 
z najdalszych zakątków świata.

Le Boat i Mazurska Organizacja Tury-
styczna planują wspólne działania informa-
cyjne i promocyjne, których celem będzie 
pokazanie Wielkich Jezior Mazurskich jako 
miejsca, gdzie na bezpieczny i aktywny wy-
poczynek mogą sobie pozwolić także osoby 
bez licencji żeglarskich. – Żegluga barką to 
coraz popularniejsza forma wypoczynku na 
Mazurach, zwłaszcza wśród grup przyjaciół 
i rodzin. Wynajęcie barki to ciekawa oferta, 
szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ceny 
stacjonarnych noclegów na Mazurach. War-
to podkreślić, że pływanie taką jednostką 
jest po prostu bezpieczne – dodaje Radosław 

Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Tworząc bazę 
w Giżycku, firma Le Boat dołączyła szlak 
Wielkich Jezior Mazurskich do oferty przed-
stawiającej akweny całej Europy, z ponad 
setką tras. Nasze Mazury dołączyły więc do 
szlaków wodnych Francji, Holandii, Belgii, 
Szkocji, Anglii, Irlandii, Niemiec oraz We-
necji. Wiosną 2014 roku pierwsze barki typu 
Nautiner 40 i Nautiner 38 zostaną zwodowa-
ne i zacumują nad Niegocinem. Rezerwacji 
można dokonywać na stronie www.leboat.
com.pl. Można też skorzystać z międzynaro-
dowej sieci agentów TUI Marine / Le Boat.

Firma TUI Marine należy do TUI Travel, 
największej na świecie firmy organizującej 
wakacyjny wypoczynek, posiadającej bar-
dzo znane marki z żeglarskiego i wodnia-
ckiego biznesu: Le Boat, Sunsail, Moorings, 
Footloose, Leopard Catamarans, Crystal 
Active, Club Vass i Flotylla. TUI Marine 
dysponuje 2415 jednostkami pływającymi 
(jachty, katamarany i barki), a sama marka 
Le Boat ma pod swoją pieczą ponad 900 ba-
rek (największa flota w Europie).

Le Boat otwiera bazę na Mazurach
Firma Le Boat, potentat w organizacji wypoczynku  

na barkach, otwiera oddział w Polsce. Bazą floty pływających domów  
będzie giżycka Ekomarina. Pierwsze rejsy już wiosną!

Le Boat będzie oferować w Polsce barki typu Nautiner. Ekomarina w Giżycku – pierwsza baza firmy.
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P rzed nami druga edycja regat otwierających sezon w Za-
toce Gdańskiej. Żeglarski Puchar Trójmiasta odbędzie się 
od 23 do 25 maja. W poprzednim sezonie regaty zasłużyły 

na tytuł Turystycznej Imprezy Żeglarskiej Roku (nagroda przy-
znana podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej).

Celem regat organizowanych przez Pomorski Okręgowy Związek 
Żeglarski jest integracja środowisk i propagowanie mody na żeglo-
wanie po wodach Zatoki Gdańskiej. Ubiegłoroczna pierwsza edy-
cja imprezy na długo pozostała w pamięci załóg. Zgłoszono ponad 
sto jednostek, na starcie stanęło prawie czterystu żeglarzy, a trzy 
trójmiejskie miasta wyjątkowo gościnnie witały uczestników. 

W tym roku impreza rozpocznie się w Sopocie. Drugiego dnia żegla-
rzy gościć będzie Gdańsk, a finał regat odbędzie się w Gdyni. Organi-

zatorzy zapowiadają przygotowanie 
ciekawych tras i liczne atrakcje na 
brzegu. Do udziału zaproszono zało-
gi jachtów morskich i turystycznych, 
zawodowców i amatorów. 

Uczestników pierwszej edycji re-
gat oraz żeglarzy planujących de-
biut w tej imprezie zapraszamy do 
odwiedzenia strony internetowej 
www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl

Zuzanna Mojska

Żeglarski Puchar Trójmiasta 2014

„Kino pod żaglami” w Gdańsku

W Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku rozpo-
częła się druga edycja cyklu spotkań „Kino pod ża-
glami”. Pokazy filmów żeglarskich oraz spotkania 

z ich twórcami i bohaterami potrwają do maja.
Czwartkowe spotkania to okazja, by obejrzeć obrazy o morzu i lu-

dziach morza, o dalekich wyprawach i niezwykłych jachtach. Projekt 
realizuje Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski przy współudziale 
Andrzeja Minkiewicza, popularyzatora filmów żeglarskich, organi-
zatora przeglądu Jacht Film. – Pierwsza edycja „Kina pod żaglami” 
odbyła się w Gdyni od października ubiegłego roku do stycznia. Poka-
zy cieszyły się dużym zainteresowaniem, na niektórych seansach sala 
konferencyjna pękała w szwach – mówi Bogusław Witkowski, prezes 
POZŻ. – Liczymy, że podobnie będzie w Gdańsku. 

6 marca zobaczymy dokument „Na koniec świata” opowiada-
jący o wyprawie na wody Arktyki jachtem „Barlovento II”, który 
w ubiegłym roku dotarł najdalej na północ w historii polskiego że-
glarstwa. O ekspedycji opowie jej pomysłodawca i organizator Ma-
ciej Sodkiewicz. 20 marca zapraszamy na obraz „Oceania – morskie 
laboratorium”. Film opowiada o pracy statku badawczego Instytutu 
Oceanologii PAN. Na 3 kwietnia zaplanowano projekcję „Optimista” 
– dokumentu o najmłodszych adeptach żeglarstwa rozpoczynających 
przygodę ze sportem. 10 kwietnia zobaczymy „Kapitana własnej 
duszy”, film o Karolu Olgierdzie Borchardzie. Gośćmi będą reżyser 
Michał Dąbrowski oraz wieloletnia asystentka Borchardta Ewa Os-
trowska. 8 maja wyswietlony zostanie film „Drugie życie Generała”, 

przedstawiający losy żaglowca „Generał 
Zaruski”. Widzowie będą dyskutować z Je-
rzym Jaszczukiem, kapitanem żaglowca. 
A 22 maja odbędzie się pokaz filmu z za-
sobów Narodowego Muzeum Morskiego. 
Projekcje „Kino pod żaglami” odbywają 
się w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdań-
sku przy ul. Tokarskiej 21/25. Wstęp wolny.

Ewa Górska
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J osé Salvador Alvarenga w listopa-
dzie 2012 roku wypłynął z Meksy-
ku na połów rekinów i zaginął. Od-

nalazł się 30 stycznia 2014 roku na jednej 
z wysepek atolu Ebon na Wyspach Mar-
shalla. Te dwa punkty dzieli w linii prostej 
9000 km. Jak rybak przeżył ponad rok na 
oceanie w otwarto pokładowej łodzi o dłu-
gości ledwie przekraczającej siedem me-
trów? I czy jego opowieść jest prawdziwa?

Jak wskazują raporty meksykańskich 
służb ratowniczych, do których dotarł „The 
Guardian”, 17 listopada 2012 roku u wy-
brzeży stanu Chiapas zgłoszono zaginięcie 
łodzi z dwoma rybakami. Mimo poszuki-
wań, więcej ich nie widziano. Odnaleziony 
na Wyspach Marshalla José Salvador Alva-
renga oświadczył, że to właśnie on wypły-
nął tego feralnego dnia. Sztorm odepchnął 
rybaków od wybrzeża, porwał sprzęt 
i uszkodził silnik. Pędzeni na zachód przez 
wiatr i prąd żywili się surowym mięsem 
morskich stworzeń: ptaków, ryb i żółwi. 
Gdy brakło wody deszczowej, pili ich krew. 
Tej diety nie wytrzymał jeden z rybaków 
– zmarł po kilku tygodniach. Alvarenga, 
mimo nawiedzających go samobójczych 
myśli, doczekał chwili, gdy morze wyrzu-
ciło łódź na rafy, a okoliczni mieszkańcy 
udzielili mu pomocy.

Opowieść José Salvadora o najdłuższym 
w ostatnich czasach dryfowaniu bez żyw-
ności i wody spotkała się z niedowierza-
niem władz, dziennikarzy i opinii publicz-
nej. Wątpliwości budził zwłaszcza jego 
stosunkowo dobry stan zdrowia, znacz-
nie lepszy od kondycji rozbitków i zagu-
bionych na morzu, których odnajdywano 
w przeszłości. Historia Alvarengi przy-
pomina zeznania trzech meksykańskich 
rybaków, którzy w 2006 roku znaleźli 
się na Wyspach Marshalla, twierdząc, że 
dryfowali po Pacyfiku dziewięć miesię-
cy i stracili w tym czasie z głodu dwóch 
towarzyszy. W ich opowieść do dziś nie 
wszyscy wierzą.

Udało się ustalić kilka faktów. José Sal-
vador Alvarenga, obywatel Salwadoru, 
przebywał nielegalnie w Meksyku od 
kilkunastu lat. Mieszkał wyłącznie w ry-
backich obozowiskach. Pracował w spół-
dzielni rybackiej, poławiając głównie 
rekiny. Od dnia wypłynięcia na połów w li-
stopadzie 2012 roku żadnego z dwóch ry-
baków nigdzie nie widziano. Odnaleziony 
Alvarenga miał przy sobie nóż i zniszczoną 
bieliznę. A łódź, którą przybył, porastały 
skorupiaki i glony. Na pokładzie znalezio-
no skorupy żółwi i resztki ryb. Rybak miał 
krzaczastą brodę i włosy do ramion. Nie był 
jednak wychudzony ani poparzony przez 

słońce. Dopiero dokładniejsze badanie le-
karskie wykazało ogólne osłabienie, niskie 
ciśnienie krwi, opuchnięte stawy skokowe, 
odwodnienie i złą kondycję psychiczną. Na 
kilka dni zatrzymano go w szpitalu, poda-
jąc kroplówkę. Dopiero po prawie dwóch 
tygodniach od odnalezienia można było 
przewieźć Alvarengę do Salwadoru, gdzie 
ponownie trafił do szpitala na obserwa-
cję. Po oświadczeniach złożonych prasie 
i władzom na Wyspach Marshalla oraz po 
krótkiej konferencji prasowej w Salwado-
rze uratowany rybak odmówił dalszych 
wyjaśnień, prosząc o pozostawienie go 
w spokoju. 

To, co się wydarzyło na morzu przez 
14 miesięcy, znamy tylko z ust rozbitka. 
José Salvador opowiadał chaotycznie. Nie 
pamiętał daty wypłynięcia. Jednak, jak 
powiedział Tom Armbruster, ambasador 
Stanów Zjednoczonych na Wyspach Mar-
shalla, choć trudno uwierzyć w tak długie 
dryfowanie, to przecież José nie mógł spaść 
z nieba. Opowieść Alvarengi potwierdzają 
oceanografowie badający przemieszcza-
nie się śmieci w Oceanie Spokojnym. Prąd 
i wiatry z Meksyku prowadzą dokładnie 
na Wyspy Marshalla, a czas przebycia tej 
trasy w dryfie wynosi od roku do dwóch 
lat. Łódź mogła przebyć ten szlak w ciągu 
czternastu miesięcy.

Również eksperci od sztuki przetrwania 
są zgodni. Przeżycie wielu miesięcy na mo-
rzu, odżywiając się jedynie tym, co dostar-
cza ocean, jest możliwe. Równikowa strefa 
Pacyfiku obfituje w życie. Mniejsze ryby 

i żółwie często chowają się w cieniu łodzi 
przed drapieżnikami. Łatwo więc je zła-
pać, nawet gołymi rękami. Ptaki morskie 
mają zwyczaj przysiadać na dryfujących 
przedmiotach, by odpocząć lub spożyć 
pokarm. Problemem jest zwykle niedo-
stateczna ilość słodkiej wody. Przy braku 
wody eksperci odradzają nawet jedzenie, 
bo przyspieszamy wtedy proces odwodnie-
nia. Jednak na Pacyfiku, w okolicy równi-
ka, deszcze padają często. Deszczówki po-
winno wystarczyć, jeśli tylko potrafimy ją 
złapać. Niedobory można uzupełnić piciem 
krwi ptaków i żółwi. Kilkukilogramowe 
ciało gada zawiera około litra krwi – taka 
ilość płynu wystarczy na przetrwanie dnia. 
Poza tym świeże surowe mięso zawiera też 
niezbędną porcję witamin i innych składni-
ków pokarmowych. To dlatego Alvarenga 
nie miał nawet szkorbutu.

Sam rybak twierdzi, że podstawą jego 
diety było mięso i krew żółwi – pokarm, 
który najłatwiej przyswajał i zapewne tak-
że najłatwiej zdobywał. W najtrudniejszych 
okresach wypijał własny mocz. Co cieka-
we, po kilku dniach pobytu na Wyspach 
Marshalla i zmianie diety, jego stan zaczął 
się pogarszać... Mimo to zapowiedział, że 
nieprędko wróci na morze.

Ponad rok dryfował po oceanie
Na początku lutego serwisy prasowe obiegła  

sensacyjna wiadomość o rybaku, który samotnie spędził na morzu 
kilkanaście miesięcy bez zapasów żywności i wody.

Nowości Henri Lloyd
Henri Lloyd, firma z polskimi korzenia-

mi, przedstawiła ciekawą kolekcję na wios-
nę i lato. W tym sezonie królują żeglarskie 
paski, ozdobne sploty i odważne połączenia 
kolorów. Sukienka Chrissy Stripe Dress to al-
ternatywa dla tuniki. Jej delikatnie prześwi-
tująca tkanina sprawia, że będzie się świetnie 
nosić na plaży. Warto też zwrócić uwagę na 
sportową sukienkę Keely Colour Block Dress 
oraz na żeglarskie bluzki i sukienki z serii 
Bonnie Woven wykonane z lekkiej i wygod-
nej tkaniny przypominającej jeans.

Bardzo charakterystycznymi elementa-
mi kolekcji Henri Lloyd jest męska odzież 
wierzchnia. W tym sezonie firma propo-
nuje panom między innymi Ryder Packa-
way Jacket, wodoodporną wszechstronną 
kurtkę z podklejanymi szwami. Do gustu 
zapewne przypadnie panom również swe-
ter Tyrell Knit. Zdjęcia produktów z nowej 
kolekcji oraz adresy salonów Henri Lloyd 
znajdziecie na stronie internetowej www.
henrilloyd.pl.

Ocalony José Salvador Alvarenga.
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P rzedstawiamy subiektywną listę 
przebojów warszawskich targów 
Wiatr i Woda, które 3 kwietnia roz-

poczną się na Stadionie Narodowym. Będzie 
to największe biznesowe wydarzenie w histo-
rii polskich sportów wodnych i jedyna wysta-
wa przemysłu jachtowego na świecie organi-
zowana pod dachem piłkarskiego obiektu.

Stocznia Delphia Yachts zaskoczy nas 
nową i dość nietypową dla siebie konstruk-
cją. Obok turystycznych jachtów żaglo-
wych i spacerowych motorówek zobaczy-
my Delphię 16 – otwarto pokładową łódź 
treningową dla dzieci oraz klubów pro-
wadzących podstawowe szkolenie żeglar-
skie. Koncepcję łódki opracowali Karol 
Jabłoński, zawodowy skipper, oraz Adam 
Liszkiewicz, trener i żeglarski menadżer. 
A konstruktorem jest Andrzej Skrzat.

Delphia 16 to łódka o długości pięciu me-
trów z grotem, fokiem i spinakerem. Może 
nią żeglować nawet sześć osób (dorosły 
sternik i pięcioro dzieci). Pomysłodawcy 
chcieli stworzyć jacht, który będzie narzę-
dziem do podstawowego szkolenia. Dzieci 
najpierw wsiądą z trenerem na szeroką, 
wygodną i bezpieczną łódkę, a później, gdy 
oswoją się z wodą i wiatrem, rozpoczną sa-
modzielne żeglowanie optimistem.

Organizator targów zaplanował spotka-
nia z polskimi żeglarzami oraz prezenta-

cje najciekawszych wypraw żeglarskich 
ostatnich miesięcy. Miłośnicy fotografii 
zobaczą najlepsze zdjęcia zgłoszone do 
konkursu fotograficznego Pantaenius Jacht 
Foto (zwycięzców poznamy 5 kwietnia). 
Bardzo ciekawym akcentem będzie ekspo-
zycja muzealnego jachtu „Opty”, na którym 
Leonid Teliga opłynął świat. Łódź zostanie 
sprowadzona do Warszawy specjalnie na 
wystawę. Od czasu Teligi „Opty” nie miał 
okazji odbywać tak dalekich podróży. 

Firma Parker Poland zaprezentuje swój 
najnowszy produkt: elegancji jacht Parker 
750 Cabin Cruiser – pierwszy model z no-

wej serii turystycznych łodzi motorowych. 
To ciekawa propozycja dla armatorów 
szukających niewielkich, ale dzielnych, 
wygodnych i wszechstronnych jachtów 
motorowych. Zobaczymy też polską łódkę 
Joyboat – mały spacerowy jacht motorowy 
sterowany joystickiem, napędzany dwoma 
silnikami elektrycznymi. Ta konstrukcja 
przebojem zdobywa rynek. Piszą o niej ma-
gazyny żeglarskie na całym świecie. Jach-
tem Joyboat, skonstruowanym dla wypoży-
czalni, hoteli i prywatnych użytkowników, 
pływamy bez patentu, bez instruktażu, bez 
skomplikowanej obsługi oraz bez hałasu, 
spalin i tankowania paliwa.

Targowi wystawcy zajmą całą płytę Sta-
dionu Narodowego. Największe stoiska za-
mówiły firmy Parker Poland, Power Boats, 
Abramis (sprzęt wędkarski), Delphia 
Yachts, Galeon, Northman, S-Yacht, Ma-
rinero, Suzuki oraz Pro Fishing and Sport 
(silniki elektryczne Torqeedo). Największe 
jachty polskich i zagranicznych produ-
centów ustawione zostaną na zewnętrznej 
promenadzie otaczającej stadion od strony 
warszawskiej Pragi. Zapraszamy na wysta-
wę od 3 do 6 kwietnia.

Targowa lista przebojów

Arena targów Wiatr i Woda
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Ruszyła sprzedaż
miejsc rezydenckich

Przystani na Ptasiej Wyspie
w Mikołajkach.

Dołącz do nas już w pierwszym sezonie!
Dla naszych Klientów - RABAT 10% na wszystkie usługi hotelowe

PRZEZ CAPRZEZ CAŁY SEZON!

Infolinia: 509 293 139  |  bosmanat@180s.pl  |   www.180s.pl

SPECJALNA CENA MIEJSC REZYDENCKICH
Podczas Tragów Wiatr i Woda

3-6 kwietnia, Stadion Narodowy w Warszawie

oraz podczas DNI OTWARTYCH PRZYSTANI 
i Hotelu Mikołajki

11-13 kwietnia, Przystań Na Ptasiej Wyspie, Al. Spacerowa 1, Mikołajki

W ofercie czarterowej 
na rok 2014, 
oferujemy nowe  jachty:

Focus 800 Cruiser
Shine 30 Exclusive
Delphia 33 MC NOWOŚĆ 2014!
Delphia Nautica 830

W stulecie ekspedycji Shackleto-
na Stowarzyszenie Żeglujmy 
Razem organizuje wyprawę 

jachtem „Polonus” na dalekie południe (stro-
na wyprawy: www.shackleton2014.pl). Po-
mysłodawcą przedsięwzięcia jest Piotr Miko-
łajewski, prezes stowarzyszenia. „Polonus”, 
podobnie jak „Endurance” Shackletona, wy-
ruszy 1 sierpnia z Londynu. Do osady Grytvi-

ken, gdzie znajduje się grób podróżnika, do-
trze na początku stycznia 2015 roku. Wiedzą 
i doświadczeniem z organizatorami rejsu 
dzieli się Henryk Wolski, żeglarz i podróż-
nik, założyciel firmy Concept Sailing, który 
szlakiem Shackletona płynął już w 2000 roku. 
Z kapitanem Wolskim, autorem książki „For-
titudine vincimus. Zwyciężymy wytrwałoś-
cią”, rozmawia Andrzej Minkiewicz.

Andrzej Minkiewicz: Organizowane 
przez pana wyprawy są inspirowane hi-
storią, np. wędrówkami Odyseusza czy 
wikingów. Powtórzył pan też rejs Shackle-
tona, płynąc w replice jego łodzi ratun-
kowej „James Caird”. Dlaczego właśnie 
Shackleton?

Henryk Wolski: W tym roku mija 25 lat od 
chwili, gdy za swoje motto uznałem „con-
cept sailing”. Wcześniej długo pracowałem 
jako kapitan i zawsze brakowało mi trzecie-
go wymiaru w żeglowaniu. Chciałem cze-
goś więcej niż tylko gdzieś dopłynąć i coś 
zobaczyć. Dlaczego Shackleton? W historii 
żeglarstwa, czy raczej historii morskich ak-
cji ratunkowych, są dwie wielkie postaci. 
Pierwsza to kapitan Blight, który po buncie 
na okręcie „Bounty” musiał z grupką ludzi 
płynąć w szalupie niemal 3 tys. mil. Druga 
to właśnie Shackleton, który na małej łodzi 
ratunkowej przebył szlak z Wyspy Słonio-
wej na Georgię Południową. Tak, to było 
wielkie wydarzenie. Jeśli kogoś interesuje 
żeglarstwo, jego rozwój, nie może nie doce-
nić wyczynu Shackletona. Wyruszając jego 
śladami, miałem za sobą lata żeglugi, ale 
ten rejs był przypieczętowaniem wszyst-
kiego, co do tej pory robiłem. 

Himalaiści uznają wyprawę za uda-
ną nie wtedy, gdy wspinacze wejdą na 
szczyt, ale gdy wszyscy wrócą do bazy. 
Które cechy Shackletona – pana zdaniem 
– przyczyniły się do szczęśliwego zakoń-
czenia tej „nieudanej” wyprawy?

Nasuwa się porównanie Shackletona 
z jego rodakiem Scottem, który również 
uparcie dążył do celu. Obaj podróżnicy 

Być jak ernest Shackleton
Henryk Wolski opowiada o fascynacji Shackletonem, 

o bezprecedensowej w historii żeglarstwa akcji ratunkowej oraz 
o swym niezwykłym rejsie szlakiem irlandzkiego podróżnika.

UBEZPIECZENIA
CZARTERU

odpowiedzialność cywilna skippera
ubezpieczenie od NNW
ubezpieczenie kaucji za czarter
ubezpieczenie od anulowania czarteru
i inne.

YACHT-POOL
U B E Z P I E C Z E N I A

...to więcej, jak tylko ubezpieczenie
UBEZPIECZENIA  

JACHTU

YACHT-POOL Polska | Agencja: Daniel Prusinski |  tel: 0048 22 398 6061 | faks: 0048 22 398 6069 | info@yacht-pool.pl

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

www.yacht-pool.pl

YACHT-POOL: Niemcy, Szwajcaria, Austria,  Francja, Dania, Finlandia, Czechy, Chorwacja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Polska

 

Zapraszamy na Targi

od 3 do 6 kwietnia 2014
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Henryk Wolski, żeglarz i podróżnik, szlakiem Shackletona płynął już w 2000 roku.

http://www.180s.pl
http://www.shackleton2014.pl/
http://www.yacht-pool.pl
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na rok 2014, 
oferujemy nowe  jachty:

Focus 800 Cruiser
Shine 30 Exclusive
Delphia 33 MC NOWOŚĆ 2014!
Delphia Nautica 830

byli wyjątkowo ambitni i mieli wielkie 
ego. Rejs na barkentynie „Endurance” 
był trzecią wyprawą Shackletona na bie-
gun południowy. W pierwszą popłynął ze 
Scottem. Podczas drugiej był już bardzo 
blisko bieguna. Prawie go już widział. 
Wiedział, że jest w stanie go zdobyć, ale 
wiedział również, że jeśli podejmie wy-
zwanie, nie wróci, bo żywności i wyposa-
żenia miał za mało. Potrafił zrezygnować. 
Uratował siebie i ludzi. Żona Shackleto-
na, doskonale znając jego temperament, 
zapytała go, jak był w stanie podjąć taką 
decyzję. „A co wolisz, żywego osła, czy 
martwego lwa?” – odpowiedział. Scott na-
tomiast doszedł do bieguna, ale… nie wró-
cił. Jego ekipa poruszała się wolno, sanie 
ciągnęli sami, mieli kiepską logistykę, źle 
spakowany prowiant i zbyt mało żywno-
ści. Wracając z bieguna, marnowali czas 
na szukanie minerałów, a następnie łado-
wali je na sanie, obciążając je zbędnym 
bagażem. Scotta nie było stać na powie-
dzenie: „stop, wracamy”. Shackleton po-
trafił zrezygnować, by ratować ludzi. 

Upór i zawziętość w dążeniu do celu, 
połączone z wielkim ego, rzadko idą 
w parze z umiejętnością rezygnacji.

To prawda, ale Shackleton umiał to roz-
dzielić. Nie było go stać na sfinansowanie 
ekspedycji, więc musiał znaleźć sponsorów. 

Do tego potrzebna jest charyzma i nieza-
chwiana wiara w siebie. Zadziwiające jest 
to, że równocześnie miał tyle rozsądku, że 
potrafił zadecydować: „stop, chcę wrócić 
z moimi ludźmi”. Z racji moich obowiąz-
ków przychodzi mi czasem powiedzieć 
kilka słów nad grobem Shackletona i cytuję 

wtedy Wilda. Po powrocie z wyprawy na 
żaglowcu „Nimrod” opowiadał, że bardzo 
doskwierał mu głód i ciężko chorował. Któ-
regoś dnia w trakcie śniadania Shackleton 
wcisnął mu do kieszeni swój suchar. Wild 
nie chciał go wziąć, ponieważ wiedział, 
że wszyscy głodują. Wtedy Shackleton  

Rejs „Polonusa” będzie trudny. Już samo trzymanie wacht w takich warunkach jest wyzwaniem. 
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zagroził, że rozdepcze suchar. To jest umie-
jętność przekonywania ludzi! Nie chcę 
gloryfikować Shackletona. Nie wiemy, co 
go skłoniło do tego heroicznego czynu. Na 
pewno altruizm, wspaniałomyślność, ale 
może również ego. Może zrobił to z obawy 
przed opinią publiczną, która nie zosta-
wiłaby na nim suchej nitki, gdyby stracił 
ludzi. To nie jest nigdzie napisane, ale on 
chorobliwie dbał o ludzi. Nawet jeśli obawa 
przed opinią publiczną była motywem dzia-
łania, to odjęcie sobie suchara od ust, gdy 
się głoduje, jest wspaniałym czynem. Wild 
powiedział, że nikt nie jest w stanie pojąć 
wielkości tego gestu, a on na pewno tego nie 
zapomni.

Jestem ostatnim, który chciałby Shackle-
tona zrzucić z piedestału, ale równocześnie 
nie zamierzam go idealizować. Sam był wo-
bec siebie krytyczny. Mówił, że jedyne, co 
potrafi robić, to przebijać się przez trudny 
teren z garstką ludzi. Niewiele osiągnął w bi-
znesie, w polityce i w życiu rodzinnym. Miał 
cechy predysponujące go do innych zadań. 
Apsley Cherry-Garrard, angielski polarnik, 
w swej książce „Najgorsza podróż świata”, 
pisał: „Na wyprawę naukowo-geograficzną 
dajcie mi Scotta, na zimową podróż – Wil-
sona, na przejażdżkę do bieguna – Amund-
sena, lecz jeśli znajdę się w straszliwych ta-
rapatach i będę szukał wyjścia, wtedy dajcie 
mi, na miłość boską, Shackletona”.

Czy rejs na replice łodzi „James Caird” 
ułatwił panu zrozumienie Shackletona, 
który pokonywał tę trasę 100 lat wcześniej? 

Tak. Bardzo często dopadało mnie znie-
chęcenie. Wielokrotnie się zastanawiałem, 
po cholerę wyruszyłem na tę wyprawę. 
Zawsze pocieszeniem była świadomość, że 
i tak opływamy w luksusy w porównaniu 
z tym, w jakich warunkach podróżowa-
ła ekipa Shackletona. Pojęcie luksusu jest 
oczywiście bardzo relatywne. Mieliśmy 
w miarę sucho, mieliśmy co jeść. Ale proszę 
sobie wyobrazić mieszkanie pod stołem lub 
w pomieszczeniu, gdzie od podłogi do sufi-
tu jest metr. Dopiero po wyjściu na pokład 
można się wyprostować, ale wtedy wciąż 
zalewa nas woda. Gdy wróciliśmy, czasem 
pół żartem, pół serio mówiono o nas: „bo-
haterowie”. Ale my wiedzieliśmy swoje. Je-
dynym, co być może osiągnęliśmy, jest to, 
że potrafimy sobie lepiej wyobrazić, co 100 
lat temu przeżywali członkowie ekspedycji. 
Jednak do dziś nie mogę pojąć, jak oni to 
przetrwali.

Przygotowania do naszej wyprawy nie 
były specjalnie skomplikowane, choć 
oczywiście o wiele trudniejsze niż do 
zwykłej podróży. Po rejsie wydawało się 
nam, że przejście przez Południową Geor-
gię będzie nagrodą. Nikt się nie martwił, 
że plecak waży 25 kg, nie musieliśmy się 
spieszyć, chcieliśmy to zrobić w ciągu 
trzech dni. Ale zajęło nam to aż sześć dni. 
Bywało, że krążyliśmy cały dzień pomię-
dzy rozpadlinami w lodowcu i… wracali-
śmy w to samo miejsce. Do dnia, w którym 
dopadł nas sztorm na płaskowyżu, myśla-
łem, że na lądzie jest bezpieczniej. Wtedy 
po raz kolejny poczuliśmy różnicę pomię-
dzy nami a tym, czego dokonał Shackleton 
ze swoimi ludźmi. To jest poza granicami 
pojmowania. Znana jest rozmowa pomię-
dzy nimi o „czwartej postaci”, która szła „Polonus”, podobnie jak „Endurance” Shackletona, wyruszy z Londynu. Do Grytviken dotrze w styczniu 2015 roku. 
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100 lat temu Ernest Shackleton zamierzał przejść Antarktydę od Morza Weddella do Mo-
rza Rossa. Po drodze planował wizytę na biegunie południowym. Na Morzu Weddella jego 
statek został uwięziony, a po kilku miesiącach zmiażdżony przez lód 160 km od lądu. Polar-
nicy rozpoczęli walkę o przetrwanie. Ciągnąc trzy szalupy ratunkowe, dotarli na skraj pola 
lodowego. Po kilku miesiącach marszu, dryfowania na krze i żeglugi w łodziach schronili 
się na Wyspie Słoniowej. Ze względu na zbliżającą się polarną zimę, w kwietniu 1916 roku 
Shackleton z pięcioma towarzyszami postanowił popłynąć po pomoc na Georgię Południo-
wą. Pokonał 1200 km w małej łodzi. Nie mogąc opłynąć wyspy, zostawił trzech chorych 
uczestników wyprawy na brzegu, a z pozostałymi przeszedł przez wysokogórską przełęcz 
do Stromness. Desperacki marsz zajął im 36 godzin. Powrócili na południe wyspy statkiem 
wielorybniczym, zabrali chorych i pozostałych polarników. Uczestnicy tej słynnej ekspedy-
cji tułali się po lodach Antarktydy 18 miesięcy.
Wyprawa Shackletona po pomoc na Georgię Południową uznawana jest za jedną z najtrud-
niejszych ekspedycji ratunkowych w historii. Pięć lat później Shackleton wrócił na połu-
dnie z zamiarem opłynięcia Antarktydy. Wraz z ekipą zawinął wielorybniczym statkiem do 
Grytviken, gdzie zmarł w wyniku ataku serca. Miał zaledwie 47 lat.

wraz z żeglarzami przez góry. Każdy z 
nich potwierdzał, że czuł obecność kogoś 
jeszcze. Żeby zrobić takie rzeczy jak oni, 
trzeba naprawdę mieć anioła stróża. Góry 
przeszli w optymalnym czasie. Dzień po 
tym, gdy dotarli do Stromness, rozpętał 
się sztorm, którego z pewnością by nie 
przeżyli, gdyby jeszcze byli w górach. Łut 
szczęścia, który mieli zarówno podczas 
przeprawy lądowej, jak i morskiej, jest nie 
do pominięcia. 

W 2014 roku „Polonus”, być może wraz 
z innymi jachtami, popłynie szlakiem 
Shackletona. Nie po to, by bić rekordy, 
ale w hołdzie dla wielkiego podróżni-
ka. Czego możemy się spodziewać po tej 
ekspedycji?

W trakcie naszej wyprawy w 2000 roku 
niektórzy pytali, co da taka ekspedycja. Na-
leży powiedzieć, że właściwie światu taki 
gest niczego nie daje. Niczego specjalnego 
nie odkrywamy, naukowcy przeprowadzą 
dokładniejsze badania z helikoptera. Trzeba 
sobie jasno powiedzieć: „to jest moja am-
bicja, mnie to interesuje”. Świat ma może 
z tego działalność popularyzatorską. Z tego 
punktu widzenia rejs „Polonusa” jest bardzo 
istotny. Nie będzie odkrywczy, ale trudny. 
Samo trzymanie wachty w takich warun-
kach jest wielkim sprawdzianem dla załogi.

Czy dziś dobór ludzi do takich rejsów 
jest równie istotny jak sto lat temu?

Bez wątpienia człowiek nadal jest kry-
tycznym elementem w dalekich rejsach. 
Dobór ludzi jest ważną umiejętnością. 
Biję się w pierś, że i mnie nie zawsze uda-
ło się dobrać odpowiednich ludzi. Podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej wydawało mi 
się, że znalazłem wspaniałego członka 
załogi, ale gdy rejs się przedłuża, ludzie 

stają się nerwowi lub popadają w apatię 
i niechętnie wykonują pokładowe prace. 
Obstawiają się gadżetami, satelitarnymi 
komórkami, sądząc, że współczesna tech-
nika ich uratuje, a przecież wystarczy, by 
mieli bardziej pozytywne nastawienie do 
współpracy, nie koncentrowali się wyłącz-
nie na sobie. To jest bez wątpienia bardzo 
ważny element.

Rozmawiał Andrzej Minkiewicz

Shackleton 100 lat temu

www.seajet.pl

http://www.seajet.pl
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W maju 2012 roku Tomek Ci-
chocki ukończył swój pierw-
szy wokółziemski rejs. Pły-

nął wówczas jachtem „Polska Miedź” 
(Delphia 40.3). Przez 311 dni i siedem go-
dzin pokonał ponad 33 tysiące mil. W trak-
cie rejsu schudł prawie 30 kilogramów. 
Wracając do Europy, niemal przez pół roku 
jadł co drugi dzień. Kawa skończyła się mu 
dwa miesiące przed metą. A jedzenie czte-
ry dni przed powrotem do Brestu.

Podczas tej wyprawy zmuszony był raz 
zawinąć do portu. Po awarii steru na Ocea-
nie Indyjskim i upadku, w wyniku którego 
doznał kontuzji żebra i rozcięcia głowy (po-
trzebnych było aż 12 szwów), postanowił 
skierować jacht do Port Elizabeth w RPA. 
Przez dwa tygodnie halsował, zmagając się 
z bólem i wiatrem. Po niezbędnych napra-
wach wrócił na ocean i dokończył wypra-
wę. Teraz chce powrócić na tę samą trasę, 
by pokonać szlak w rejsie non stop. Pro-
jekt nazwano Cichocki Globe Conqueror. 
– Rzadko się zdarza, by żeglarz w swym 
pierwszym okołoziemskim rejsie opłynął 
świat samotnie, bez postojów i na dodatek 

najtrudniejszym szlakiem wokół trzech 
przylądków – mówi Tomasz Cichocki. – 
Podczas pierwszej próby zebrałem cenne 
doświadczenia, które teraz, mam nadzieję, 
pozwolą zamknąć pętlę w rejsie non stop.

Kapitan kupi większy jacht – Dlephię 47, 
największą jednostkę seryjnie produkowaną 
w oleckiej stoczni. Poza tym prawie wszystko 
po staremu. Wyruszy z francuskiego Brestu. 
Popłynie trasą z zachodu na wschód. Rejs 
będzie monitorowany przez brytyjską orga-
nizację World Sailing Speed Record Council 
(WSSRC), a szefem projektu ponownie został 
Krzysztof Mikunda z olsztyńskiej agencji 
Matrix. Nowością jest wsparcie Karola Jab-
łońskiego, który będzie pełnił funkcję dyrek-
tora technicznego, pomagając między innymi 
w trymowaniu i doborze żagli.

Dotychczas tylko dwóch Polaków okrą-
żyło świat samotnie i bez zawijania do 
portów – niespełna 33 lata temu Henryk Ja-

skuła, płynąc z Gdyni do Gdyni trasą z za-
chodu na wschód, a w 2008 roku Tomasz 
Lewandowski szlakiem ze wschodu na za-
chód. Lewandowski rozpoczynał i kończył 
rejs w meksykańskim porcie Ensenada. 
Płynął jachtem „Luka” (typ Mikado 56) 
wokół przylądka Dobrej Nadziei i Hornu 
(kapitan zmarł w lipcu 2012 roku w wyni-
ku zawału serca, którego doznał w trakcie 
kolejnego rejsu).

– Budowa jachtu dla Tomka Cichockiego 
już się rozpoczęła – powiedział nam Maciej 
Kot ze stoczni Delphia Yachts. Kapitan pla-
nuje wyruszyć w wokółziemski rejs w sierp-
niu 2014 roku. Powrót zaplanowano na maj 
lub czerwiec 2015 roku. Jacht zostanie wy-
posażony w nowoczesne urządzenia nawi-
gacyjne i zaawansowane systemy łączności, 
dzięki którym sternik będzie utrzymywać 
stały kontakt z zespołem brzegowym.

KO

cichocki – reaktywacja
Tomasz Cichocki po raz drugi popłynie samotnie dookoła świata. 
W sierpniu wyruszy z Francji jachtem Delphia 47. Czy tym razem 

dopisze mu szczęście i pokona szlak bez zawijania do portów?

Tomasz Cichocki: „Podczas pierwszej próby zebrałem cenne doświadczenia”.

W 2012 roku kapitan odbył rejs na „Polskiej  Miedzi” (Delphia 40.3). F
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Nowy większy jacht buduje dla Cichockiego stocznia Delphia Yachts.
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N a uroczystość przybyli goście ze 
świata żeglarstwa i sportu, obec-
ni też byli dziennikarze. Zebra-

nych powitali gospodarz wieczoru – kapitan 
Baranowski oraz Tomasz Jagodziński – dy-
rektor Muzeum Sportu i Turystyki w War-
szawie. Następnie przedstawiono nominacje 
i ogłoszono wyniki konkursu. Szymon Ku-
czyński odebrał nagrodę z rąk ubiegłorocz-
nego laureata Tomasza Cichockiego. Tytuł 
przyznano Szymonowi za rejs przez północ-
ny Atlantyk jachtem „Lilla My”, poprzedzo-
ny samotnym rejsem przez Atlantyk trasą 
pasatową. Oba rejsy były częścią projektu 
Szymona i Dobrochny Nowak Zew Oceanu. 
Celem projektu była realizacja żeglarskich 
planów oraz udowodnienie, iż żeglarstwo 
morskie może być dostępne niezależnie od 
zasobności portfela. Jacht „Lilla My” to 
pięciometrowy slup balastowy, najmniejszy 
polski jacht, jaki pokonał atlantycką trasę.

Tomasz Cichocki, wręczając nagrodę, żar-
tobliwie nazwał łódź Szymona „mydelnicz-
ką”, czemu laureat stanowczo zaprzeczył. 
Dziękując za wyróżnienie, Szymon Kuczyń-
ski podkreślił rolę Dobrochny „Brożki” No-
wak. Dzięki jej zaangażowaniu i pracy przy-
gotowania do wyprawy zapięto na ostatni 
guzik, a rejs przebiegał bezpiecznie. W tym 
roku poza Szymonem Kuczyńskim nomino-
wano Krystiana Szypkę (za zajęcie trzeciego 
miejsca w klasie IRC Class 2 Jester w rega-
tach OSTAR), Joannę Pajkowską (za udział 
w regatach OSTAR i regatach „Poloneza”) 
oraz Tytusa Butowskiego (za złoty medal 
mistrzostw Europy w klasie Optimist). Ty-
tus był najmłodszym żeglarzem nominowa-
nym do nagrody w historii konkursu.

Nagrodę specjalną, za całokształt doko-
nań, otrzymał Wojciech Jacobson. Statuetkę 
wręczył Maciej Leśny, wiceprezes ds. mor-
skich PZŻ. Wojciech Jacobson to uczestnik 

wielu regat, szkoleń i rejsów oceanicznych, 
w tym historycznego rejsu na „Vagabond II” 
przez Przejście Północno-Zachodnie. Jest 
honorowym członkiem Akademickiego 
Związku Sportowego, Polskiego Związku 
Żeglarskiego oraz członkiem Rady Progra-
mowej Polskiej Fundacji Morskiej. W dniu 
uroczystości kapitan był w świetnej formie 
i doskonałym humorze. Dziękując za wy-
różnienie, zażartował, że odebrana nagroda 
powinna się nazywać Oldtimer 2013.

Po części oficjalnej nastał czas na wspól-
ne zdjęcia i kuluarowe rozmowy. W ich 
trakcie można było poznać plany Toma-
sza Cichockiego oraz posłuchać o tym, jak 
Krystian Szypka przygotowuje się do star-
tu w regatach The Azores and Back Yacht 
Race 2015. Żeglarze nie spoczywają na 
laurach i snują ambitne plany na najbliższe 
miesiące i lata.

Zuzanna Całka

Żeglarz roku Fundacji Szkoła Pod Żaglami
Szymon Kuczyński został Żeglarzem Roku 2013 Fundacji  

Szkoła Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego. Finał konkursu  
odbył się w warszawskim Centrum Olimpijskim.

do chorwacji z nowym podręcznikiem

N akładem Szkoły Żeglarstwa 
Morka ukazało się trzecie wy-
danie książki „Voditelj Brodice 

– podręcznik żeglowania po Adriatyku”. 
To jedyna taka publikacja na polskim ryn-
ku. Piotr Lewandowski, autor podręczni-
ka, kapitan jachtowy i motorowodny oraz 
instruktor PZŻ, ISSA i RYA, szkoleniami 
i prowadzeniem rejsów zajmuje się 19 lat. 
Piotr szacuje, że stopień Voditelj Brodi-
ce (patent uprawniający do prowadzenia 
jachtów żaglowych i motorowych po chor-
wackich wodach) zdobywa co roku co naj-
mniej pół tysiąca polskich żeglarzy. – Pod-
ręcznik przeznaczony jest dla osób, które 
mają już pewne doświadczenie żeglarskie 
i chcą rozpocząć przygodę na Adriatyku 
– mówi autor. – Stworzyłem go, korzy-
stając z doświadczeń zebranych podczas 
własnych rejsów i szkoleń. Starałem się 
przekazać wiedzę w sposób przystępny, 
bez niepotrzebnego teoretyzowania i aka-
demickich dyskusji. Krótko mówiąc; same 
konkrety. Do książki dołączono płytę CD 
zawierającą te same zagadnienia, ale przed-
stawione w nieco szerszym zakresie.

Czytelnik rozpoczyna lekturę od podsta-
wowych wiadomości z nawigacji i locji. Na-
stępnie poznaje przepisy dotyczące prawa 

drogi oraz oznakowania statków (w dzień 
i w nocy). Na koniec tego rozdziału au-
tor zdradza sposób na łatwe zapamiętanie 
świateł i oznakowania statków. Następnie 
przechodzimy do łączności na morzu i pod-
stawowych zagadnień z meteorologii. A na 

koniec otrzymujemy garść najważniejszych 
informacji dotyczących czarterowania 
jachtów w Chorwacji. Informacje zawarte 
na kartach podręcznika to niezbędne mi-
nimum potrzebne do zaliczenia egzaminu 
i przede wszystkim podstawowe wiadomo-
ści pozwalające na bezpieczne żeglowanie 
po południowych akwenach. Książka przy-
da się także posiadaczom innych stopni że-
glarskich, przede wszystkim do przedsezo-
nowych powtórek.

„Voditelj Brodice – podręcznik żeglowa-
nia po Adriatyku” zawiera liczne kolorowe 
ilustracje. Natomiast na płycie CD znajdzie-
cie wiele animacji, dźwięków, zdjęć oraz 
interaktywnych rysunków, które uprzyjem-
nią naukę i ułatwią zapamiętywanie. Od 
razu widać, że autor jest z wykształcenia 
informatykiem. Doświadczenie w pisaniu 
podręczników Piotr Lewandowski zbierał, 
przygotowując do druku wcześniejsze swe 
publikacje: „Sternik motorowodny – pod-
stawowy podręcznik motorowodniaka”, 
„Sternik Jachtowy i ISSA – podstawowy 
podręcznik żeglarstwa morskiego”, „ISSA 
Qualified Crew – wykwalifikowany czło-
nek załogi” oraz „SRC – podręcznik dla 
radiooperatorów”.

Krzysztof OlejnikF
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Z apraszamy do lektury przewodni-
ka magazynu „Wiatr”, w którym 
przedstawiamy wiosenne i letnie 

rejsy organizowane przez polskie agencje 
żeglarskie. Wierzymy, że pomoże wam 
podjąć decyzję, dokąd wyruszyć na wyma-
rzoną wyprawę. Kolejny odcinek przewod-
nika (Dokąd w rejs jesienią i zimą) opubli-
kujemy po sezonie. Swoje rejsowe pomysły 
zgłaszajcie na Facebooku – żeglarzy, skip-
perów i agencje żeglarskie zapraszamy do 
nowej grupy „Dokąd w rejs?”. Adres: fa-
cebook.com/groups/Rejs2014.

Z Gdyni do Szczecina 
na „Fryderyku Chopinie” 
Termin: 24.05. – 31.05. 
Źródło: www.3oceans.pl

Wiosną i latem „Fryderyk Chopin” czę-
sto pływa po Bałtyku i Morzu Północnym. 
Warto skorzystać z takiej okazji – w tym 
roku do wyboru mamy dwa ciekawe rejsy: 
w maju z Gdyni do Szczecina oraz miesiąc 
później z Oslo do Amsterdamu.

Pod koniec maja „Chopin” wyruszy w rejs 
do Szczecina. Decyzję o tym, jakie odwie-

dzi porty pośrednie, podejmie kapitan (po 
uwzględnieniu warunków pogodowych 
i oczekiwań załogi). Uczestnicy wejdą na 
pokład na skwerze Kościuszki w Gdyni. 
Po opuszczeniu zatoki żaglowiec skieruje 
się na północny zachód, ku brzegom Szwe-
cji. Planowana jest wizyta w Karlskronie, 
szwedzkim mieście położonym na 33 wy-
spach. Na lądzie załoga zwiedzi starówkę 
i muzeum morskie. Kolejny planowany 
etap to przeprawa na Bornholm. „Chopin” 
zawinie do Rønne, stolicy wyspy będącej 
doskonałym punktem wypadowym na pie-
sze i rowerowe wycieczki po najbliższej 
lub dalszej okolicy. Z Bornholmu żaglo-
wiec skieruje się ku polskim brzegom. Po 
krótkim postoju w Świnoujściu wpłynie na 
Zalew Szczeciński i Odrę, która zaprowa-
dzi „Chopina” do macierzystego portu przy 
Wałach Chrobrego. Cena: 2266 zł. Obejmu-
je zakwaterowanie w trzyosobowych kabi-
nach, wyżywienie (trzy posiłki dziennie), 
całodobowy dostęp do kawy i herbaty oraz 
opłaty portowe i paliwo. Ubezpieczenia po-
dróżne uczestnicy wykupują we własnym 
zakresie.

Do Amsterdamu  
zawinąć choć raz 
Termin: 21.06. – 30.06. 
Źródło: www.3oceans.pl

Pomysł na niezwykły początek lata. 
W czerwcu „Fryderyk Chopin” wyruszy 
w rejs z Oslo do Amsterdamu. Atutem 
wyprawy są nie tylko niezwykłe porty, ale 
także przepiękne wybrzeża, które załoga 
będzie podziwiać z pokładu żaglowca. 
„Chopin” odwiedzi duński port Skagen, 
niemiecką wyspę Helgoland i holenderski 
port Den Helder. Każdy z portów oferuje 
mnóstwo atrakcji. Cena: 2830 zł. Obejmu-
je zakwaterowanie w trzyosobowych kabi-
nach, wyżywienie (trzy posiłki dziennie), 
całodobowy dostęp do kawy i herbaty oraz 

dokąd w rejs wiosną i latem?
Na Wielkanoc, majowy weekend lub letnie  

wakacje. Jachtem albo żaglowcem. Na Bałtyk lub na dalekie  
morze. Dokąd wyruszyć w rejs?

STS FRYDERYK CHOPIN
•	 rejsy wolnego naboru

•	 czarter	żaglowca	

•	 Niebieska	Szkoła
dwumiesięczne	rejsy	połączone	z	nauką	szkolną	

biuro@3oceans.pl
+48 607 700 404

www.fryderykchopin.pl

Chwila spokoju na „Fryderyku Chopinie”.  Fot. A.Pruszek

http://www.fryderykchopin.pl
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opłaty portowe i paliwo. Transport do por-
tów zaokrętowania i wyokrętowania oraz 
ubezpieczenie podróżne uczestnicy wyku-
pują we własnym zakresie. Dla rodziców 
i uczniów zainteresowanych rejsami Nie-
bieskiej Szkoły oba rejsy „Chopina” mogą 
być doskonałą okazją, by sprawdzić, jak 
wygląda codzienne życie na żaglowcu.

Rejs rodzinny z animacją 
na katamaranie w Chorwacji 
Terminy: 12.07. – 19.07., 19.07. – 26.07., 
26.07. – 2.08., 2.08. – 9.08.  
Źródło: Blue-Sails

Firma Blue-Sails, specjalizująca się w czar-
terach, rejsach i szkoleniach na katamara-
nach, organizuje latem cztery tygodniowe 
rejsy dla rodzin z dziećmi. Pierwszy roz-
pocznie się 12 lipca, ostatni – 2 sierpnia. 
Dwie pierwsze rodzinne wyprawy wyruszą 
z portu Šibenik, dwie kolejne – z Dubrow-
nika. Rejsy rodzinne to połączenie relaksu, 
o którym marzą rodzice, i zabawy, której 
pragną dzieci. Mali piraci odkryją nowe 
lądy pod okiem doświadczonej animatorki 
zabaw. W programie są między innymi gry 
i zabawy wplecione w fabułę, która dostar-
czy niezapomnianych wrażeń. 

Rejsy odbędą się na katamaranie Lagoon 
400 posiadającym wygodne dwuosobowe 
kabiny z łazienkami. Ceny: od 1790 euro. 
Cena obejmuje usługi kapitana i animator-
ki, pomoce niezbędne do zajęć z dziećmi, 
sprzątanie katamaranu po rejsie, siatkę bur-
tową chroniącą najmłodszych przed wy-
padnięciem, ubezpieczenia i opłatę klima-
tyczną. Dodatkowo zapłacimy za przejazd 
oraz za wydatki pokrywane ze wspólnej 
kasy jachtowej (paliwo, opłaty portowe 
i wyżywienie).

Z Rosji do Estonii 
Termin: 16.08. – 24.08.
Źródło: Kubryk

Rejs rozpocznie się w Petersburgu, kul-
turalnej stolicy Rosji nazywanej Wenecją 
Północy.

Po zwiedzeniu miasta załoga wyru-
szy na Zatokę Fińską. Przemierzy 110 
mil w drodze do fińskiego miasta Kotka, 
gdzie uczestnicy zregenerują siły w fińskiej 

saunie. Następnie jacht będzie zmierzał 
wzdłuż urozmaiconego północnego brze-
gu zatoki, pełnego wysp i zatoczek. Będzie 
czas na odwiedzenie niezamieszkanej wy-
sepki, na krótki postój przy drewnianym 
pomoście i na rozpalenie grilla. Później 
załoga uda się do Helsinek, miasta pełnego 
zieleni, z trzech stron otoczonego morzem. 
Ostatnim portem będzie Tallin, którego 
starówka zauroczy was szeregiem paste-
lowych kamienic stojących wzdłuż bruko-
wanych uliczek z czasów rycerzy i kupców 
hanzeatyckich. Cena rejsu: 1750 zł. Obe-
jmuje wszystkie koszty oprócz transpor-
tu i rosyjskiej wizy. Podróż mikrobusem 
z Warszawy do Petersburga kosztuje 350 
zł, a z Tallina do Warszawy – 200 zł. Wiza 
rosyjska: około 420 zł.

Toskania, Elba i Korsyka
Terminy: kwiecień – październik
Źródło: Charter Navigator

Krakowska firma Charter Navigator or-
ganizuje m.in. czartery u wybrzeży wło-
skiej Toskanii. Załogi często wykorzystują 
stosunkowo niedrogie połączenia lotnicze 
z Gdańska, Warszawy i Krakowa (samolo-
ty spółki Ryanair latają do Pizy). Niektó-
rzy wybierają podróż samochodem (droga 
z Krakowa zajmuje od 15 do 18 godzin). 
Rejsy odbywają się na jachtach z flot czar-
terowych stacjonujących w Castiglioncello, 
Punta Ala i w Scarlino. Załogi zwiedza-
ją wybrzeża włoskiej Toskanii, obierają 
również kurs na pobliską Elbę i niedaleką 
Korsykę. Przed sezonem jacht z trzema  

ul. Olecka 23, Warszawa
tel. (22) 290 80 80
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Katamaran Lagoon 400, najlepszy piracki okręt na rodzinne rejsy z animacją.  Fot. Nicolas Claris

Lina nie chce się poddać, ale walka trwa. Piraci na lądzie. Co teraz zmalują?

F
O

T
. W

W
W

.M
A

LY
P

O
D

R
O

Z
N

IK
.P

L

http://www.blue-sails.com


16 Marzec 2014

rejSy PrzeWodNIK

kabinami znajdziemy już za niewiele po-
nad tysiąc euro. W okresie wakacyjnym na 
podobną jednostkę trzeba wydać od 1,5 tys. 
euro. Skipper wynajęty w firmie Charter 
Navigator kosztuje od 1,5 tys. zł do 2 tys. 
zł za tydzień (plus transfer i wyżywienie). 
Skipper lokalny – około tysiąca euro (plus 
wyżywienie). U wybrzeży Toskanii żeglo-
wać można od kwietnia do października, 
a nawet na początku listopada.

Atlantyk i Morze Śródziemne  
od Portugalii po Sycylię 
Terminy: od 25.04 do 28.11. 
Źródło: srodziemne.pl

Srodziemne.pl organizuje tygodniowe 
rejsy turystyczno-stażowe w zachodniej 
części Morza Śródziemnego oraz na At-
lantyku. Wyprawy odbywają się na 8-oso-
bowym jachcie Bavaria 34 posiadającym 

dwie kajuty rufowe oraz kabinę dziobo-
wą. Jednostkę wyposażono między inny-
mi w ogrzewanie, telefon satelitarny, ster 
strumieniowy, autopilot, radar, ploter map, 
prysznic na rufie i bimini nad kokpitem.

Załogi odwiedzają Portugalię, Hiszpanię, 
Gibraltar, Włochy, Francję, Maroko i Al-
gierię. Zawijają też na Baleary, Korsykę, 
Sardynię, Sycylię i Elbę, poznając historię 
regionów i urzekającą przyrodę.

Do wszystkich portów początkowych 
i końcowych docierają samoloty tanich linii 
lotniczych (siatka połączeń jest dostępna 
na stronie www.srodziemne.pl). Wszystkie 
zaplanowane rejsy kosztują 460 euro plus 
10 euro za sprzątanie jachtu. Armator nie 
stosuje tzw. kasy jachtowej – cena obejmu-
je siedem noclegów, prowadzenie jachtu 
przez uprawnionego kapitana, wyżywienie 
(posiłki załoga przygotowuje z produktów 

dostarczonych przez armatora), opłaty por-
towe, paliwo, podatki oraz ubezpieczenia.

Pierwszy tegoroczny rejs rozpocznie się 
25 kwietnia. Załoga popłynie z hiszpań-
skiej Malagi, przez Gibraltar, do portugal-
skiego portu Faro. W drugiej połowie maja 
jacht dotrze na Majorkę. W czerwcu – do 
Rzymu, Marsylii i Barcelony. A w lipcu 
wróci na południe Hiszpanii i Portugalii. 
Dokładny harmonogram ponad 30 rejsów 
znajdziecie na stronie www.srodziemne.pl 
(zakładka Rejsy).

Z Dubrownika do Czarnogóry
Termin: 16.08 – 23.08.
Źródło: Globtourist

Chorwacki Dubrownik to perła Adriaty-
ku, a sąsiednia Czarnogóra – coraz popu-
larniejszy kierunek wakacyjnych wypraw. 
Nim załoga opuści wody terytorialne Chor-
wacji, w miejscowości Cavtat nastąpi od-
prawa celna i paszportowa. Tygodniowy 
rejs odbędzie się na jachcie Bavaria 44. 
Cena: 1695 zł. Cena nie zawiera kosztów 
transportu. Do wspólnej kasy jachtowej 
załoganci wpłacają po 120 euro, z czego 
opłacają wyżywienie, paliwo oraz opłaty 
portowe. Kaucję za jacht, opłatę za sprzą-
tanie końcowe oraz opłaty administracyjne 
załoga pokrywa ze składki po 80 euro.

Wyprawy odbywają się na eleganckim 8-osobowym jachcie Bavaria 34.  Fot. srodziemne.pl
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Skandynawska wędrówka
Termin: 09.08. – 16.08.
Źródło: Kubryk

Tygodniowy rejs załoga rozpocznie 
w Sztokholmie, mieście tysiąca wysp. Po-
płynie spokojnymi wodami szkierów osło-
niętych od Bałtyku, delektując się wspa-
niałymi widokami. Na otwartym morzu 
skieruje się w stronę Alandów, gdzie pierw-
szym portem będzie Maarianhamina, sto-
lica archipelagu. Jakie inne miejsca Wysp 
Alandzkich odwiedzą uczestnicy? Tego 
nie da się przewidzieć. Nie ma tam dużych 
portów czy marin. Najczęściej jachty cumu-
ją do niewielkich drewnianych pomostów. 
W niedalekim fińskim Hanko uczestnicy 
odpoczną na plaży i będą mogli poznać 
urok miejscowej sauny. Najbardziej morski 
etap rejsu to przeprawa przez Zatokę Fińską 
do Tallina, jednego z najlepiej zachowanych 
średniowiecznych miast Europy. Cena: 

1750 zł. Zawiera wszystkie koszty rejsu 
oprócz transportu (powrót mikrobusem 
z Tallina do Warszawy kosztuje 200 zł).

Z Londynu do Amsterdamu, 
czyli dwie stolice w tydzień 
Termin: 19.07. – 26.07. 
Źródło: Kubryk

Rejs rozpocznie się w Londynie. Po 
zwiedzeniu miasta załoga wypłynie na 
Tamizę. To trudne zadanie nawigacyjne 
i doskonała lekcja podsumowująca szkole-
nie z żeglugi pływowej. Z Ramsgate, który 
będzie kolejnym portem, jacht popłynie 
Kanałem Angielskim w stronę belgijskiej 
Ostendy, gdzie poza atrakcjami miasta 
warto posmakować jednego z kilkuset lo-
kalnych piw lub najlepszych na świecie 
pralin. Następny port to Amsterdam, gdzie 
– jak wiadomo – trzeba zawinąć choć raz. 
Miasto położone jest na 90 wyspach połą-

czonych setkami mostów. Ma więcej ka-
nałów niż Wenecja. Cena rejsu: 2459 zł. 
Obejmuje wszystkie koszty łącznie z prze-
lotem do Londynu i powrotem mikrobu-
sem z Amsterdamu.

Bałtycka przygoda
Termin: od kwietnia do października
Źródło: Kubryk

Kubryk organizuje rejsy po Bałtyku ze 
Świnoujścia i Gdańska. Podczas tygodnio-
wej żeglugi załogi odwiedzają Bornholm, 
który zachwyca wydmami, długimi pla-
żami, wioskami rybackimi i małymi uro-
kliwymi portami. Na trasie znajduje się 
także Kopenhaga, stolica Dani. Popularny 
i niezwykle urokliwy port Klintholm na 
duńskiej wyspie Møn (region znany z wy-
sokich białych klifów). A także szwedzka 
miejscowość Kalmar. Cena: 1750 zł. Obej-
muje wszystkie koszty rejsu.                      

Kubryk zaprasza na Wyspy Alandzkie, gdzie nie ma dużych portów, a jachty najczęściej cumują do  niewielkich pomostów.

http://www.kubryk.pl
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Północna Chorwacja i Wenecja
Termin: 26.07. – 02.08.
Źródło: Globtourist

Na południowym krańcu chorwackiego 
półwyspu Istria, w zatoce głęboko wcinają-
cej się w ląd, leży marina Pomer. Będzie ona 
bazą wypadową dla jachtu, którego załoga 
odkryje piękno północnego Adriatyku. Pla-
nowane są wizyty na wyspach Lošinj, Cres, 
Krk, Rab, Unije, Susak, Ilovik, w uroczych 
starych miastach wybrzeża Istrii, a nawet 
we włoskiej Wenecji, niezwykłym mieście 
położonym na 117 wyspach. Cena: 1695 zł. 
Nie obejmuje wyżywienia, paliwa, opłat 
portowych, opłat za transport oraz lokal-
nych opłat administracyjnych (wszystkie 

wydatki załoga pokrywa ze wspólnej kasy 
jachtu – składka mniej więcej po 120 euro). 
Do podziału na całą załogę jest także kau-
cja za jacht.

Azory – zagubiony raj  
na Atlantyku 
Termin: 14.06. – 21.06. 
Źródło: Otago Yacht Agency

Wyspy Azorskie do niedawna były je-
dynie punktem tranzytowym w podró-
ży przez Atlantyk. Teraz można wynająć 
jacht w porcie Horta i zwiedzić ten uni-
katowy archipelag dziewięciu wulkanicz-
nych wysp. Szczególnie polecany termin 
to wiosna, kiedy na wyspie Flores pięknie 

rozkwitają azalie i hortensje. W bazie ocze-
kują trzy typy jachtów: Dufour 375 i Du-
four 405 dla ośmiu osób oraz Dufour 450 
dla dziesięciu osób. Trasa tygodniowego 
rejsu prowadzi z portu Horta (Faial), przez 
Velas (São Jorge), do miasteczka Angra do 
Heroismo (Terceira). Na tym szlaku że-
glarze spotykają delfiny, żółwie, a nawet 
wieloryby. Kolejna wyspa to Lajes do Pico 
z malowniczymi winnicami, skąd załoga 
powróci do Horty. Przed odlotem do Euro-
py warto odwiedzić krater wulkanu Cape-
linhos. Za wynajęcie jachtu Dufour 375 na 
tygodniowy rejs załoga zapłaci w czerwcu 
2550 euro. Cena obejmuje pościel, ręczniki 
oraz ponton z silnikiem.

Minorka i Majorka
Termin: 17.05. – 24.05.
Źródło: Otago Yacht Agency

Maj to najlepszy termin na zwiedzanie 
Minorki, najmniej znanej wyspy z archi-
pelagu Balearów. W porcie Mahón, stolicy 
wyspy, czeka nowoczesny luksusowy jacht 
ze skipperem, który dzięki swej wyjątkowo 
eleganckiej sylwetce był nominowany na 
targach w Genui do tytułu Jacht Roku 2005. 
Jednostka ma żagle o łącznej powierzchni 
300 m kw. oraz silnik Yanmar o mocy 100 
KM. Pod pokładem są trzy dwuosobowe 
klimatyzowane kabiny, każda z elektrycz-
ną toaletą i prysznicem. Niewielkie rozmia-
ry wyspy (tylko 50 km długości) pozwala-
ją na spokojne penetrowanie miasteczek 
i malowniczych zatoczek z krystaliczną 
wodą, białym piaskiem i dziką przyrodą. 
Trasa rejsu prowadzi z Mahón, przez porty 
Fornells i Ciutadella. W kolejnych dniach 
załoga przepłynie na Majorkę. Z uwagi na 
dogodne połączenie lotnicze koniec rejsu 
planowany jest w Palma de Majorka. Cena 
tygodniowego rejsu ze skipperem: 1880 zł 
od osoby. Nie zawiera przelotów, transferu 
do portu i kosztów związanych z żeglugą 
(paliwo, opłaty portowe, wyżywienie).

Wyspy Azorskie do niedawna były jedynie punktem tranzytowym w podróży przez Atlantyk. Teraz  można wynająć jacht w porcie Horta i zwiedzić archipelag.

W porcie Mahón (Minorka) czeka nowoczesny luksusowy jacht ze skipperem.
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jachtOWa INSPEKcja
Co sprawdzić przed rejsem?

JAK DBAĆ O TAKIELUNEK
Porady ekspertów

CISZA PRZED BURZĄ
Bądźmy gotowi na huragany

UBeZPIeCZeNIA  
jACHTÓw

Co warto wiedzieć,  
nim podpiszemy  

umowę?

UBezPIeczenIa: POradnIK WIaTrU I FIrmy PanTaenIUS
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neWS PaNTaeNIuS W ceNTruM WYdarzeń

dobra praktyka morska
G dy do redakcji „Wiatru” docierają 

informacje o kolejnym wypadku 
polskiego jachtu, zawsze zadaję 

rozmówcom te same dwa pytania. Po pierw-
sze: „Czy nikomu nic się nie stało?” i po dru-
gie: „Czy są ubezpieczeni?”. Troska o zdrowie 
i życie jest tak oczywista, że nie ma potrzeby 
rozwijać tego wątku. Ale co tak naprawdę nie-
sie z sobą pytanie „Czy są ubezpieczeni?”.

Kilka tygodni temu polski jacht „Spirit” żeglujący u południowych 
wybrzeży Portugalii miał awarię systemu sterowania i został wyrzu-
cony na brzeg. Załoga wyszła z wypadku bez szwanku. Ale jednostka 
spoczęła na burcie w trudnym terenie, na odludziu, pod klifowym ska-
listym brzegiem. Na dodatek zapowiadano sztorm. Dwa dni później 
było już wiadomo, że jachtu nie da się uratować.

Gdy pytamy o ubezpieczenie, nie chodzi nam tylko o to, czy ar-
mator dostanie odszkodowanie. Chodzi o coś więcej. Polisa gwaran-
tuje pomoc w obcym kraju, także prawną. Zapewnia holowanie lub 

uprzątnięcie wraku, co w wielu przypadkach może być niezwykle 
kosztowne. Pozwala też uniknąć kar związanych z ewentualnym 
zanieczyszczeniem środowiska, czy choćby kaucji wymaganych 
przez lokalne władze na poczet ewentualnych szkód. Dlatego dobre 
ubezpieczenie, ważny element dobrej praktyki morskiej, to przede 
wszystkim świadomość, że w trudnej sytuacji nie zostaniemy sami 
ze wszystkimi problemami spadającymi na głowę, jak grom z nieba.

Gdy załoga już upora się z formalnościami, nastaje czas refleksji 
i stawiane jest kolejne pytanie: „Co dalej?”. Nikt nie chce rezygno-
wać z marzeń, z żeglarskich planów, z obietnic złożonych przyja-
ciołom i najbliższym. Nawet gdyby przeżycia związane z wypad-
kiem były najgorsze z możliwych. Tacy już jesteśmy, ciągnie nas na 
morze jakaś magiczna siła i krótko po utracie najdroższego jachtu 
zaczynamy myśleć o kolejnej jednostce, której namalujemy na bur-
cie rzymską dwójkę. To właśnie dzięki polisie ubezpieczeniowej po 
oceanach może dziś pływać jacht „Nashachata II”. Wierzymy, że 
wkrótce dołączy do niego „Spirit II”.

Krzysztof Olejnik

Pantaenius Jacht Foto

Trwa III edycja konkursu fotograficznego 
Pantaenius Jacht Foto. Rywalizacja toczy się 
w dwóch kategoriach: o nagrodę jury i o na-
grodę publiczności. Autorzy zgłaszali prace 
na stronie internetowej www.jachtfoto.pl do 
14 lutego. Następnie rozpoczęło się głoso-
wanie internautów, którzy wybiorą nagrodę 
publiczności (głosowanie trwa do 14 marca). 
Nagrodę jury przyzna kolegium żeglarzy, 
które w tym roku będzie obradować w skła-
dzie: Kuba Strzyczkowski, dziennikarz ra-
diowej Trójki, Kazimierz Kaczor, aktor, oraz 
Bartosz Modelski, Marek Wilczek i Robert 
Hajduk (zawodowi fotografowie związani 
z tematyką żeglarską). Zwycięzców pozna-
my 5 kwietnia podczas targów Wiatr i Woda 
w Warszawie (Stadion Narodowy).

Wiosenne Wykłady

Aby dobrze rozpocząć sezon, należy się 
do niego przygotować. Zapraszamy na drugą 
edycję Wiosennych Wykładów. Organizato-
rzy zadbali o to, by prelegenci omówili inte-
resujące tematy: przygotowanie takielunku 
do sezonu (firma Maszty Jachtowe), osiem 
najczęstszych wypadków na wodzie (firma 
Pantaenius), trym żagli (żaglownia North 
Sails), ponadto w poszczególnych miastach 
usłyszymy porady dotyczące ciekawych 
lokalnych akwenów (na przykład w Pozna-
niu zaplanowano prezentację Wielkiej Pętli 
Wielkopolski). Wiosenne wykłady odbywać 
się będą w kolejne soboty marca w Gdy-
ni (8.03. – siedziba POZŻ), w Warszawie 
(15.03. – siedziba PZŻ), w Szczecinie (22.03. 

– tawerna „Pod Zardzewiałą Kotwicą”) 
oraz w Poznaniu (29.03. – siedziba WOZŻ). 
Wstęp wolny. Szczegóły na stronie www.
nauticanord.pl/wiosennewyklady.

Regaty Nord Cup 2014

W tym roku w regatach Nord Cup zade-
biutują dwie nowe klasy: Laser 4.7 oraz 
Open Bic. Zawody odbędą się tradycyjnie na 
początku wakacji – od 27 czerwca do 6 lip-
ca. To już dziewiąta edycja gdańskiej impre-
zy, której jednym ze sponsorów jest firma 
Pantaenius. Nord Cup to największy w Pol-
sce zlot regatowców, przez wielu uznawany 
za polską odmianą Kieler Woche, słynnych 
regat rozgrywanych w Niemczech. W po-
nad 20 klasach rywalizuje około 700 żegla-
rzy. Nad sprawną organizacją zawodów na 
ośmiu trasach czuwa 50 osób, w tym aż 20 
sędziów. Impreza, której bazą jest Centrum 
Galion w Górkach Zachodnich, towarzyszy 
zlotowi żaglowców Baltic Sail Gdańsk.

Etapowe Regaty Turystyczne

Etapowe Regaty Turystyczne po Za-
chodniopomorskim Szlaku Żeglarskim to 
popularna impreza z dużymi tradycjami, 
gromadząca na starcie około 100 jednostek. 
W tym roku odbędzie się już 50 edycja re-
gat (od 20 do 28 lipca). Start zaplanowano 
w Trzebieży. Uczestnicy wyruszą przez 
Zalew Szczeciński do Świnoujścia, gdzie 
rozegrają wyścig o Błękitną Wstęgę Za-
toki Pomorskiej. Następnie popłyną przez 
Zatokę Pomorską do Dziwnowa i dalej do 
Kamienia Pomorskiego, gdzie odbędzie się 
wyścig na wodach zalewu. Załogi odwie-
dzą też Wolin, Nowe Warpno i Stepnicę. 
Zakończenie regat odbędzie się w Trzebie-
ży. Do grona organizatorów i sponsorów 
Etapowych Regat Turystycznych dołączy-
ły w tym roku firmy Pantaenius i Eljacht. 
Więcej na stronie www.marinas.pl.

Piotr Stelmarczyk

XIV Regaty Unity Line 2014

Unity Line to jedne z najpopularniej-
szych morskich regat polskiego wybrzeża. 
Imprezę organizują: Klub Żeglarzy Sa-
motników, firma żeglugowa Unity Line 
oraz firma Pantaenius. W ubiegłym roku 
na 96 jachtach rywalizowało 353 żaglarzy. 
W tym roku uczestnicy będą rywalizować 
na trasach w pobliżu Dziwnowa (od 6 do 
9 sierpnia). 

Pierwszego dnia odbędzie się wyścig na 
trasie Dziwnów – Międzyzdroje – Dziwnów. 
Drugiego dnia imprezy zaplanowano wyścig 
Dziwnów – Rewal – Dziwnów, a trzeciego – 
bieg finałowy na redzie Dziwnowa. Więcej 
na stronie www.regatyunityline.strefa.pl

Piotr Stelmarczyk

Pantaenius w centrum wydarzeń

Obstawa regat: RIB firmy Pantaenius. F
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K ażdej wiosny i jesieni możemy 
się spodziewać silnych wiatrów 
i burz – to czas podwyższonego 

ryzyka dla wszystkich miłośników sportów 
wodnych, na morzu i na lądzie. Pamiętajmy 
o tym i bądźmy przygotowani, by maksy-
malnie ograniczać skutki żywiołów.

Jesienią ubiegłego roku Europę nawiedzi-
ły orkany Krystian i Ksawery. Zwłaszcza 
pierwszy z nich na długo pozostanie w pa-
mięci żeglarzy. Pod koniec października 
Krystian wprowadził zamęt w całej północ-
nej Europie. Prędkość wiatru dochodziła do 
160 km/h, a na wyspach Morza Północnego 
nawet do 190 km/h. Firma Pantaenius ode-
brała ponad 270 zgłoszeń powstałych szkód 
– aż 60 proc. od duńskiego oddziału firmy 
w Skive (środkowa Jutlandia). Do większo-
ści pozostałych wypadków doszło u wy-
brzeży Bałtyku, niewiele zaś zanotowano 
w Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Biorąc pod uwagę ogrom szkód, ubiegło-
roczny orkan Krystian był najbardziej nisz-
czycielskim tego typu zjawiskiem w Euro-
pie. Nie tylko liczba wypadków działa na 
wyobraźnię, ale także suma strat – szkody 
wyceniono na 1,8 mln euro. Gdy nadszedł 
Ksawery, sezon dobiegał końca, większość 
jachtów była już na lądzie. Najbardziej 
ucierpiały te jednostki, które pozostawały 
w wodzie. Także na brzegu orkan zbie-
rał żniwo: zrywał pokrowce i szprycbudy, 
przewracał przyczepy i łoża do zimowania 
jachtów oraz łamał drzewa, które przewra-
cały się na łodzie. W niemieckim porcie 
Travemünde (265 km od Świnoujścia) topo-

la upadła na sześć jednostek. Jeden z jach-
tów pod naporem szkwału przewrócił się na 
sąsiedni i uruchomił efekt domina. W Danii 
dwa jachty zatonęły.

Nie ma prostej recepty, jak uchronić jacht 
i załogę przed przykrymi zdarzeniami. Mo-
żemy kontrolować sprzęt, systematycznie 
sprawdzać prognozy pogody, odpowiednio 
planować trasę rejsu i pamiętać o tym, że 
czasem lepiej przeczekać burzę na otwar-
tym morzu niż w pobliżu brzegu. Ważny 
jest odpowiedni wybór miejsca na rzuce-
nie kotwicy. Niedawno firma Pantaenius 
otrzymała zgłoszenie szkody z Chorwacji, 
gdzie kapitan opuścił kotwicę 20 metrów 
od wybrzeża wyspy Krk. Miejsce to było 
może dobre na krótki postój w ciągu dnia, 
ale na pewno nie na nocleg. Całkowicie 
otwarty pas nadmorski pozbawiał jacht ja-
kiejkolwiek ochrony podczas burzy. A zna-
ki świadczące o tym, że żywioł nadchodzi, 
zignorowano. Skutek: jednostka została po-
ważnie uszkodzona.

Na szczęście jednak świadomość żegla-
rzy dotycząca ubezpieczeń i zabezpiecze-
nia łodzi znacznie wzrosła w ostatnich la-
tach, szczególnie po huraganie Ivan, który 
szalał na Grenadzie w 2004 roku. Po przej-
ściu tego żywiołu przez 24 godziny firma 
Pantaenius otrzymała ponad 100 zgłoszeń 
dotyczących uszkodzeń jachtów. Katastro-
falne skutki tego zdarzenia, a także kolej-
nych, które następowały w następnych la-
tach, sprawiły, że właściciele jachtów coraz 
częściej myślą o odpowiednim zabezpie-
czeniu swych jednostek.

Bądźmy gotowi na huragany
Krystian, 
     Ksawery... 

Pantaenius - teraz 
może przyjść
   cokolwiek!

Kontakt w Polsce:
Nautica Nord
Tel. 58 350 61 31
pantaenius.pl

Niemcy · Wielka Brytania · Monaco · Dania
Austria · Hiszpania · Szwecja · USA · Australia
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pantaenius.pl/sztormy

Więcej o sztormach w internecie.

Orkan Krystian wprowadził zamęt w całej północnej Europie. Prędkość wiatru dochodziła do 190 km/h.F
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O tym, jak dbać o takielunek, roz-
mawiamy z Tomaszem Kaczma-
rem zajmującym się doborem 

masztów, konstrukcją takielunków, serwi-
sem oraz generalnymi remontami masztów 
i olinowania. Swą opinię przedstawia też 
Mirosław Marciniak ze Szczecina.

Magazyn „Wiatr”: Jak dbać o takie-
lunki jachtów? Jakie czynności armator 
może wykonać samodzielnie?

Tomasz Kaczmar: Zadbany i sprawdzony 
takielunek to bezpieczeństwo jachtu i za-
łogi. Każdy armator lub użytkownik łodzi 
sam może dokonać najprostszych oględzin. 
Sprawdzamy przede wszystkim ściągacze 
(tzw. śruby rzymskie) w miejscach łączenia 
pokładu z elementami takielunku (wanty, 
sztag i achtersztag). Aby ocenić stan tech-
niczny elementów znajdujących się powy-
żej pokładu, niezbędna jest asysta drugiej 
osoby lub pomoc fachowca. Armatorzy 
jachtów mazurskich wyposażonych w sy-
stem do kładzenia masztu mają ułatwione 
zadanie – bez trudu dosięgną do każdego 
miejsca od pięty do topu masztu. Przede 
wszystkim należy sprawdzać mocowa-
nia salingów i górne zaczepy wszystkich 
lin. Ważne jest również poprawne dzia-
łanie bloków. Zwróćmy uwagę na stan lin 
miękkich. Fały najczęściej przerywają się 
w miejscu mocowania ich do głowicy ża-
gla, tam, gdzie lina przechodzi przez rolkę 
fałową oraz w miejscu, w którym jest kna-
gowana. Pamiętajmy, że fał zawsze najmoc-
niej pracuje w tym samym miejscu, więc 
prędzej czy później należy się spodziewać 
zużycia materiału.

Czy powinniśmy także kontrolować 
podwięzia wantowe?

Jeśli jacht został wykonany zgodnie ze 
sztuką szkutniczą, konstruktor nie popeł-
nił błędów w obliczeniach, wykonawca nie 
oszczędzał na materiałach, a armator nie 
wykonywał samodzielnie przeróbek, wów-
czas możemy mieć zaufanie do tych miejsc.

Który element takielunku najczęściej 
się psuje?

Zdecydowanie sztag. Ta lina podczas że-
glugi poddawana jest dużym naprężeniom. 
Wynoszą one od 30 do 40 proc. jej wytrzy-
małości na zrywanie. Na każdej kolejnej fali 
sztag pracuje najmocniej, poza tym często 
przymocowany jest do niego przedni ża-
giel – na raksach lub rolerze. Czasami przez 
trzy lata wszystko wydaje się w porządku, 
a w czwartym sezonie sztag pęka. Taka 
awaria najczęściej kończy się utratą masz-
tu. Jeśli zerwie się wanta, możemy jeszcze 
coś zdziałać. Ale sztag w jachtach średniej 
wielkości przeważnie jest jedyną przednią 
liną, dlatego trudno uniknąć przewrócenia 
się masztu na pokład lub do wody.

Czy armator może sam ocenić stan lin?
Stalowa lina spleciona jest z 19 żył. Jeśli 

zauważymy, że jedna z nich jest w jakimś 
miejscu przerwana, należy niezwłocz-
nie sprawdzić cały takielunek i wymienić 
uszkodzone elementy. Ktoś może pomy-

śleć: „co tam jedna żyła, przecież w linie 
jest jeszcze 18 dobrych”. Niestety, nieko-
niecznie. Pamiętajmy, że nie widzimy żył 
znajdujących się w środku splotu, być może 
tam również są uszkodzenia. Dlatego każda 
tego typu usterka to sygnał, że lina jest zu-
żyta i nadaje się do wymiany.

Piotr Kuźniar, kapitan jachtu „Selma 
Expeditions”, często żeglującego w trud-
nych arktycznych warunkach, opowiadał 
nam o metodzie sprawdzania lin za po-
mocą specjalistycznego proszku, który 
posypany na splot barwi wszystkie miej-
sca uszkodzeń. Czy ta technologia jest 
dostępna dla wszystkich armatorów?

Raczej nie, to sposób zaczerpnięty z badań 
nad wytrzymałością materiałów stosowa-
nych w metaloznawstwie. Chodzi o znalezie-
nie miejsc dotkniętych korozją międzykry-
staliczną (korozja przebiegająca na granicy 
ziaren metalu powoduje spadek jego wytrzy-
małości oraz ciągliwości, postępuje szybko 
i atakuje głębiej położone warstwy).

Czy polscy żeglarze zwykle stosują te 
wszystkie zalecenia?

Obserwuję wzrost dbałości o sprzęt i bez-
pieczeństwo. Armatorzy i użytkownicy 
jachtów zazwyczaj pamiętają, że żagiel jest 
najważniejszym napędem łodzi. Maszt, oli-
nowanie oraz żagle powinny zwracać naszą 
szczególną uwagę. Warto dodać, że stan-

Jak dbać o takielunek
Takielunki jachtów nie są wieczne. Dlatego  

regularna kontrola masztu i olinowania to ważny  
element dobrej praktyki morskiej.

Zadbany i sprawdzony takielunek to bezpieczeństwo jachtu i załogi. Armator sam może dokonać najprostszych oględzin. F
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dardowy takielunek powinniśmy wymienić 
po 10 latach nawet wtedy, gdy nie ma oznak 
zużycia. Dotyczy to nie tylko lin plecio-
nych, ale także takielunków prętowych sto-
sowanych na jednostkach regatowych i nie-
których jachtach wyższej klasy. W takich 
wypadkach oznaki zużycia wykryć można 
jedynie za pomocą specjalistycznych metod 
(badania proszkowe lub prześwietlenia).

W wyczynowych jachtach morskich 
często stosowane są takielunki z nowo-
czesnych włókien. Czy kiedyś pojawią się 

one na łodziach turystycznych? Czy uła-
twią życie armatorom?

Takie takielunki są lekkie, wytrzyma-
łe i łatwe w obsłudze. Wymiana wszyst-
kich stalowych lin na aramidowe oznacza 
zmniejszenie wagi jachtu i obniżenie środ-
ka ciężkości. Niestety, nie są to takielunki 
zbyt trwałe. Na włókna aramidowe szkod-
liwy wpływ mają promienie UV. Choć liny 
często są chowane w otulinach, producenci 
zalecają wymianę takich takielunków co 
cztery lata.

Olinowanie stałe poddawane jest dużym obciążeniom, dlatego następuje szybkie zmę-
czenie materiału, z którego zostało wykonane. Nawet najbardziej wytrzymałe takielunki 
starzeją się, wystarczy pęknięcie mocowania lub wanty, by doszło do niebezpiecznej sy-
tuacji. Dlatego regularna kontrola masztu i olinowania to ważny element dobrej praktyki 
morskiej.

1.  coroczna kontrola wzrokowa. Cały takielunek należy poddać kontroli wzrokowej. Rdza, 
wydłużone otwory w mocowaniach, wygięte bolce, przerwana żyła w linie plecionej – 
każde z tych zjawisk to sygnał ostrzegawczy. Napinacze want należy co roku smarować, 
a każdą uszkodzoną wantę niezwłocznie wymienić.

2.  Gruntowna kontrola średnio co cztery i pół roku. To zadanie powierzamy fachowcom. 
Takielunek zostaje zdjęty z łodzi, a mocowania – zdemontowane. Dokładne badanie po-
zwala ocenić zmęczenie struktur materiału. Każdy łącznik jest dokładnie sprawdzany. 
Uszkodzone części są wymieniane. Okucia masztu są kontrolowane pod kątem pęknięć, 
rdzy i przeciążeń, a następnie następuje wymiana. Forsztagi zamocowane w środku ro-
lera są szczególnie słabym punktem, ponieważ są niewidoczne. Dlatego rolery należy 
sprawdzać wyjątkowo wnikliwie.

3.  Remont kapitalny co osiem, dziewięć lub co dziesięć lat. Okucia masztu zostają zde-
montowane, a bom rozkłada się na części. Sprawdzane są miejsca pod okuciami. Wszyst-
kie zużyte części masztu i bomu zostają wymienione na nowe, zwłaszcza części podda-
wane szczególnie dużym obciążeniom.

Niezależnie od tego, jak bogaty mamy takielunek, najważniejsze jest dbanie o każdy jego element.

Rady SpecjaliStów fiRmy pantaeniuS

Jeśli pęknie sztag, który jest jedyną przednią liną 
– nie ma ratunku dla masztu. Uważam, że jachty 
o długości powyżej 12 metrów powinny mieć dwa 
sztagi. W mniejszych jachtach, dla asekuracji, 
można wpinać fał spinakera w pobliże sztagowni-
ka i pływać z mocno wybranym fałem. Jeśli nasza 
jednostka ma jedną wantę poprowadzoną do po-
kładu, jej utrata także spowoduje przewrócenie się 
masztu. Dlatego dobrze, gdy jacht ma dwie lub trzy 
wanty z jednej strony poprowadzone do pokładu. 
Kiedyś wszystkie takielunki tak wyglądały, nie są 
one może najbardziej estetyczne i najlżejsze, ale 
za to są bezpieczne i dają nam szansę na reakcję, 
gdyby jedna z lin pękła. Armator wybierający się 
w dłuższy rejs powinien zabrać przynajmniej jedną 
linę nierdzewną (najdłuższą, jaką mamy na masz-
cie) oraz końcówki lin typu Norseman, które można 
samodzielnie zamontować. Dobre są też nowoczes-
ne liny miękkie z tworzyw sztucznych, które w ra-
zie awarii pozwolą wykonać takielunek awaryjny.

Pamiętajmy, że awarii może ulec również wan-
ta zawietrzna. Jeden z armatorów stracił w swym 
jachcie maszt przez zawleczkę, która wyskoczyła 
z zawietrznej wanty. Załoga zrobiła zwrot i maszt 
poleciał w dół. Najlepiej nie używać zawleczek 
w kształcie kółek, gdyż łatwo można je wyciągnąć 
szotem. A jeżeli już mamy takie zawleczki, powin-
ny być zabezpieczone taśmą izolacyjną. Niezależ-
nie od tego, jak bogaty mamy takielunek, najważ-
niejsze jest dbanie o każdy jego element. Niestety, 
są tacy, którzy przez 30 lat nie robią nic. Sądzą, że 
jak lina jest stalowa i nierdzewna, to znaczy, że jest 
niezniszczalna.

Mirosław Marciniak oferuje usługi takielar-
skie w Szczecinie. Swą firmę (www.takielunek.pl) 
prowadzi nad Odrą, na terenie dawnej stoczni 
im. Leonida Teligi.

Mirosław Marciniak
dla magazynu „Wiatr”

Nawet najbardziej wytrzymałe takielunki 
starzeją się, wystarczy pęknięcie mocowania 

lub wanty, by doszło do niebezpiecznej sytuacji. 
Dlatego regularna kontrola masztu i olinowania 

to ważny element dobrej praktyki morskiej.
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N ie sposób przewidzieć wszyst-
kiego. Trudno też prześwietlać 
jacht przed każdym wyjściem 

na morze. Ale na początku sezonu i przed 
dłuższymi rejsami powinniśmy poświęcić 
czas na sprawdzenie wszystkiego, co potra-
fimy skontrolować samodzielnie. Pamiętaj-
my, że diabeł często tkwi w szczegółach...

Woda pod kontrolą

Co przede wszystkim trzeba wziąć pod 
uwagę? Sprawdzamy szczelność burtowych 
i pokładowych luków okiennych. W otwie-
ranych oknach kontrolujemy zamknięcia, 
zawiasy i uszczelki. W kokpicie sprawdza-
my drożność odpływów. A pod pokładem 
– działanie burtowych i dennych zaworów 
odcinających instalację wodną. Każda toa-
leta, zlewozmywak, umywalka, instalacja 
zęzowa i instalacja chłodzenia silnika to 
od jednego do dwóch zaworów. Uszkodze-
nie instalacji grozi zalaniem jachtu, więc 
sprawne działanie zaworów jest konieczne.

Sprawdzamy pompy zęzowe – elektryczną 
i ręczną. Zęza powinna być sucha i czysta, 
woda może znajdować się jedynie w stu-
dzience ssaka pompy. Można na próbę wlać 
do zęzy wiadro wody i wypompować ją. 
Wylot instalacji zęzowej znajduje się za-
zwyczaj ponad linią wodną w części rufo-
wej jachtu. Dobrze, gdy mamy na pokładzie 
także przenośną pompę ręczną.

Co znajduje się pod podłogą?

Po podniesieniu płyt podłogowych w me-
sie kontrolujemy stan śrub i sworzni ba-
lastowych. Nie powinno tu być żadnych 
luzów, laminat i żelkot wokół śrub nie 
może być popękany. Przy okazji możemy 
sprawdzić kable oraz połączenia echoson-
dy i prędkościomierza (zwykle znajdują 
się pod podłogą kabiny dziobowej). Spraw-
dźmy też, jak skalibrowano echosondę: po-
kazuje głębokość od kilu, od dna jachtu czy 
może od powierzchni wody...

Instalacja elektryczna

Sprawdzamy akumulatory: startowy do 
silnika, serwisowy do świateł i nawigacji 
oraz akumulator do obsługi steru strumie-
niowego i windy kotwicznej. Akumulatory 
powinny leżeć w szczelnym kwasoodpor-
nym kontenerze, zabezpieczone pasami (nie 
mogą się przemieszczać w czasie żeglugi). 
Styki nie mogą być zaśniedziałe ani luźne. 
Napięcie w instalacji jachtowej powinno 
wynosić prawie 13V. Włączanie poszczegól-
nych lamp w kabinach nie powinno powodo-
wać widocznego spadku natężenia światła. 
Na pokładzie warto mieć kilka zapasowych 
bezpieczników do różnych elementów insta-
lacji. Pamiętajmy, że wyłączenie akumula-
tora startowego w czasie pracy silnika spo-
woduje uszkodzenie alternatora. Większość 

jachtów ma przełącznik akumulatora serwi-
sowego na instalację rozruchową, rozwiąza-
nie to zabezpiecza nas na wypadek rozłado-
wania akumulatora startowego.

Instalacja gazowa

Sprawdzamy szczelność połączenia zaworu 
butli gazowej z reduktorem oraz drugi zawór 
w kambuzie, przy kuchence. Kontrolujemy 
sprawność palników i piekarnika. Płomień 
powinien mieć barwę jasnoniebieską. W no-
woczesnych kuchenkach po zgaszeniu pło-
mienia (na przykład wskutek podmuchu) po-
winno nastąpić automatyczne odcięcie gazu. 
Kuchenka powinna mieć uchwyty przytrzy-
mujące naczynia, blokadę drzwiczek piekar-
nika i blokadę całej kuchni w stałej pozycji.

Przegląd silnika

Zdejmujemy pokrywy boczne w kabinach 
rufowych i podnosimy schody zejściówki. 
Zęza komory silnika powinna być sucha. 
Również okolice wyjścia wału z dna. Spraw-
dzamy poziom oleju. Olej powinien mieć 
zabarwienie bursztynowe. Jeśli silnik ma 
przekładnię typu S-drive to na jej korpusie 
powinien być korek wlewu oleju przekładnio-
wego połączony z bagnetowym miernikiem.

W dnie odnajdujemy zawór wlotowy za-
burtowej wody chłodzącej silnik oraz jej 
filtr. W większości silników woda zabur-
towa nie chłodzi bezpośrednio silnika, ale 
płyn chłodzący w specjalnym wymienni-
ku. Tym płynem jest najczęściej, choć nie 
zawsze, słodka woda. Jeśli silnik jest chło-
dzony przez specjalny płyn, to powinniśmy 
zabrać w rejs zapasowy pojemnik z płynem. 
Korek wlewu płynu znajduje się w górnej 
części silnika. Na ścianie komory silnika jest 
zbiornik wyrównawczy z miarką poziomu. 
Uwaga! Nigdy nie otwieramy wlewu w wy-
mienniku, gdy silnik jest gorący.

Na wyposażeniu powinniśmy mieć bu-
telkę z olejem do silnika, zapasowy olej do 
przekładni S-drive, pasek klinowy, filtry 
oleju i paliwa, wirnik pompy wodnej oraz 
uszczelki. Poza tym przydatne będą narzę-
dzia, obejmy na przewody paliwowe, metr 
przewodu paliwowego, lejek z filtrem, ka-
nister z olejem napędowym i wspomniany 
płyn chłodzący. Pamiętajmy, by po każdym 
uruchomieniu silnika sprawdzić czy woda 
z układu chłodzenia wydostaje się za burtę.

Sprawdzamy jacht przed rejsem
Co sprawdzić na jachcie przed pierwszym wiosennym  

rejsem, by żeglować bezpiecznie i ustrzec się awarii? Przedstawiamy  
krótki harmonogram pokładowej inspekcji.

Sprawdźmy fały i szoty, a także datę atestowania tratwy i zwalniaka hydrostatycznego.
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Wyposażenie przeciwpożarowe

Sprawdzamy, czy na pokładzie jest koc 
gaśniczy i toporek oraz czy gaśnice mają 
ważny atest. W pokrywach komory silnika 
i w schodach powinny być zamknięte otwo-
ry, przez które można dozować substancję 
gaśniczą w czasie gaszenia pożaru silnika. 
Pamiętajmy, że całkowite otwarcie pokryw 
w takiej sytuacji może spowodować podsy-
cenie ognia.

Kontrola steru

Testujemy montaż i działanie rumpla awa-
ryjnego. Warto wiedzieć, jak skonstruowany 
jest układ przekazania napędu. Jeśli zamiast 
klasycznych sterociągów zainstalowana jest 
pompa hydrauliczna napędzająca siłownik, 
wówczas na wyposażeniu powinien być 
pojemnik z zapasowym płynem hydrau-
licznym. Po włączeniu silnika sprawdzamy 
działanie śruby steru strumieniowego. 

Kotwica, łańcuch  
i winda kotwiczna

Sprawdzamy połączenie łańcucha z kotwi-
cą oraz z okuciem w komorze. Warto opuś-
cić całą długość łańcucha, by zobaczyć, czy 
nie jest poskręcany. Kontrolujemy też dzia-
łanie windy elektrycznej. Warto również 
przećwiczyć zwalnianie ręczne łańcucha 
(bardzo ważna rzecz w przypadku wyczer-
pania akumulatorów lub awarii silnika win-
dy). Ważne, by nie zapomnieć o sprawdze-
niu drugiej kotwicy i jej połączenia z liną.

Środki ratunkowe 
i sygnalizacyjne

Sprawdzamy mocowanie tratwy ratun-
kowej i linkę do uruchamiania. Kontrolu-
jemy datę atestowania tratwy i zwalniaka 
hydrostatycznego. Przeglądamy wszystkie 
kamizelki ratunkowe i pasy asekuracyjne. 
Sprawdzamy stan pasków, karabińczyków, 
klamer i dopasowujemy kamizelki dla 
wszystkich członków załogi. Kontroluje-
my zamocowanie kół ratunkowych i moż-
liwość ich szybkiego użycia. Testujemy 
pławkę świetlną – po ustawieniu żarówką 
do góry powinna się zaświecić. Sprawdza-
my przymocowanie pławki do koła. Prze-
glądamy wszystkie środki pirotechniczne, 
sprawdzając ich stan i datę przydatności. 
Sprawdzamy datę ostatniego testowania 
baterii radiopławy EPIRB. Testujemy dzia-
łanie rogu mgłowego, odnajdujemy szpe-
racz, kule, stożki sygnalizacyjne i latarkę, 
do której warto zakupić zapasowe, świeże 
baterie.

Sprawdzamy, czy działają światła nawi-
gacyjne oraz czy mamy zapasowe żarów-
ki. Sprawdzamy montaż reflektora rada-
rowego. Klasyczny prostopadłościenny 
reflektor powinien być zamontowany na 
sztywno, w pozycji „łapiącej deszcz”, nato-
miast reflektory rurkowe – pionowo po obu 
burtach. Nie liczmy na to, że ktoś zauważy 
nas na swoim radarze, jeśli nasz reflektor 
będzie zainstalowany na achtersztagu, tuż 
nad głową sternika.

Nawigacja i łączność

Sprawdzamy działanie GPS, wyświet-
lanie map elektronicznych, kompletujemy 
mapy papierowe, uaktualnione locje i spi-
sy świateł. Jeżeli mamy UKF z DSC, to 
sprawdzamy, czy wyświetla pozycję z GPS. 

Załodze warto wyjaśnić, do czego służy 
przycisk „Distress” i przestrzec wszystkich 
przed jego przypadkowym włączeniem. 
Przed wypłynięciem z portu przetestujmy 
nawiązywanie łączności. Przy UKF za-
wieśmy kartkę z numerem wywoławczym 
i nazwą jachtu oraz jego wymową w MKS, 
a także numer MMSI.

Żagle i olinowanie

Sprawdzamy systemy refowania żagli 
i kontrolujemy liny rolerów. Długość liny 
rolera powinna pozwolić na ciasne zwinię-
cie foka na profilu i parokrotne owinięcie 
na nim szotów. Kontrolujemy działanie 
blokad, knag, kabestanów i korb. Ważnym 
krokiem jest sprawdzenie olinowania stałe-
go oraz ściągaczy i ich zabezpieczeń (czy-
taj artykuł „Jak dbać o takielunek”). Na 
koniec przeglądamy resztę osprzętu: odbi-
jacze, cumy, bosak. Zaglądamy do aptecz-
ki i kontrolujemy wyposażenie podstawo-
wych zestawów naprawczych do elektryki, 
żagli, pontonu oraz instalacji gazowych 
i wodnych.

Wypływamy

Dokładnie sprawdzamy pogodę – aktu-
alną i prognozowaną. Najlepiej w kilku 
serwisach obejmujących akwen, po którym 
będziemy żeglować. Warto się dowiedzieć, 
jakie służby ratunkowe działają na danym 
akwenie i wprowadzić do pamięci telefonu 
ich numery (w internecie szukajcie haseł: 
MRCC – Maritime Rescue Coordination 
Centre lub SAR – Search and Rescue).

Konsultacja: Piotr Lewandowski, kapitan 
i instruktor z kaliskiej szkoły żeglarstwa 
Morka. Piotr Siedlewski, kapitan i instruk-
tor z poznańskiego klubu Navigare.

Sprawdzajmy systemy refowania żagli i kontrolujmy 
liny rolerów. A także połączenie łańcucha z kotwicą 
i okuciem w komorze.

Sprawdźmy pławkę świetlną (po ustawieniu żarówką do góry powinna się zaświecić) oraz mocowanie pławki do koła.
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To daje Wam tylko Pantaenius

Niemcy · Wielka Brytania · Monaco · Dania · Austria · Hiszpania · Szwecja · USA · Australia
Nautica Nord · ul. Gradowa 11 · 80-802 Gdańsk · Tel. +48 58 350 61 31

pantaenius.pl

Niezawodna, kompleksowa ochrona
Nasze warunki  ubezpieczenia casco obejmują szkody na 
jachcie, a także w wyposażeniu  i akcesoriach m.in. w związku 
z kradzieżą, pożarem, siłą wyższą, zatopieniem, zalaniem, 
wejściem na mieliznę, zderzeniem lub piractwem.

Zwrot bez potrąceń
Uzgodnimy z Tobą stałą sumę ubezpieczenia, która w przy-
padku szkody całkowitej zostanie ci zwrócona bez potrąceń 
uwzględniających rzeczywistą wartości, dzięki czemu będziesz 
w stanie pozwolić sobie na równorzędną jednostkę. 

F irma Pantaenius ubezpiecza kilkadziesiąt 
tysięcy jachtów stacjonujących w Euro-
pie, USA i Australii. Co zrobić, by dołączyć 

do tej floty? I o czym warto wiedzieć, nim podpi-
szemy umowę?

Ubezpieczając jacht, ubezpieczamy nasz mają-
tek, pasję i marzenia. Armator zdobywa też rzecz 
bezcenną – spokojną głowę i pewność, że nawet 
kosztowna szkoda nie zmusi go do rezygnacji 
z żeglarskich planów. Nim podpiszecie umowę, 
przeczytajcie nasze ubezpieczeniowe ABC.

Ubezpieczenie CASCO jachtu
Polisa CASCO chroni nie tylko przed skutkami 

awarii (na przykład złamaniem masztu), kolizji lub 
wejścia na mieliznę, ale również przed skutkami 
zdarzeń, za które odpowiedzialne są siły natury 
(sztorm, uderzenie pioruna). Także przed skutka-
mi pożaru, eksplozji, zatonięcia oraz włamań, de-
wastacji i kradzieży. A nawet przed stratami spo-
wodowanymi wypadkiem w czasie transportu lub 
w czasie zimowania jednostki na lądzie.

Ubezpieczenie OC i NNW
Za wyrządzone szkody skipper odpowiada ca-

łym swoim majątkiem. Dlatego ważne jest, by 
suma gwarancyjna OC nie była za niska. Złamana 
ręka członka  załogi, trwała utrata zdrowia osoby 
z sąsiedniego jachtu, porysowana burta luksuso-
wej łodzi – takie zdarzenia mogą oznaczać żąda-
nie rekompensaty ze strony poszkodowanego. 
Roszczenia osób poszkodowanych mogą nie mieć 
granic, dlatego suma gwarancyjna OC w firmie 
Pantaenius wynosi standardowo aż 6 mln euro 
(na życzenie klienta może być nawet wyższa).

Pieniądze z ubezpieczenia następstw nie-
szczęśliwych wypadków wypłacane są w razie 
śmierci członka załogi lub trwałego uszczerbku 
na zdrowiu. Mogą na przykład zostać przezna-
czone na rehabilitację. Firma sfinansuje też akcję 
poszukiwawczą oraz ratowniczą, również z uży-
ciem śmigłowca. Wysokość składki zależy od wy-
branej sumy ubezpieczenia.

Kalkulacja ryzyka
Co decyduje o wysokości składki ubezpiecze-

niowej? Najważniejsze są trzy informacje: typ ło-
dzi, sposób jej użytkowania oraz obszar żeglugi. 
Ubezpieczyciel bierze pod uwagę szczegółowe 
dane statystyczne mówiące na przykład o tym, że 
łodzie motorowe są bardziej narażone na kradzież 
niż jachty żaglowe. Szkody częściowe na jednost-

kach drewnianych często wiążą się z bardzo dro-
gimi naprawami. Złamanie masztu na Karaibach 
to szkoda trzy razy droższa niż złamanie masztu 
na Bałtyku. A łodzie regatowe zwykle mają dro-
gie wyposażenie, na przykład karbonowy maszt 
i nowoczesne przyrządy nawigacyjne. To właśnie 
dane statystyczne decydują o tym, że ubezpiecze-
nie jednostki żaglowej zwykle jest nieco tańsze niż 
jachtu motorowego podobnej klasy. A ochrona 
jachtu przeznaczonego do czarteru zazwyczaj jest 
droższa niż jachtu wykorzystywanego prywatnie.

Udział własny
Pod pojęciem „udział własny” firma ubez-

pieczeniowa rozumie dwie rzeczy. Po pierw-
sze, wszelkie drobne szkody armator pokrywa 
z własnych funduszy. Jeśli złamiemy bosak, nie 
nabywamy prawa do roszczeń z ubezpieczenia. 
Przy większych awariach (na przykład złamanie 
masztu) armator zgodnie z umową partycypuje 
w usunięciu szkody. Jego „udział własny” w fir-
mie Pantaenius ustalany jest na określoną kwo-
tę (zależy od wartości jednostki, typu łodzi i re-

jonu żeglugi). Armator wie, jaką kwotą ryzykuje i 
ma pewność, że nawet w wypadku bardzo kosz-
townej szkody nie zapłaci ani złotówki więcej. 

Zapis mówiący o „udziale własnym” nie jest 
stosowany w każdym wypadku. Nie znajdzie za-
stosowania przy całkowitej szkodzie oraz przy 
stratach związanych między innymi z pożarem, 
uderzeniem pioruna, transportem czy kolizją 
w porcie. Zwrot w pełnej wysokości nastąpi 
także przy stratach związanych z holowaniem. 
Uwaga! Dobra polisa nie włącza kosztów holo-
wania do sumy ubezpieczenia.

Podpisujemy polisę
Polisa może chronić sprzęt nowy lub używa-

ny. Chcąc zawrzeć umowę, musimy przedstawić 
podstawowe informacje o naszej łodzi: model, 
rok produkcji, typ i moc silnika, powierzchnia ża-
gli (warto przesłać 2, 3 zdjęcia jednostki). Należy 
też wskazać akwen, po którym zamierzamy że-
glować. Informujemy również o tym, gdzie łódź 
jest zarejestrowana lub pod jaką banderą pływa. 
Ważną informacją będzie oczywiście wartość 
jednostki. Po przekazaniu danych otrzymamy 
ofertę. Będzie w niej informacja między innymi 
o sumie ubezpieczenia, czyli kwocie, jaką żeglarz 
otrzyma w wypadku utraty jachtu (na przykład 
w wyniku zatonięcia). Następne trzy kroki to wy-
pełnienie wniosku ubezpieczeniowego, wysta-
wienie polisy i opłata wyliczonej składki.

Likwidacja szkody
Gdy zdarzy się wypadek, staramy się opano-

wać nerwy, postępujemy rozsądnie i podejmu-
jemy działania mające ochronić zdrowie, życie 
i sprzęt. Najszybciej jak to możliwe, kontaktu-
jemy się z ubezpieczycielem (tel. 58 350 61 35) 
i uzyskujemy fachową poradę. Warto też zrobić 
zdjęcia, które udokumentują wypadek. Po po-
wrocie na ląd wypełniamy formularz szkodowy 
i oświadczenie o przebiegu zdarzenia. Jeśli jacht 
został uszkodzony, wybieramy odpowiedni war-
sztat szkutniczy i prosimy o wycenę naprawy. 
Ubezpieczyciel po zaakceptowaniu wszystkich 
dokumentów przekazuje informację: „proszę 
rozpocząć naprawianie szkody, a następnie 
przesłać nam fakturę”. Rozliczenie może na-
stąpić także na podstawie kosztorysu naprawy 
przedstawionego firmie ubezpieczeniowej.

aBc ubezpieczenia jachtu

Polisa chroni jacht także w czasie transportu.

http://www.pantaenius.pl
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00 
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Ośrodek Drawtur, Czaplinek, Pięciu Pomostów 1, tel. (94) 375 54 54
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
COŻ, Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 312 82 94
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler's Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
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
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8, Miastko, tel. (59) 858 31 36
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
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
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
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak,  
Piłsudskiego 29, Chojnice
Yacht Klub Stal, Al. Jana Pawła II 9, Gdynia
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Hotel St. Bruno, Św. Brunona 1, Giżycko, tel. (87) 732 65 15
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare Sady 6, 
tel. (87) 42 16 743
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, 
tel. (87) 428 52 65
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
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 608 772 662
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 Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
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
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
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, 
tel. 730 730 789
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, tel. (63) 242 46 69
Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie, Świętokrzyska 2
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16, tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, 
tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45, tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9, tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada, Spacerowa 35, 
Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 
Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, biurowiec IMM, 
lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Kevisport, Warszawa, Białowieska 7/9, tel. (22) 875 04 34
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, 
tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Tawerna Przechyły, Warszawa, Cieszyńska 6, tel. 502 073 200
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16, tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2, tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
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, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska klubu 
„Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412

PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55
Sklep M. Myszkiewicz, Białystok, Św. Rocha 10/1, tel. (85) 744 56 96

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

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
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki KŻ, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Jeleniogórski OZŻ, Jelenia Góra, Wojska Polskiego 18

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

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

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

PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39
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To daje Wam tylko Pantaenius

Niemcy · Wielka Brytania · Monaco · Dania · Austria · Hiszpania · Szwecja · USA · Australia
Nautica Nord · ul. Gradowa 11 · 80-802 Gdańsk · Tel. +48 58 350 61 31

pantaenius.pl

Niezawodna, kompleksowa ochrona
Nasze warunki  ubezpieczenia casco obejmują szkody na 
jachcie, a także w wyposażeniu  i akcesoriach m.in. w związku 
z kradzieżą, pożarem, siłą wyższą, zatopieniem, zalaniem, 
wejściem na mieliznę, zderzeniem lub piractwem.

Zwrot bez potrąceń
Uzgodnimy z Tobą stałą sumę ubezpieczenia, która w przy-
padku szkody całkowitej zostanie ci zwrócona bez potrąceń 
uwzględniających rzeczywistą wartości, dzięki czemu będziesz 
w stanie pozwolić sobie na równorzędną jednostkę. 

http://www.MagazynWiatr.pl/
mailto:redakcja@magazynwiatr.pl
mailto:reklama@magazynwiatr.pl
http://www.pantaenius.pl
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InWeSTycje PorTY I PrzYSTaNIe

Ż yjący w siedemnastym wieku 
Isaac Newton, angielski fizyk, 
matematyk i filozof, powiedział 

„ludzie budują za dużo murów, a za mało 
mostów”. Obojętnie jak traktować te słowa, 
dosłownie albo w przenośni, owa budowa 
mostów (czy choćby pomostów) do dziś nie 
jest zadaniem łatwym.

Po pierwsze

Wykonanie projektu zleć doświadczonej 
firmie. Zdarza się, że inwestor z Pomorza, 
szukając korzystnej oferty cenowej, podpi-
suje umowę z biurem projektowym z Pod-
hala. Oczywiście, doświadczeni projek-
tanci mogą tworzyć piękne i funkcjonalne 
porty nawet w Himalajach. Ale jeśli firma 
nigdy nie wykonywała podobnych prac, jej 
pracownicy nie znają branży jachtowej, 
a o zlecenie rywalizują jedynie ceną – trud-
no oczekiwać trafnych rozwiązań. Jeden 
z projektantów zaproponował inwestorom 
z województwa zachodniopomorskiego 
pomosty imitujące fale, czyli biegnące do 
góry i w dół, jak górska ścieżka lub snow-
boardowy tor do konkurencji boardercross. 
Dacie wiarę? Po prostu uznał, że tak będzie 
ciekawie. Na szczęście inwestor w porę od-
rzucił tę propozycję.

W innym porcie (to akurat przykład 
zza granicy) słupki do dystrybucji prądu 
i wody zamontowano na środku pomostu. 
To tak, jakby latarnie uliczne ustawić po-
środku jezdni. W Gryfinie (przystań nad 
Odrą) portowe słupki w ogóle wyprowa-
dzono poza keję i ustawiono za płotem, na 

szczycie wału usypanego wzdłuż brzegu. 
Chodziło chyba o to, by żeglarze nie mieli 
do nich za blisko... I jeszcze jeden szczegół 
z Gryfina: słupki wyposażone w oświetle-
nie stoją w pobliżu latarni, a na kei oświet-
lenia nie ma. Planując montaż portowych 
słupków, należy je tak rozmieścić, by każ-
dy zasilał po cztery jachty z każdej strony. 
Trzeba je umieścić w takim miejscu stano-
wiska postojowego, by cumujący jacht nie 
uderzył dziobem lub kotwicą w słupek (po-
winny się znajdować na skraju stanowiska).

– Projektant portu może obejrzeć wcześ-
niejsze realizacje, może odwiedzić kilka 
przystani, może nawet uważnie przeczytać 
książkę prof. Bolesława Mazurkiewicza za-
tytułowaną „Porty jachtowe i mariny. Pro-
jektowanie”. Ale jeśli nie żegluje, nie czuje 
tematu tak dobrze jak użytkownicy marin, 
to z pewnością nie ustrzeże się błędów – 
dodaje Henryk Olchowski z firmy Karos 
specjalizującej się w budowie pomostów.

Niestety, wielu projektantów nawet nie 
chce zasięgać opinii żeglarzy. Wydaje im 
się, że skoro potrafią budować mosty i inne 

konstrukcje hydrotechniczne, to projekt 
przystani będzie bułką z masłem. I dlatego 
później powstają nieudane realizacje, jak na 
przykład przystań w Mechelinkach nad Za-
toką Gdańską (14 km na północ od Gdyni) 
za kilkanaście milionów złotych. Przystań 
zaplanowano w miejscu nieosłoniętym, bez 
ochrony przed falami i wiatrem. Efekt jest 
taki, że port mający przyciągnąć turystów 
i ułatwić pracę rybakom, już w trakcie bu-
dowy nie przetrwał pierwszego zimowego 
sztormu. Styczniowe wiatry zniszczyły 
część konstrukcji, połamały betonowe ele-
menty, a wypełniający je styropian zanie-
czyścił plaże i wody zatoki. 

Po drugie

Nie wydawaj pieniędzy na rzeczy zbęd-
ne. Często inwestor budujący niewielką 
przystań wydaje spore środki na drogie 
systemy przeznaczone dla dużych portów 
jachtowych. Chodzi przede wszystkim 
o kosztowne systemy do rozliczania prądu 
i wody. – Jeśli przystań może przyjąć za-
ledwie 20 lub 30 jednostek, lepiej zainwe-
stować w sanitariaty lub inne udogodnienia 
niż w systemy, które nie ułatwią życia że-
glarzom – przekonuje Adam Szymborski 
z firmy Garo Polska, która wprowadziła 
na rynek nowoczesne słupki portowe do 
dystrybucji energii i wody, a także specjali-
styczne słupki oświetleniowe.

Po trzecie

Keje i pomosty pływające oraz poprzecz-
ne kładki cumownicze (y-bomy) powin-
ny być dostosowane do jednostek, które 
będą odwiedzać naszą przystać. Na przy-
kład projekt nowej mariny w Świnoujściu 
przewidywał montaż zbyt krótkich i zbyt 
niskich pomostów i kładek. Dlatego dziś 
załogi morskich jachtów, posiadających 
wysokie burty, mają kłopoty z dobiciem, 
wyjściem na pomost, a nawet z cumowa-
niem. – Y-bomy powinny mieć odpowied-
nią długość, szerokość, a także wyporność 
– mówi Adam Szymborski. – Chodzi o to, 
by dwóch dorosłych załogantów mogło 
bezpiecznie stanąć na końcu kładki i przy-
cumować rufę lub dziób. Niestety, często 
zdarza się tak, że y-bom zanurza się w wo-
dzie pod ciężarem pracujących załogantów.

Porty budujmy z głową
Budujesz przystań lub port jachtowy? Zanim wydasz  

pieniądze, poznaj siedem grzechów głównych polskich inwestorów.  
Bo lepiej się uczyć na cudzych błędach.

Styczniowy sztorm zniszczył nieosłoniętą przystań w Mechelinkach (14 km od Gdyni).  Fot. kosakowo.info (2)

Mechelinki. Krajobraz po sztormie.
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Po czwarte

Pamiętaj, że żeglarze, wpływając do por-
tu, marzą o ciepłym prysznicu. Nie chcą stać 
w kolejkach ani kąpać się w zimnej wodzie. 
Sanitariaty to niestety pięta achillesowa pol-
skich przystani. Zwykle jest w nich zbyt mało 
stanowisk i często nie odpowiadają europej-
skim standardom. W niemieckiej marinie 
Kröslin, którą zna wielu polskich żeglarzy 
(leży około 50 km od Świnoujścia), budynek 
z sanitariatami ciągnie się wzdłuż trzech 
pirsów, ma kilka wejść, dziesiątki toalet i sta-
nowisk prysznicowych. A wewnątrz czysto, 
pachnąco, muzyka z głośników i kwiaty. Jeśli 
chcemy, by żeglarze dobrze nas wspominali, 
nie warto oszczędzać na sanitariatach...

Po piąte

Zadbaj o dobre oświetlenie. Nowoczesne 
portowe lampy to nie tylko ozdoba i drogo-
wskaz wskazujący drogę po zmroku, ale tak-

że ważny element poprawiający bezpieczeń-
stwo. Złe oświetlenie, zamontowane na złej 
wysokości, rozpraszające światło we wszyst-
kich kierunkach, utrudnia żeglarzom orienta-
cję, oślepia, a w niektórych sytuacjach może 
nawet sprawić kłopot podczas podchodzenia 
do portu, gdyż światła oświetlające keję mogą 
się zlewać ze światłami nawigacyjnymi. Do-
brze zaprojektowane słupki oświetleniowe 
powinny mieć lampy na wysokości około 130 
cm rozpraszające światło w dół.

Po szóste

Dbajmy o bezpieczeństwo użytkowników 
portowych urządzeń. W niektórych portach 
z oszczędności powstały skrzynki z prądem 
mające nawet kilkanaście gniazd. Sześć 
kabli idzie w lewo do sześciu jachtów, sześć 
kolejnych wędruje w prawo. W tej plątaninie 
łatwo o wypadek. W krajach skandynaw-
skich dla bezpieczeństwa żeglarzy i osób 
postronnych wprowadzono przepisy mówią-

ce o tym, że portowy słupek nie może mieć 
więcej niż cztery gniazda z jednej strony, 
a kabel do jachtu nie może być dłuższy niż 
20 metrów. Urządzenia elektryczne w ma-
rinach powinny mieć standard wodoodpor-
ności IP 67. Dobrze, jeśli słupki są wyposa-
żone w zaczepy ułatwiające ułożenie kabla 
wzdłuż słupka, co z pewnością poprawia 
bezpieczeństwo i estetykę przystani.

Po siódme

Parking! Nawet dobrze zaprojektowana 
przystań bez parkingu jest jak niedokończo-
na symfonia. Nie chodzi o to, by auta stawały 
tuż przy jachtach, ale o to, by załoga mogła 
na chwilę podjechać samochodem pod keję, 
wypakować wszystko, co niezbędne i za parę 
minut odstawić pojazd na pobliski parking. 
Ile razy dźwigaliście torby, kursując tam 
i z powrotem? Ile razy pożyczaliście od bos-
mana taczkę, by nie nosić tobołów do wieczo-
ra? Tego wszystkiego można uniknąć.

W Gryfinie portowe słupki z prądem zamontowano za ogrodzeniem przystani. Słupki ustawione prawidłowo na pływających pomostach.

http://www.karos.com.pl
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K rakowski festiwal, jak zwykle 
magiczny, z doskonałą, żywo 
reagującą publicznością, zorga-

nizowano pod hasłem: „Żeglarze południo-
wych mórz”. Na widowni gościli słuchacze 
z całej Polski, nawet z najdalszych zakątków 
kraju (ci ze Szczecina pokonali 655 km w jed-
ną stronę). Na scenie spotkali się prawie wszy-
scy najważniejsi wykonawcy polskiej sceny 
szantowej. Nocny benefis „Poręby” (koncert, 
na który bilety wyprzedano wiele dni wcześ-
niej) był okazją do uczczenia 75. urodzin arty-
sty. Wydarzenie prowadził Marek Szurawski. 
Silna ekipa Ryczących Dwudziestek wniosła 
Jurka na scenę w lektyce. Urodziny trwały do 
godz. 2.00 w nocy. Każdy z wykonawców, 
oprócz własnych piosenek, zaśpiewał jeden 
utwór z repertuaru Jurka. A zespół Banana 
Boat wykonał przebój „Gdzie ta keja?” w ślą-
skiej gwarze. Członkowie tej kapeli potrafią 
zrobić show jak mało kto, na wcześniejszym 

popołudniowym koncercie wręcz porwali 
publiczność swym śpiewem a cappella, hu-
morem i autoironią...

Zresztą atmosfera wszystkich dni była 
iście karnawałowa. Festiwal otworzył kon-
cert „Ciechocinek na kotwicy” prowadzony 
przez Mirka Kowalewskiego. Słowo wstęp-
ne „Kowala” chyba najlepiej oddaje nastrój 

festiwalu. – Tradycyjne szanty to pieśni pra-
cy. Pieśni ludzi, których na morze wygnała 
bieda – mówił „Kowal”. – Zamknijcie oczy 
i wyobraźcie ich sobie. Chorowali na szkor-
but. Nim zjedli suchara, stukali nim o stół, 
by wypełzło robactwo. A teraz otwórzcie 
oczy i spójrzcie na mnie (sala wybuchła 
śmiechem). Czy ja wyglądam na kogoś, kto 
cierpi biedę i śpiewa tradycyjne szanty? Po-
słuchajcie więc piosenek żeglarzy szczęśli-
wych, którzy pływają dla przyjemności.

Na festiwalu był także magazyn „Wiatr”. 
Słuchacze otrzymali najnowsze wydania 
pisma, a Szymon Kuczyński, laureat nagro-
dy Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr”, ode-
brał kamizelkę ratunkową od firmy Parker 
Poland, kamerę GoPro HERO3+ Black Edi-
tion od firmy Freeway OMT oraz statuetkę 
od redakcji. 

Więcej o „Shanties” na stronie imprezy 
www.shanties.pl. Do zobaczenia za rok! F
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Magia festiwalu „Shanties”
33. festiwal „Shanties” zakończył się w Krakowie w ostatni weekend lutego.  

Przez cztery dni na scenie „Rotundy” wystąpiło 35 wykonawców, w tym goście zza granicy.  
Jednym z najważniejszych wydarzeń był benefis Jerzego Porębskiego.

Benefis Jerzego Porębskiego (z lewej) prowadził Marek Szurawski. „Poręba” na trąbce z zespołem Klang.

Ryczące Dwudziestki śpiewają dla nas już ponad 30 lat.Przyjaciele z Ryczących Dwudziestek wznoszą Jurka Porębskiego na lektyce.

Banana Boat, czyli show must go on.

http://www.shanties.pl/
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Dominika Żukowska, Mirek Kowalewski i Andrzej Korycki, czyli szantowa kraina łagodności.

Marta Śliwa promowała w Krakowie swą debiutancką płytę.

…i odbiera banderę „Wiatru” od Krzysztofa Olejnika.

Żeglarz roku dziękuje za wsparcie Dobrochnie Nowak...

...oraz kamerę GoPro HERO3+ Black Edition.

Szymon Kuczyński odbiera statuetkę, kamizelkę ISP...

http://www.shanties.pl/
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Z Waldemarem Mieczkowskim, wielo-
letnim kapitanem „Zawiszy Czarnego”, by-
łym komendantem Centrum Wyszkolenia 
Morskiego, żeglarzem i bardem, którego 
równie często można spotkać na pokładach 
żaglowców, jak i na scenie, rozmawia Ma-
riusz Bartosik.

Mariusz Bartosik: Całe twoje dorosłe 
życie związane jest z morzem. Ale prze-
cież nie urodziłeś się na wybrzeżu...

Waldemar Mieczkowski: Pochodzę z Bia-
łegostoku. Tam się urodziłem i tam miesz-
kałem do 25. roku życia. Żeglarstwem 

zainteresowałem się dzięki harcerstwu. 
W liceum wstąpiłem do Błękitnej Dzie-
wiątki, wodnej drużyny z dużymi tradycja-
mi. Skupiała fantastycznych instruktorów, 
którzy dali mi solidne żeglarskie podstawy. 

Czym jest dla ciebie morze?
Morze, to na pewno fascynacja, ale rów-

nież praca. Poza tym na morzu czuję się 
u siebie. Morze nigdy nie jest takie samo 
i nigdy nie jest nudne. Morze to również 
wspaniali i barwni ludzie, których spoty-
kam, niezwykłe znajomości i solidne przy-
jaźnie. No i oczywiście porty…

Twoja poważna przygoda z morzem 
rozpoczęła się w 1984 roku od udziału 
w Operacji Żagiel na pokładzie „Za-
wiszy”. Polski żaglowiec uczestniczył 
wtedy w pobliżu Bermudów w słynnej 
akcji ratowniczej, podczas której podję-
to rozbitków z tonącego żaglowca „Mar-
ques”. To wydarzenie jest dla ciebie tra-
gicznym wspomnieniem, raną na duszy, 
dowodem potęgi morza czy nieuchron-
ności losu?

Tragedia „Marquesa” to przede wszyst-
kim nauka pokory. Banalne stwierdzenie, 
że „z morzem nie można wygrać, można je 
najwyżej przeżyć”, nabrało wtedy bolesne-
go wymiaru.

K iedy wiosna umacnia swoje po-
zycje, w Białymstoku kończą się 
przygotowania do jednego z naj-

starszych festiwali szantowych w Polsce. 
„Kopyść” zadebiutowała w kwietniu 1979 
roku. Zorganizowali ją członkowie Akade-
mickiego Yacht Clubu, zarażeni śpiewaniem 
szant przez swojego komandora Wojtka So-
bańca. Komisarzem przeglądu był wówczas 
Sławek Kasner, on też wymyślił jego nazwę.

Przegląd konkursowy, który od początku 
był ważnym elementem imprezy, przycią-
gał wielu młodych wykonawców. Na bia-
łostockiej scenie pierwsze kroki stawiały 
zespoły dobrze dziś znane w środowisku; 
zwycięzcami konkursów byli między inny-
mi Refpatent (protoplasa Czterech Refów), 
The Pioruners, Perły i Łotry Szanghaju, 
Klang czy Banana Boat. 

Od początku organizatorzy stawiali na 
wspólną zabawę wykonawców i uczestni-
ków – głównie żeglarzy, którzy wiosenną 
„Kopyść” traktują jako początek sezonu 
żeglarskiego. I ta niepowtarzalna atmosfera 
zabawy, spotkań z ludźmi morza i rozmów 
trwa do dziś. Publiczność „Kopyści” jest 
wyjątkowa – świadoma, wymagająca, ale 
równocześnie wyrozumiała. Choć ma swo-
ich ulubieńców, jest otwarta na nowości. To 
dlatego wielu wykonawców planuje premie-
ry swoich utworów właśnie w Białymstoku.

Tegoroczny XXX Festiwal Piosenki Że-
glarskiej „Kopyść” rozpocznie się 4 kwiet-
nia. Tradycyjnie piątkowy koncert nosi 
tytuł „Czas w morze”. Wystąpią na nim 
również zespoły konkursowe. Sobotę ot-
wierają „Szanty dla dzieci”, po których 
przyjdzie czas na koncert jubileuszowy 

„Wiatr na wantach gra”. Festiwal zakończy 
wieczorny koncert „Żeglujże, żeglarzu”.

Koncerty jubileuszowe mają na „Kopy-
ści” długą tradycję. Swoje rocznice święto-
wali w Białymstoku tacy wykonawcy, jak 
Cztery Refy, Ryczące Dwudziestki, Packet, 
EKT Gdynia, Tonam & Synowie czy An-
drzej Korycki. W tym roku zapraszamy na 
benefis Waldka Mieczkowskiego podsumo-
wujący 35 lat pracy scenicznej. To wyda-
rzenie zapewne będzie imponujące, w koń-
cu Waldek to krajan związany z festiwalem 
od początku. To on stał na czele zespołu 
Błękitne Dziewiątki, który zdobył Grand 
Prix pierwszej „Kopyści”. W Białymsto-
ku mówią o nim: „Nasz regionalny kapitan 
eksportowy”. Bo przecież znają Waldka nie 
tylko ze sceny. Pływali na dowodzonych 
przez niego żaglowcach i jachtach. Dla 
niektórych jest przede wszystkim kapita-
nem z „Zawiszy Czarnego”, który prowa-
dził załogę wokół Hornu. Podczas benefisu 
Waldka Mieczkowskiego będzie ballado-
wo, bluesowo i folkowo, na co wskazuje 
lista wykonawców: Krzysztof Jurkiewicz, 
Jacek Jakubowski, Jacek Ronkiewicz, 
Krzysztof Kummer, Ignacy Andrukiewicz, 
Mariusz Kamper, Arek Wlizło, Krzysztof 
Kowalewski, Andrzej Korycki i Dominika 
Żukowska, Marek Szurawski, Flash Creep, 
Kasa Chorych, Klang i The Bumpers.

Oprócz wymienionych, na festiwalu wy-
stąpią również Charles Henderson ze Szko-
cji, Ula Kapała z Irlandii, Grzegorz Tysz-
kiewicz, Mechanicy Szanty, Banana Boat, 
Tonam & Synowie i wielu innych. O niepo-
wtarzalną domową atmosferę dbają organi-
zatorzy z Elą Mińko na czele. Ruszajmy więc 
z odległych krańców kraju, spotkajmy się na 
„Kopyści”, by poczuć wiosnę i wiatr, zanim 
staniemy z workiem na burcie jachtu...

Mariusz Bartosik

Wiosna z festiwalem „Kopyść”

Grupa Flash Creep na białostockiej scenie.  Fot. Mariusz Bartosik

Wszystkie barwy szant
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Zwykle kojarzymy ciebie z „Zawiszą 
Czarnym”, ale to nie jedyny żaglowiec, 
na którym pływałeś. 

Na „Zawiszy” zacząłem przygodę z ża-
glowcami, na nim też zaczynałem pływać 
zawodowo. Przez lata opiekowałem się 
tym statkiem, organizowałem kolejne rej-
sy i wyprawy. Ale pływałem też na innych 
żaglowcach, przez dwa lata pracowałem na 
żaglowcu PAN „Oceania”. Prowadziłem też 
„Pogorię”, „Gedanię” i „Kapitana Głowa-
ckiego”. W tym roku wybieram się na „Ka-
pitana Borchardta” i „Fryderyka Chopina”. 
Ale lubię też pływać na mniejszych jachtach.

Żeglujesz po cały świecie, ale wyru-
szasz także w bałtyckie rejsy. Co cię ciąg-
nie na Bałtyk?

Pływałem w różnych rejonach świata, 
ale to Bałtyk jest moim morzem. Moż-
na na nim znaleźć piękne miejsca, jak na 
przykład wyspa Christiansø czy fińskie 
i szwedzkie szkiery.

Co było pierwsze – żeglowanie czy 
śpiewanie?

Pierwsze było żeglowanie. To na obozach 
żeglarskich zacząłem przy ognisku śpiewać 
i grać na gitarze. Później zadebiutowałem 
na pierwszym festiwalu „Kopyść” w 1979 
roku, zdobywając Grand Prix.

Występowałeś też w zespołach Packet 
i Smugglers

Zespół Packet to legenda, czasem jest re-
aktywowany. Powstał w 1986 roku. Mirek 
„Pestka” Peszkowski, założyciel grupy, za-
prosił mnie do współpracy w styczniu 1987 
roku. Zespół istniał tylko dwa lata, zdobył 
wiele nagród, nagrał kasetę i u szczytu sławy 
się rozpadł. To była ciężka, ale fascynująca 
praca. Anka Peszkowska napisała świetne 
teksty, a nagrania z 1988 roku to ciągle, moim 
zdaniem, jedna z najlepszych szantowych 
płyt. Po rozwiązaniu grupy większość jej 
członków założyła zespół Smugglers, który 
początkowo opierał się na repertuarze Packet. 
Później na bazie Smugglersów powstała for-
macja folkowo-rockowa Szela. Ja wtedy pra-
cowałem już zawodowo na morzu...

Potem był Broken Fingers Band. Na-
zwa tej grupy nie jest przypadkowa.

Jesienią 1992 roku pływałem jako starszy 
oficer na „Zawiszy Czarnym”. Podczas ope-

rowania windą kotwiczną połamałem palce 
obu rąk. Dwa tygodnie później jechałem 
na festiwal do Wrocławia, nie było mowy 
o graniu na gitarze. Koledzy z zespołu Słod-
ki Całus od Buby zaproponowali mi akom-
paniament. Wystąpiliśmy w składzie: Ma-
riusz Kamper – gitara, Olek Rzepczyński 
– bas, Adam Skrzyński – fortepian i Jarek 
Medyński – harmonijki ustne. Rysiek Mu-
zaj spojrzał na nas i powiedział: „O! Broken 
fingers”. Nam się to spodobało i tak powstał 

zespół Broken Fingers Band. Podstawą re-
pertuaru były piosenki Janusza Sikorskiego. 
Potem dołączył do nas Krzysiek Jurkiewicz 
i w tym składzie nagraliśmy płytę „Nostal-
gia”. Graliśmy kilka ładnych lat.

A Gdańska Formacja Szantowa?
W 2001 roku na propozycję Michała Jusz-

czakiewicza, organizatora Szant pod Żura-
wiem, zebrałem kolegów, by zaśpiewać na 
Długim Targu. Musiałem podać nazwę do 
folderu reklamowego, więc bez namysłu rzu-
ciłem „Gdańska Formacja Szantowa”. Grupę 
tworzyli Jacek Jakubowski, Krzysiek Jurkie-
wicz, Józek Kaniecki i ja. Początkowo grali-
śmy popularne covery, ale szybko Krzysiek 
i Jacek zaczęli pisać piosenki dla zespołu. Po 
śmierci Józka graliśmy jeszcze jakiś czas we 

trzech. Z końcem 2008 roku odszedłem z ze-
społu, a Jacek i Krzysiek założyli grupę For-
macja i zaczęli grać bardziej folkowo.

Nie śpiewasz tylko o morzu...
Często morze jest w tle, ale czasem nie ma 

go wcale. Dla mnie w piosence ważny jest 
tekst. Piosenka musi o czymś opowiadać. 
Moi ulubieni autorzy to Leonard Cohen, Ja-
nusz Sikorski i Krzysztof Jurkiewicz.

Ostatnio współtworzysz męski chór 
szantowy. Jak się rozwija ten projekt?

To pomysł sprzed kilku lat, ale chór zaczął 
działać dość niedawno, w 2012 roku. Dzięki 
pracy Jacka Jakubowskiego, dyrygenta i dy-
rektora chóru, oraz zaangażowaniu i regular-
nej pracy wszystkich powołanych załogan-
tów, osiągnęliśmy całkiem dobry poziom. Ale 
przede wszystkim śpiewanie w chórze spra-
wia nam wielką frajdę. Nazywamy się Męski 
Chór Szantowy „Zawisza Czarny” i działamy 
pod patronatem CWM ZHP w Gdyni. Zo-
staliśmy zaproszeni na tegoroczny festiwal 
„Shanties”, na który przygotowaliśmy kon-
cert tradycyjnych pieśni kubryku z chórem 
w tle zatytułowany „Pod Starym Zawiasem”. 
Jak widzisz, szantowe muzykowanie ma tyle 
barw, ile morze, po którym pływamy.

Rozmawiał Mariusz Bartosik

Waldemar Mieczkowski – kapitan żaglowców, miłośnik Bałtyku i bard.  Fot. Mariusz Bartosik

http://www.kopysc.bialystok.pl
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F rancuz Armel Le Cléac’h pobił 
rekord trasy Krzysztofa Kolumba 
w samotnym rejsie trimaranem 

„Banque Populaire VII”. Historyczny szlak 
z hiszpańskiego Kadyksu na wyspę San 
Salvador (archipelag Bahama) pokonał w 6 
dni, 23 godziny, 42 minuty i 18 sekund – 
szybciej od poprzedniego rekordzisty Fran-
cisa Joyona o ponad półtorej doby i 10 razy 
szybciej od floty Kolumba. Warto też do-
dać, że samotny Armel Le Cléac’h, płyną-
cy na jachcie o długości 31,5 metra, uzyskał 
wynik gorszy zaledwie o dziewięć godzin 
od rezultatu 11-osobowej załogi trimarana 
„Spindrift 2” (długość: 42,67 metra). „Ten 
fantastyczny rezultat łamie kolejne barie-
ry” – pisali francuscy dziennikarze, którzy 
zachwycali się nie tylko czasem, ale także 
stylem żeglugi samotnego żeglarza.

Kluczem do sukcesu było umiejętne wy-
korzystanie sprzyjających warunków po-
godowych. Na początku rejsu silny sztor-
mowy wiatr, o sile ponad 30 węzłów, wiał 
z północnego zachodu. Odcinek z Kadyksu 
do Wysp Kanaryjskich (ponad 700 mil) 
francuski skipper pokonał w 32 godziny, 
co zaskoczyło nawet samego żeglarza. Po 
minięciu punktu kontrolnego na wyspie 
Gran Canaria było jeszcze lepiej, sternik 
wykorzystywał stabilny wiatr i żeglował 
w kierunku Bahamów najkrótszą drogą 
(nie schodził na południe w poszukiwaniu 
pasatów). 

Kolejne doby przynosiły fantastyczne 
wyniki. Armel pokonywał ponad 600 mil 
na dobę. Aż dwukrotnie ustanawiał rekord 
żeglugi dobowej: 23 stycznia przepłynął 
677 mil, a cztery dni później – 682 mile 

(średnia prędkość dobowa: 28,4 węzła). Ar-
mel żeglował szybciej nie tylko od Francisa 
Joyona, dotychczasowego rekordzisty, ale 
także od załogi Francka Cammasa, która 
z rekordem dobowej żeglugi mierzyła się 
na tym samym jachcie (wówczas nazywał 
się „Groupama 3”). 

Pod koniec rejsu Armel Le Cléac’h płynął 
w słabnącym wietrze, często wykonywał 
zwroty, co dla samotnika było bardzo mę-
czące. Mimo to zdołał utrzymać przewagę 
i pobić rekord. Na wyspę San Salvador za-
winął 30 stycznia. Podczas rejsu pokonał 
4271 mil ze średnią prędkością 25,47 węzła. 
W październiku Armel zamierza podjąć 
próbę pobicia rekordu trasy Nowy Jork – 
przylądek Lizard, a zimą wyruszy zapewne 
w rejs dookoła świata. Rekordy obu tras na-
leżą do Francisa Joyona.

10 razy szybszy od Kolumba
Gorąca zima samotników: Armel Le Cléac’h pobił rekord trasy Kolumba,  

Thomas Coville po raz czwarty przegrał walkę o rekord w rejsie dookoła świata, 
a trimaran „Prince de Bretagne” wywrócił się na Atlantyku.

Z Kadyksu na San Salvador „Banque Populaire VII” przepłynął w 6 dni, 23 godziny, 42 minuty i 18 sekund. Ustanowił rekord żeglugi dobowej: 682 mile.  Fot. Yvan Zedda
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Do pięciu razy sztuka?  
Thomas Coville nie składa broni

Thomas Coville po raz czwarty zmie-
rzył się z rekordem samotnej żeglugi na 
okołoziemskiej trasie. Francuz chce popra-
wić rezultat swego rodaka Francisa Joyo-
na z 2008 roku (trimaran „IDEC 2”, czas: 
57 dni, 13 godzin, 34 minuty, 6 sekund). 
Trimaran „Sodebo”, konstrukcja bardzo 
podobna do „IDEC 2”, w swych dotych-
czasowych rejsach dwukrotnie przerywał 
próbę z powodu awarii, raz okrążył świat 
w doskonałym czasie zbliżonym do rekor-
dowego (59 dni).

Do czwartej próby żeglarz przygotowy-
wał się niezwykle starannie – ponad dwa 
miesiące czekał w porcie na optymalną 
pogodę. Po starcie szybko osiągnął rów-
nik, ale później było już gorzej. Silny wyż 
Świętej Heleny spowolnił jacht i jego strata 
do rekordzisty rosła z dnia na dzień. Obli-
czono, że w okolicy Przylądka Dobrej Na-
dziei „Sodebo” będzie tracił ponad 1500 
mil, co właściwie przekreśli szanse na re-
kord. W tej sytuacji sponsor zdecydował 
o przerwaniu próby i powrocie jachtu do 
Francji. Dodatkowym argumentem za pod-
jęciem takiej decyzji była sytuacja lodowa 
na południu – góry lodowe wysunęły się 
daleko na północ, co stwarzało dodatkowe 
zagrożenie. 

Rozżalony Thomas Coville zawrócił 29 
stycznia. Od razu zapowiedział, że po-
dejmie kolejną próbę. Następnym razem 
popłynie jednak innym jachtem, 35-me-
trowym trimaranem, który przed laty nosił 
imię „Geronimo”.

Nieudany rejs  
„Prince de Bretagne”

Lionel Lemonchois podjął próbę pobi-
cia rekordu w samotnej żegludze na tra-
sie Francja – Mauritius (rekord należy do 
Michela Desjoyeaux). Francuski skipper 
w przeszłości dwukrotnie zwyciężał re-
gaty Mini Transat, był rekordzistą trasy 
Nowy Jork – San Francisco i jest uznanym 
fachowcem od żeglugi na dużych wielo-
kadłubowcach. Jego 85-stopowy „Prince 
de Bretagne” to przedłużony o 25 stóp tri-
maran klasy ORMA, na którym przed laty 
żeglował Thomas Coville.

Rejs początkowo przebiegał zgodnie 
z planem. Niestety, pod koniec stycznia, 
nieopodal wybrzeży Brazylii, jacht nagle 
zarył dziobami w wodę i próba zakończyła 
się wywrotką. Skipper uruchomił radiopła-
wę EPIRB i zawiadomił zespół brzegowy. 
Sternika ewakuowano, a jacht odholowano 
do brzegu. Lemonchois także zapowiada 
kolejne próby, na razie jednak musi się za-
jąć remontem jednostki.

Marek Słodownik

„Sodebo” dwukrotnie  przerywał rejs z powodu awarii, a raz okrążył świat w czasie zbliżonym do rekordowego (59 dni).

W październiku Armel Le Cléac’h zamierza podjąć próbę pobicia rekordu trasy Nowy Jork – przylądek Lizard. 

Do czwartej próby Thomas Coville przygotowywał się niezwykle starannie. Teraz czeka na kolejną szansę.
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K lasa Finn odrodziła się w ostat-
nich kilku sezonach. W ubiegło-
rocznych mistrzostwach Polski 

wzięło udział 22 sterników – pierwszy raz 
od wielu lat finn był najliczniej reprezen-
towaną konkurencją na najważniejszych 
ogólnopolskich regatach klas olimpijskich 
(tytuł obronił Piotr Kula). W krajowym 
rankingu sklasyfikowano 43 zawodników. 
W Poznaniu rozegrano pierwsze regaty fin-
nistów od ośmiu lat (startowały cztery łód-
ki). Szczególnie cieszy wysoka frekwencja 
w zawodach Pucharu Polski (średnia: 17 łó-
dek). Zaangażowanie polskiego środowiska 
w końcu zostało nagrodzone: mistrzostwa 
świata mastersów rozegrane zostaną w tym 
roku w Sopocie (od 6 do 13 czerwca). Bę-
dzie to pierwsza w kraju tak duża impreza 
klasy Finn od czasu gdańskich mistrzostw 
świata z 1997 roku. Co sprawiało, że łódka 
uznawana za drogą i trudną technicznie, 
stała się jedną z najbardziej popularnych 
konkurencji regatowych w Polsce?

Medale Kusznierewicza,  
czyli nadzieja na przyszłość

W 1996 roku złoty medal igrzysk zdobył 
finnista Mateusz Kusznierewicz. Osiem lat 
później w Atenach wywalczył brąz. Wyda-
wało się, że takie wyniki będą bodźcem do 

rozwoju klasy, ale niestety szkolenie mło-
dzieży w klubach całkowicie upadło. Poza 
wąskim gronem z kadry na finnie nie ści-
gał się prawie nikt. Dochodziło do absur-
dalnych sytuacji, gdyż prawie na siłę trzeba 
było ściągać zawodników na mistrzostwa 
Polski, żeby w ogóle mogły się odbyć. Na 
szczęście nie miało to dużego wpływu na 
wyniki najlepszych sterników za granicą. 

Na igrzyska w Pekinie zakwalifikował się 
Rafał Szukiel. Do Londynu pojechał Piotr 
Kula. Juniorzy przywozili medale z mi-
strzostw świata i Europy.

Andrzej Piasecki,  
czyli lokomotywa pełna pary

Przed dwoma laty kadrę klasy Finn prze-
jął Andrzej Piasecki. Wokół Rafała Szukiela 
i Piotra Kuli zgromadził liczne grono junio-
rów i seniorów. Tak dużej floty kadrowych 
finnistów nie mieliśmy od dawna. Wspól-
ne treningi oraz zgrupowania kondycyjne 
wzmogły rywalizację i zwiększyły poziom 
sportowy. W minionym sezonie Polacy 
startowali między innymi w mistrzostwach 
świata, Europy, w Lidze Mistrzów, w rega-
tach Trofeo Princesa Sofia Mapfre oraz w 
mistrzostwach Berlina. Największym ubie-
głorocznym sukcesem było wygranie Eu-
ropejskiej Ligi Mistrzów przez Piotra Kulę 
(cykl trzech imprez: Garda Trentino Olympic 
Week, Kieler Woche oraz Semaine Olympi-
que Française). Szczególnie cieszy nas to, że 
kadra zauważyła potencjał regat krajowych. 
Poza obowiązkowymi dotychczas zawodami 
(Puchar PZŻ i mistrzostwa Polski) reprezen-
tanci pojawiali się na takich zawodach, jak 
Nord Cup, Puchar Prezydenta Miasta Gdyni, 
Sopot Finn Cup czy Mistrzostwa Warszawy. 

cudowne lata klasy Finn
Do niedawna finn żył na marginesie polskiego żeglarstwa regatowego, a wśród  

amatorów i mastersów właściwie nie istniał. Dziś nasi finniści są prężną i świetnie zorganizowaną 
grupą, a ich flota rośnie w siłę. W tym roku zorganizują mistrzostwa świata.

W ubiegłorocznych mistrzostwach Polski udział wzięło 22 finnistów.   Fot. Arkadiusz Zimny (2)

Jan Okulicz, rocznik 1943.
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Mastersi, czyli  
stara gwardia nie rdzewieje

Zgodnie z przepisami klasy Finn, ma-
stersem staje się osoba, która w danym se-
zonie kończy 39 lat. Co roku organizowane 
są mistrzostwa świata mastersów, podczas 
których rywalizuje nawet 300 zawodników, 
w tym wielu wybitnych żeglarzy – uczestni-
cy igrzysk, mistrzowie świata i mistrzowie 
kontynentów. W Niemczech, Holandii, Bel-
gii, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Szwaj-
carii, a także w USA i RPA, od lat działają 
prężne organizacje mastersów zrzeszające 
osoby, które ścigały się na finnie w młodości 
i po latach powróciły do sportu. Jest też spo-
ra grupa, która z żeglarstwem regatowym 
związała się dopiero w wieku seniorskim 
i zaczęła pływać na finnie dla przyjemności.

W 2005 roku, podczas weekendowego 
zgrupowania Spójni Warszawa w Pucku, do 
trenujących juniorów dołączyło dwóch star-
szych kolegów – Piotr Pajor i Wojtek Jan-
kowski. Tak bardzo spodobał im się wspólny 
trening z młodszymi i bardziej doświadczo-
nymi sternikami, że zapisali się do klubu 
i rozpoczęli w miarę regularne szkolenie. 
W tym samym czasie przygodę z finnem roz-
począł Tomasz Mikulski z SKŻ Sopot, dla 
którego łódka była sposobem na poprawie-
nie kondycji oraz pretekstem do spędzania 
wolnego czasu na świeżym powietrzu. Nie 
minęło kilka miesięcy i rozegrano pierwsze 
mistrzostwa Polski mastersów (wydzielona 
klasyfikacja w ramach mistrzostw Warsza-
wy). Ścigało się pięciu zawodników, a mi-
strzem został Tomasz Mikulski.

Dziś w Polskim Stowarzyszeniu Rega-
towym Klasy Finn zarejestrowanych jest 
ponad 20 mastersów. Od dwóch lat Mistrzo-
stwa Polski Masters są oddzielną imprezą w 
kalendarzu. Pierwszą edycję zorganizowano 
w Charzykowych (rywalizowało 16 zawod-
ników). W minionym sezonie mastersi ry-
walizowali w Sopocie (22 sterników, w tym 
goście z Niemiec i Litwy). Tegoroczne mi-
strzostwa odbędą się zaś na Jeziorem Kier-
skim w Poznaniu (od 11 do 13 lipca).

Finn, czyli łódka trzech pokoleń

Na zawodach organizowanych w Polsce 
obserwujemy ciekawe spotkania pokoleń 
i rodzinną rywalizację. Najstarszym za-
wodnikiem w Pucharze Polski jest Wojtek 
Jankowski (rocznik 1939). W jednych re-
gatach ścigał się z młodszym o 56 lat Ja-
kubem Reszką. Jan Okulicz (rocznik 1943) 
oraz Janusz Taber (1944) w mistrzostwach 
świata mastersów mogą uczestniczyć wraz 
z Wojtkiem Jankowskim w grupie legends 
(zawodnicy powyżej 70. roku życia). Na 
drugim biegunie jest wielu juniorów w wie-
ku od 16 do 21 lat. Starsi koledzy swą posta-
wą uczą młodych determinacji w dążeniu 

do celu i trochę zapomnianych dżentelmeń-
skich zachowań na wodzie i lądzie. Młodzi 
rewanżują się natomiast wiedzą techniczną.

W ubiegłym roku Michał Jodłowski z War-
szawy, trenowany przez Jerzego Jodłowskie-
go, kilkakrotnie rywalizował z własnym 
dziadkiem – Janem Okuliczem. Na regatach 
krajowych rodzinę Kula częściej reprezen-
tuje ojciec Piotra Kuli (naszego olimpijczy-
ka) – Jarosław. W Poznaniu trenuje rodzina 
Jarockich – Kacper i Robert pływają z tatą 
Markiem Jarockim, doświadczonym sterni-
kiem z klas Finn i OK Dinghy. Czasem Ma-
rek sam wsiada na finna, by potrenować z 
synami i się pościgać. A w Warszawie mamy 
rodzinę Wieteska – syn Tomek i tata Stani-
sław razem trenują i jeżdżą na zawody.

Mistrzostwa Świata  
Finn Masters w Sopocie

Prawie sześć lat temu, w holenderskim 
Medemblik, Jacek Binkowski jako pierwszy 
Polak pojawił się na mistrzostwach świata 
mastersów. Swoim startem zaraził innych 
zawodników. W 2011 roku Bogusław No-
wakowski wybrał się do Holandii na Tulpen 
Race. Zawody nie odbyły się, bo zabrakło 

wiatru, ale Boguś odbył ciekawą rozmowę 
z Robertem Śledziewskim, sekretarzem Ho-
lenderskiego Stowarzyszenia Klasy Finn, 
który namówił go, by Polska zgłosiła chęć 
zorganizowania mistrzostw świata master-
sów. Pomysł trafił na podatny grunt. Polacy 
szybo się zorganizowali. W przygotowania 
zaangażował się Piotr Hlavaty, komandor 
Sopockiego Klubu Żeglarskiego i wiceprezes 
PZŻ. Fons van Gent, prezydent Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Finn – Masters, 
przyjechał obejrzeć Gdynię, Sopot oraz Puck. 
Zdecydowano, że Polska wystawi kandyda-
turę Sopotu. W kwietniu 2012 roku, podczas 
mistrzostw rozgrywanych w Irlandii, Jan 
Okulicz, Bogusław Nowakowski oraz Piotr 
Hlavaty przekonali mastersów z całego świa-
ta do polskiej kandydatury. Dziś SKŻ Sopot, 
przy współpracy z Polskim Stowarzysze-
niem Regatowym klasy Finn, przygotowuje 
imprezę. Ruszyła już strona internetowa mi-
strzostw, dopięte są także szczegóły zwią-
zane z logistyką oraz przebiegiem zawodów. 
Zawodników oraz kibiców zainteresowanych 
klasą Finn oraz udziałem w sopockiej impre-
zie zapraszamy na strony www.finnclass.pl 
oraz www.finnmasters.pl.

Piotr Mazur

Bogusław Nowakowski podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata mastersów.  Fot. Tosca Zambra

http://www.finnclass.pl/
http://www.finnmasters.pl/
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N ajpierw sędziowie wybierają pięć 
jednostek w każdej kategorii 
i ogłaszają nominacje. Następ-

nie jachty są testowane przez kolegium 
sędziowskie złożone z redaktorów 10 pism 
żeglarskich. Ubiegły rok był specyficzny. 
Zbyt mała liczba nowych wielokadłubow-
ców spowodowała, że sędziowie nie przy-
znali nagrody w tej kategorii. Za to duża 
liczba jachtów jednokadłubowych przyspo-
rzyła jury niemałych trudności już na eta-
pie nominacji.

Kategoria jacht turystyczny 
Nominowane jachty: Allures 39.9, Bavaria 
Cruiser 37, Beneteau Oceanis 38, Dufour 
410 Grand Large, Winner 9,00

Zwycięzca: Oceanis 38. Nowa konstrukcja 
francuskiej stoczni zaskakuje wysmakowa-
ną innowacyjnością. Doskonałe własności 
żeglugowe i osiągi łódź zawdzięcza ła-
twemu do opanowania ożaglowaniu, a po-
dwójny ster daje dobre wyczucie żeglugi. 
Oceanis 38 dostępny jest w trzech warian-
tach dopasowanych do potrzeb załogi: do 
jednodniowych wycieczek, do turystyki 
weekendowej lub typowy dom na wodzie. 
Jacht może mieć od jednej do trzech kabin. 
W pierwszym wariancie Oceanis 38 zaska-
kuje przestrzenią. W wersji trzykabinowej 
na łodzi może nocować sześć osób. W każ-
dej wersji otrzymamy wyjmowaną przednią 
ściankę działową. Sędziowie byli pod wra-
żeniem wysublimowanego stylu i dobrego 
doświetlenia wnętrza. Załodze z pewnością 

spodoba się ergonomicznie zaprojektowany 
kokpit. Na pokładzie Oceanis 38 ma także 
komplet szykownych walizek zaprojek-
towanych specjalnie dla Beneteau. Kufry 
mocuje się na ścianach kabin – stanowią 
łatwą w użyciu i przenośną przechowalnię 
osobistych rzeczy. Strona importera: www.
powerboats.pl.

Kategoria  
jacht regatowo-turystyczny 
Nominowane jachty: Dehler 38, Elan 400, 
Pogo 30, Premier 45, XP-33

Zwycięzca: Dehler 38. Niemiecka kon-
strukcja w umiejętny sposób łączy zalety 
jachtu regatowego i turystycznego. Choć 
została przeznaczona przede wszystkim 
na rynek jednostek turystycznych, linie 
kadłuba, rozplanowanie urządzeń pokła-
dowych i specyfikacja dostosowane są do 
wymogów regat w formułach IRC i ORC. 
Wyposażenie jachtu nie rozczaruje także 
żeglarzy oczekujących komfortu. 

Szoty można poprowadzić do stanowiska 
sternika – jachtem łatwo będzie sterować 
samotny żeglarz. Smukła rufa nie ogranicza 
przestrzeni w kokpicie. Jacht jest oferowany 
w kilku wariantach ożaglowania i z różnymi 
płetwami balastowymi. Dehler 38 to kon-
strukcja ładna, bezpieczna i dobrze żeglują-
ca (cena: od 129 000 euro netto). Cieszy się 
uznaniem także na rynku amerykańskim. 
Strona importera: www.hanseyacht.pl.

Kategoria jacht luksusowy
Nominowane jachty: Contest 42 CS, Gun-
fleet 58, Hallberg-Rassy 55, ICE 62, Mylius 
18E35

Jachty żaglowe roku 2014
Niemiecki Dehler 38 łączy zalety jachtu regatowego i turystycznego. Cena: od 129 000 euro netto.
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W Düsseldorfie podczas targów żeglarskich  
ogłoszono laureatów nagrody European Yacht of the Year.  

Przedstawiamy cztery zwycięskie jachty.

http://www.bakista.pl
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Zwycięzca: Contest 42 CS. To najmniejszy 
jacht spośród nominowanych w tej kategorii 
i zarazem najmniejszy w ofercie firmy Con-
test Yachts (niespełna 13 metrów długości). 
Sukces tej konstrukcji to dowód, że jednost-
ka luksusowa nie musi być duża. Co więcej, 
ten jacht wręcz błyszczy w otoczeniu 18-me-
trowych łodzi. Holenderski Contest 42 CS 
daje się łatwo prowadzić nawet niewielkiej 
załodze, cały czas uzyskując wysokie osią-
gi. Dzięki bogatemu osprzętowi wysokiej 
jakości nie potrzeba profesjonalnej załogi 
nawet podczas żeglugi oceanicznej. Kad-
łub został wykonany metodą przekładkową 
w formie próżniowej. Zwraca uwagę staran-
nie zaprojektowana i precyzyjnie wykonana 
instalacja elektryczna. Pięknie i funkcjo-
nalnie zaprojektowany kokpit uzupełnia 
przestronne i luksusowe wnętrze. Producent 
przewidział tak dużą liczbę opcji wyposaże-
nia, że zapewne trudno będzie znaleźć dwa 
identyczne jachty z tej serii. Strona produ-
centa: www.contestyachts.com.

Kategoria jacht sportowy 
Nominowane jachty: Django 6.70, Essence 
33, Malango 8.88, Sailart 22, Saphire 27 

Zwycięzca: Saphire 27. To nowoczesna 
sportowa jednostka monotypowa ze Szwaj-
carii, której twórcą jest Claudio Maletto, 
projektant zespołu Prada Luna Rossa. Jacht 
nadaje się zarówno do startów w regatach, 
jak i do rekreacyjnego żeglowania. 44 me-
try kwadratowe podstawowego ożaglowania 
to sporo jak na jednostkę o długości zale-

dwie 8 metrów. Dobry system refowania 
pozwala jednak zmniejszać żagle przy sil-
niejszych podmuchach. Łódź wyposażo-
no w kabinę z czterema kojami, można się 
więc wybrać na weekendowy rodzinny rejs. 
Podnoszony kil umożliwia wodowanie bez-
pośrednio z przyczepy, a stawianie masztu 
rękami załogi nie jest kłopotliwe, gdyż wę-
glowe drzewce są bardzo lekkie. Uzupełnia 
je węglowy chowany bukszpryt. Ciekawa 
jest koncepcja montażu wewnątrz kadłuba 

zaburtowego silnika elektrycznego. Sędzio-
wie docenili też nieskomplikowaną obsługę 
i wysoki potencjał żeglarski, który ta spor-
towa jednostka zawdzięcza nie tylko wspo-
mnianym węglowym drzewcom, ale także 
stalowemu kilowi z ołowianą bulbą oraz 
pomysłowo rozwiązanemu olinowaniu ru-
chomemu. Jacht produkuje dla Szwajcarów 
polska stocznia Delphia Yachts z Olecka. 
Strona producenta: www.saphireboats.com.

Marcin Pituła

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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Sportową łódź Saphire 27 produkuje dla Szwajcarów stocznia Delphia Yachts. Contest 42 CS. Sukces tej konstrukcji to dowód, że łódź luksusowa nie musi być duża.

Oceanis 38 może mieć od jednej do trzech kabin. W wersji trzykabinowej na łodzi może nocować sześć osób.

www.janmor.com.pl
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W ubiegłym roku wyprodukowa-
no ponad 200 nowych modeli 
łodzi motorowych. Z tej floty 

wybrano Europejskie Łodzie Motorowe 
Roku (European Powerboat Of The Year). 
Jury nagrody tworzą redaktorzy naczelni 
siedmiu europejskich magazynów poświę-
conych jachtom motorowym. Wszystkie 
nominowane konstrukcje szczegółowo te-
stowano. Zwycięzców poznaliśmy podczas 
targów w Düsseldorfie.

Łodzie o długości  
do 25 stóp (7,62 m) 
Nominowane jachty: Chris-Craft Capri 21, 
Boesch 625, Nordkapp Enduro 605, Boston 
Whaler Vantage 230, Karnic Storm 2255.

Zwycięzca: Nordkapp Enduro 605. Mo-
torówka z Norwegii, wielozadaniowa jed-
nostka o sportowym charakterze, ma smu-

kły kadłub z nawisem dziobowym i dość 
szeroką rufą. Taka konstrukcja pozwala 
łatwo wchodzić w ślizg. Producent zaleca 
stosowanie silników zaburtowych o mocy 
od 90 KM do 150 KM. Z najmocniejszym 
motorem łódź osiąga prędkość prawie 50 
węzłów. 

Nordkapp Enduro 605 jest bardzo zwrot-
ny i bezpieczny nawet przy dużych pręd-
kościach. Na pokład morze zabrać siedem 
osób. Stanowisko sternika umieszczono 
pośrodku, za postumentem z instrumen-
tami i kierownicą. Jest osłonięte owiew-
ką, więc pęd powietrza nie przeszkadza 
w prowadzeniu. Po prawej stronie znajduje 
się fotel nawigatora. Na rufie zamontowa-
no drabinkę kąpielową. Jest także zaczep 
dla narciarza wodnego. Wędkarze znajdą 
mnóstwo schowków i miejsce na rozłoże-
nie sprzętu. Strona producenta: www.nord-
kapp-boats.eu.

Łodzie o długości  
do 35 stóp (10,67 m) 
Nominowane jachty: Delta 34, Elan 
Power 30, Windy 29 Coho, Flipper 880 ST, 
Smartboat 30.

Zwycięzca: Elan Power 30. To druga cał-
kowicie nowa konstrukcja tej marki od 2009 
roku, czyli od momentu przejęcia działu mo-
torówek Elana przez słoweńską firmę BNC. 
Power 30 posiada kategorię B. Charaktery-
zuje się sportową sylwetką, dzielnością mor-
ską i oszczędnym wzornictwem nie tylko na 
zewnątrz, ale także w kabinie. Producent 
oferuje łódź z czterema wariantami po-
dwójnych silników Volvo Penta (o mocy od 
170 KM do 300 KM) lub jednym silnikiem 
o mocy 400 KM. Zestaw średniej mocy po-
zwala osiągać prędkość 37 węzłów. Kokpit 
jest przejrzyście zaprojektowany. Po prawej 
stronie umieszczono komplet instrumentów 
nawigacyjnych. Duża kanapa po rozłożeniu 
zamienia się w łóżko do opalania dla kilku 
osób. Wewnątrz znajdziemy dwie dwuoso-
bowe kabiny oraz piąte miejsce do spania 
w salonie. Zdaniem jurorów, jacht Elan Po-
wer 30 to praktyczna, wszechstronna i bez-
pieczna jednostka. Strona importera: www.
bestboats.pl.

Łodzie o długości  
do 45 stóp (13,72 m) 
Nominowane jachty: Jeanneau Velasco 43, 
Prestige 450 Fly, Rhea 36 Trawler, Austin 
Parker 42 Sedan, North-Line 37 Pilotstyle.

Zwycięzca: Jeanneau Velasco 43. Łódź 
miała premierę pod nazwą Voyage 42 ponad 
rok temu. W połowie ubiegłego roku nazwę 
zmieniono, by wprowadzić jacht na rynek 
amerykański (pierwotna nazwa była tam za-
strzeżona). Zdaniem sędziów, Jeanneau Ve-
lasco 43 wyznacza nowy kierunek rozwoju 
łodzi motorowych z górnym pokładem fly-
bridge. Jachtem steruje się lekko. To zasługa 

Jachty motorowe roku 2014

Elegancki Jeanneau Velasco 43 może być domem dla sześciu osób.

Nordkapp Enduro 605 z najmocniejszym silnikiem osiąga prędkość prawie 50 węzłów. Jetten 35 AC to luksusowa jednostka w kompaktowym wydaniu. F
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hydraulicznego wspomagania steru, sterów 
strumieniowych na dziobie i rufie oraz prze-
ciwstawnie zestrojonych przekładni dwóch 
silników Diesla o mocy 380 KM. W czasie 
spokojnej żeglugi łódź dobrze trzyma kurs, 
a gdy chcemy obniżyć pozycję dziobu pod-
czas ślizgu lub zrównoważyć boczny wiatr, 
używamy klap trymujących.

Pokład słoneczny podzielono na trzy czę-
ści: strefę kąpieli słonecznych i wodnych 
(prysznic w maszcie radarowym), jadalnię 
(sofa, stół i mała kuchnia) oraz strefę nawi-
gacyjną (stanowisko sternika i rozkładana 
kanapa dla pasażerów). Podobnie podzie-
lono nadbudówkę, gdzie znajdziemy sofy 
i rozkładany stół, kuchnię oraz klasyczną 
sterówkę. Pod pokładem oprócz przedziału 
silnikowego i magazynków są dwie kabiny 
i dwie łazienki z prysznicami. Na jachcie 
może nocować sześć osób. Strona importe-
ra: www.dobrejachty.pl.

Łodzie o długości  
powyżej 45 stóp (13,72 m) 
Nominowane jachty: Beneteau MC 5, 
Princess V48 Open, Contest 52 MC, Cranchi 
Eco Trawler 53 LD, Astondoa 63 Top Deck.

Zwycięzca: Beneteau MC 5. To komfor-
towa jednostka do krótszych lub dłuższych 
wycieczek. Jacht powstał dzięki współ-
pracy francuskiej stoczni i włoskiej firmy 
Monte Carlo Yachts należącej do grupy 
Beneteau. Francuzi zadbali o napęd i kon-
strukcję kadłuba, szczególnie w podwodnej 
części, a włoscy projektanci zaproponowa-
li ciekawe wzornictwo. Myśl techniczną 
konstruktorów Beneteau widać nie tylko 
w kształcie dna (kadłub dostosowano do 
napędów Volvo IPS), ale też w tulipano-
wym kształcie dziobu skutecznie rozci-
nającym fale w każdych warunkach. We 
wnętrzach widoczne są klasyczne formy 
skomponowane w futurystyczny sposób. 
Do tradycji nawiązują okrągłe bulaje (rzad-
ko dziś spotykane). Nietypowo usytuowana 

kuchnia po otwarciu drzwi nadbudówki 
staje się częścią pokładu rufowego. Pod 
pokładem znajdują się obszerna kabina 
główna, bardziej oszczędna druga kabina 
oraz przestronne łazienki. Włoscy projek-
tanci dołożyli starań, by stworzyć wrażenie 
luksusu. Na dachu nadbudówki znajduje 
się przestronny pokład słoneczny, który do 
spożywania posiłków nadaje się nawet le-
piej niż wewnętrzny salon. Na obszernym 
łóżku może się opalać nawet 10 osób. Stro-
na importera: www.powerboats.pl.

Łodzie wypornościowe
Nominowane jachty: Delphia Escape 1080, 
Jetten 35 AC, Linssen TNCS 36 AC

Zwycięzca: Jetten 35 AC. Nowy produkt 
holenderskiej stoczni Jetten Yachting to luk-
susowa jednostka w kompaktowym wydaniu. 
Tradycyjny stalowy kadłub ubrano w nowo-
czesną formę. Łódź nie ustępuje konstruk-
cjom z laminatu ani pod względem estetyki, 
ani właściwości żeglugowych. Koncepcja 
Jetten 35 AC nawiązuje do większych łodzi: 
Jetten 41 i Jetten 44. Zastosowano jednak 
nowe zestawienia kolorystyczne. Kadłub 
o długości 10,5 metra zanurza się na głębo-
kość 90 cm. Napęd zapewnia turbodoładowa-
ny silnik diesla firmy Yanmar (moc 54 KM, 
75 KM lub 110 KM) z klasycznym wałem. 
Dziobowy ster strumieniowy i montowany na 
dodatkowe zamówienie rufowy ster strumie-
niowy ułatwiają precyzyjne manewry. We 
wnętrzach doświetlonych dużymi oknami 
z izolacyjnego szkła rozmieszczono sześć koi. 
Strona producenta: www.jettenyachting.nl.

Marcin Pituła

Beneteau MC 5 to komfortowa łódź z dużym pokładem słonecznym na dachu nadbudówki.

Elan Power 30 to wszechstronna jednostka osiągająca prędkość 37 węzłów.

Gotowe jachty oraz kadłuby w dowolnym 
etapie zabudowy Czartery jachtów

Tel. 608 348 345
(22) 761 90 28
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P od względem liczby wystawców 
zajęliśmy szóstą pozycję. Przed 
nami byli jedynie Niemcy (855), 

Holendrzy (145), Włosi (102), Francuzi (60) 
i Brytyjczycy (58). Tegoroczna wystawa, 
jedna z najbardziej polskich imprez w hi-
storii Boot Düsseldorf, potwierdziła, że 
kondycja przemysłu jachtowego w Europie 
się poprawia. Oczywiście, nie da się ukryć 
problemów, z jakimi borykają się rynki we 
Włoszech, Hiszpanii czy Portugalii, ale 
liczba targowych gości i nastroje wystaw-
ców dają nadzieję na dobry sezon.

Najbardziej widocznymi firmami z Polski 
były stocznie Galeon, Delphia Yachts i Parker 
Poland. Galeon na dwóch ogromnych stoi-
skach zaprezentował aż 10 jachtów, w tym 
premierową łódź Galia 660 Ht i wystawiany 
po raz pierwszy w Düsseldorfie jacht Galeon 
445 Hts. Dużą uwagę przykuwał też luksuso-
wy tender Baby Crystal zbudowany na indy-
widualne zamówienie, wykończony szlachet-
nym drewnem i tapicerką z krokodylej skóry.

Delphia Yachts wystawiła trzy jachty 
żaglowe i nominowaną do tegorocznej na-
grody European Powerboat Of The Year 
łódź spacerową Delphia Escape 1080 Soley. 
Wśród jednostek żaglowych zobaczyliśmy 
dwie premierowe konstrukcje: Delphię 29 
i Delphię 34 (w Polsce zobaczymy je na 
kwietniowych targach Wiatr i Woda). Fir-
ma Parker Poland zaprezentowała trzy swo-
je najpopularniejsze modele: Parker 800 
Weekend, Parker 660 Weekend oraz Parker 
660 Pilothouse. Na stoisku Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych swe 
produkty promowały mniejsze firmy.

Nasi rodacy pojawili się także na stoiskach 
największych stoczni z Włoch, Francji i Nie-
miec. Polscy przedstawiciele zagranicznych 
firm mogli zaprezentować swym klientom 
nowości i znane konstrukcje. Nawet na stoi-
sku firmy ubezpieczeniowej Pantaenius roz-
mawialiśmy po polsku, gdyż obecni byli jej 
przedstawiciele z firmy Nautica Nord.

Tegoroczne targi w Düsseldorfie odwie-
dziło ponad 248 tys. osób (wzrost prawie 
o 10 procent). Aż 48 tys. gości przyjecha-
ło spoza Niemiec (z 65 krajów). Z targów 

chyba najbardziej zadowolone były firmy 
sprzedające osprzęt jachtowy i elektronikę. 
Wystawcy z tego sektora byli zaskoczeni 
liczbą sprzedanego sprzętu i podpisanych 
umów. Równie dobrze radziły sobie firmy 
z sektora małych łodzi. Dzięki liberalizacji 
przepisów, w Niemczech można prowadzić 
bez uprawnień łodzie motorowe z silnikiem 
o mocy do 15 KM. Wprowadzenie tego 
przepisu spowodowało wzrost sprzedaży 
silników tej mocy o 150 procent.

Arek Rejs

Nadchodzi dobry sezon
Na targach w Düsseldorfie swą ofertę zaprezentowało 1661 firm 

z 60 krajów. Polskę reprezentowało 47 przedsiębiorstw. 

Targi w Düsseldorfie to dla organizatorów ogromne wyzwanie logistyczne.

Firma Parker Poland zaprezentowała trzy swoje najpopularniejsze modele.  Fot. Arek RejsWielki błękit w centrum hal targowych. F
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Dystrybutor: Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171, 05-152 Czosnów

tel. +48 22 785 11 11, fax +48 22 785 09 99
e-mail: parker@parker.com.pl, www.parker.com.pl

Tylko teraz! 
F3.5ML W SUPER CENIE  
3600 PLN 
SPRAWDŹ U DEALERA
Promocja ważna do wyczerpania zapasów

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


Manufacture des Montres Vulcain S.A. - Chemin des Tourelles 4 - 2400 Le Locle - Switzerland - 
Tél. +41 (0)32 930 80 10 - Fax +41 (0)32 930 80 19 - info@vulcain-watches.ch

VULCAIN LANGSCHLAG KRÖSLIN
www.vulcain-langschlag.com

The Watch for Presidents. 

www.vulcain-watches.com

VULCAIN LANGSCHLAG KRÖSLIN 2014
KRÖSLIN - BORNHOLM - KRÖSLIN

res Vulcain S.A. - Chemin des Tourelles 4 - 2400 Le Locle - Switzerland - 

VU
w
ULCAIN LANGSCHLAG KRÖSÖSLILINNN
www.vulcain-langschlag.com

Edycja limitowana NAUTICAL SEVENTIES

Mechanizm Vulcain Cricket Calibre V-10.
Odmierza godziny, minuty, sekundy,
wyposażony w budzik i tarczę z tabelą dekompresji.

REGATY NA TRASIE KRÖSLIN - BORNHOLM - KRÖSLIN
Czekamy na ekscytujący wyścig.

Zgłoś swój udział!
www.vulcain-langschlag.com

Termin: 26 – 28 czerwca 2014 r.

http://www.vulcain-langschlag.com
http://www.vulcain-langschlag.com
http://www.vulcain-watches.com

