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NASZA TRZEBIEŻ
Zmiany w starym porcie

ZEW OCEANU
Na łupince przez Atlantyk

70 lAt  
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W I N D  C O N V E R T E R
°B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

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

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

Od wydania kwietniowego 
magazyn „Wiatr” dociera do 
kilku nowych miejsc w Warsza-
wie, a także w województwie 
dolnośląskim. Pismo otrzyma-
ją też żeglarze odwiedzający 
Marinę Sopot oraz robiący za-
kupy w sklepie internetowym 
Mazuria.

W Warszawie możecie szukać 
gazety w filiach popularnej sieci 
Sklep Podróżnika (ul. Kaliska 8/10 
i ul. Grójecka 46/50). Zapraszamy 
też po „Wiatr” do sklepu „Jaskkor” 
(Lindleya 16), który oferuje arty-
kuły do remontów łodzi (między 
innymi żywice, żelkoty, lakiery, 
kleje, maty, tkaniny i farby jachto-

we). Popołudniami lub wieczorem 
możecie wpaść do tawerny „Prze-
chyły”, w której jest nie tylko dobrze 
zaopatrzony bar, ale i klub żeglarski. 
Mamy ponadto dwa nowe punkty 
dystrybucji nad Zalewem Zegrzyń-
skim: w Porcie Jadwisin należącym 
do YKP Warszawa oraz w Ośrodku 
Szkoleniowym WAT w Zegrzu.

Żeglarze z najdalszych zakątków 
południowo-zachodniej Polski otrzy-
mają magazyn „Wiatr” na przystani KS 
Turów (zbiornik Niedów, nazywany po-
tocznie Witka), w zgorzeleckiej siedzibie 
KS Turów (Maratońska 2), w Zgorze-
leckim Klubie Żeglarskim (Bohaterów 
Getta 1a) oraz w siedzibie Jeleniogór-
skiego OZŻ (Wojska Polskiego 18).

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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Więcej „Wiatru”
Nowe miejsca dystrybucji naszego magazynu

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

Magazyn „Wiatr”, pierwszy bez-
płatny miesięcznik o sportach wod-
nych, dostępny jest w sklepach 

żeglarskich, klubach, marinach, przy-
staniach, w tawernach i wybranych 
hotelach. A także w wersji elektro-
nicznej, w formacie PDF. Żeglarze, 
którzy chcą otrzymywać pismo do 
domowej skrzynki, mają możliwość 
zamówienia przesyłki indywidualnej.
 Prenumerata półroczna (6 numerów) 
kosztuje 27 zł.

 Prenumerata roczna (12 numerów*) 
kosztuje 54 zł.

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

Zamów prenumeratę do domu

i70 to nowoczesna rodzina instrumentów, 
wyposażona w nowy interfejs użytkownika, 
doskonałe ekrany z szerokim wyborem palet 
kolorystycznych, natychmiastowy dostęp do 

potrzebnych danych nawigacyjnych – ważne gdy 
zależy Ci na zwycięstwie.

Największe ekrany oraz wielkość cyfr w instrumentach tej wielkości 
O 40% mniejsze zużycie energii niż kolorowe instrumenty poprzedniej generacji 

Wyświetlanie obiektów AIS, oraz stoper regatowy 
Super jasne podświetlenie ekranu LED z powłoką anty-refl eksyjną 

Wybór źródeł danych dla integracji z siecią 
Łatwa konfi guracja danych przez użytkownika 

Bezproblemowa integracja z siecią SeaTalk ng oraz NMEA 2000  

Dostępne są także nowe jednostki kontrolne autopilota p70R.

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

Dystrybutorzy: Sklep Żeglarski NEPTUN, Gdynia, tel. 58 621 68 00; SKAUT Sp. z o.o., Szczecin, tel./fax 91 461 35 31; Sklep Żeglarski Bakista, www.bakista.pl, tel. 59 862 76 27

Zdjęcie z okładki
Nasze okładkowe zdjęcie, z łódką 

klasy Omega, wykonała Karolina Kor-
neszczuk. Miejsce akcji: Zatoka Gdań-
ska. Wydarzenie: regaty Nord Cup 2011. 
Załoga: Kamil Ortyl, Tomasz Kaczmar 
i Robert Zawadowicz (POL 154, drugie 
miejsce w kategorii Omega Sport). Wię-
cej ciekawych zdjęć autorstwa Karoliny 
Korneszczuk, z klasą Omega oraz z in-
nymi łódkami biorącymi udział w tych 
wyjątkowych regatach, na stronie inter-
netowej www.nordcup.pl.
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www.janmor.com.pl
http://www.eljacht.pl/
http://www.nordcup.pl/
http://www.kaminski.pl
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50 godzin
czekał na ratunek na Morzu Czerwonym

Jan Lisewski, polski kitesurfer, opowiada o nieudanym rejsie

Krzysztof Olejnik: Jaki był począ-
tek twojego rejsu?

Jan Lisewski: Pierwszy etap prze-
prawy przez Morze Czerwone prze-
biegał spokojnie, deska sunęła po dość 
płaskiej wodzie. Im dalej od brzegu, 
tym fale oczywiście stawały się coraz 
większe. Warunki zaczęły przypomi-
nać te, które miałem latem podczas 
rejsu przez Bałtyk – ze Świnoujścia 
do Ystad. Wiało z siłą 20-24 węzłów. 

Jechałem na desce, którą zmodyfi-
kowałem według własnego projektu. 
Tipy zostały podniesione ku górze 
o sześć centymetrów. Można to po-
równać do dziobów nart zjazdowych, 
które są mocno zadarte ku górze. Taka 
budowa deski pozwalała łatwiej poko-
nywać fale. Podczas rejsu przez Bałtyk 
gubiłem deskę chyba 20 razy. Teraz 
zdarzyło się to tylko raz i to wyłącznie 
z powodu mojej chwilowej nieuwa-

gi. Korzystałem z seryjnego latawca 
polskiej produkcji (Nobile). Jest on 
bezpieczny, dobrze skrojony i łatwy w 
sterowaniu. Przez cztery i pół godziny 
pokonałem około 136 km.

Co się wydarzyło później? Dlacze-
go przerwałeś rejs?

Najpierw wiatr zmienił kierunek, 
a potem zgasł. Zupełnie jakby ktoś wy-
ciągnął wtyczkę z gniazdka. W ciągu 
dwóch minut z 20 węzłów pozostały 
trzy. Latawiec spadł do wody. Spraw-
dzałem prognozę na kilku profesjonal-
nych serwisach internetowych i dzień, 
który wybrałem na przeprawę, był 
najlepszym z możliwych. Gdybym nie 
miał takiej pewności, nie wystartował-
bym. Do celu zabrakło mi około 40 km.

Próbowałeś poderwać latawiec?
Oczywiście. Ale każda próba kończy-

ła się na przejechaniu 200 lub 300 me-
trów i sytuacja się powtarzała. Po dwóch 

godzinach musiałem się pogodzić z tym, 
że to koniec rejsu, bo zbliżał się zmrok. 
Wypuściłem powietrze z głównej tuby 
i zwinąłem latawiec w prowizoryczną 
tratwę. Po chwili wezwałem pomoc. Są-
dziłem, że zostanę podjęty z wody dość 
szybko, bo przecież Morze Czerwone to 
nie ocean, ruch statków jest duży.

Jak minęła pierwsza noc?
Do wyprawy byłem dobrze przygo-

towany fizycznie, psychicznie i sprzę-
towo, więc kilka godzin w wodzie nie 
stanowiło wielkiego problemu. Naza-
jutrz zacząłem wypatrywać łodzi, na-
słuchiwać śmigłowca, próbowałem też 
wykorzystać wiatr, by podpłynąć bliżej 
brzegu. Niestety, później zmienił kieru-
nek. Wystrzeliłem race, bo widziałem 
w pobliżu rybackie kutry. Nadawałem 
mayday przez UKF, a także SOS za 
pomocą latarki. Bez rezultatu. Byłem 
coraz bardziej wyziębiony (woda mia- re
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ła 18 stopni Celsjusza i była cieplejsza 
od powietrza). Nie miałem już zapasów. 
Strasznie chciało mi się pić. Napoty-
kałem dryfujące butelki, ale, niestety, 
były puste. Na dodatek podrażniło mnie 
pływające po powierzchni świństwo, 
ławica kolorowych żyjątek, które dzia-
łają paraliżująco na układ oddechowy. 
Przez dobry kwadrans miałem kłopoty 
z oddychaniem. Wtedy pomyślałem, że 

naprawdę nie jest wesoło. Na szczęście, 
te dolegliwości wkrótce minęły.

W południe widziałem helikopter. 
Rozłożyłem latawiec i machałem. Od-
leciał. Po południu pojawił się drugi. 
Wiedziałem, że akcja ratunkowa trwa, 
ale nie wiedziałem, dlaczego nie mogą 
mnie znaleźć.

Mówiłeś wcześniej, że musiałeś od-
ganiać rekiny za pomocą noża. Ten 
wątek twojej przygody wywołał spo-

ro dyskusji w internecie, stałeś się 
obiektem żartów i kpin. Ktoś nawet 
ułożył „Pieśń o pogromcy rekinów”. 
Specjalnie mnie to nie dziwi, bo każ-
dy, kto widział dobry film o rekinach 
(nie myślę o „Szczękach”, ale o doku-
mentalnych produkcjach emitowa-
nych na przyrodniczych kanałach), 
nie może sobie wyobrazić takiej sytu-
acji. Jak zziębnięty, głodny, spragnio-

ny i zmęczony facet zdołał odstraszyć 
stado morskich drapieżników?

To nie były żarłacze białe. Ani wiel-
kie osobniki. Miały od 1,5 do 2,5 metra 
długości. Na początku mojego dryfo-
wania trzymały się z dala, bo użyłem 
środka odstraszającego rekiny. Ale póź-
niej już go nie miałem. Najpierw poja-
wiły się dwa. Być może wyczuły mnie 
dlatego, że wyziębiony często załatwia-
łem się do wody. Podpływały coraz 

bliżej, czasem wpływały pod latawiec. 
Wtedy chwyciłem nóż, przywiązałem 
go do nadgarstka, by mi nie wypadł, 
i zacząłem uderzać każdego osobnika, 
który znalazł się w zasięgu mojej ręki. 
Na miejsce dwóch odstraszonych pod-
pływały dwa kolejne. Czasem trzy. Je-
den o mało nie zrzucił mnie z latawca. 
W sumie rekinów było około jedenastu. 
Uwierzcie, to nie było przyjemne. Na 
latawcu, który wrócił ze mną do Polski, 
widać ślady ugryzień i szarpania.

Mijały kolejne godziny. Byłem wy-
czerpany, spalony słońcem, spuchnięty. 
Wreszcie zobaczyłem szybką wojsko-
wą łódź motorową, przepłynęła blisko 
mnie na pełnej mocy. Rzuciłem deskę 
do góry i wtedy mnie zauważyli. Zo-
stałem podjęty na pokład i bezpiecznie 
wróciłem na ląd. Poczułem wielką ulgę.

Co dalej? Czy wrócisz na Morze 
Czerwone, by ponowić próbę?

Nie rezygnuję z planu zdobycia ko-
rony mórz (na wzór górskiej korony 
Ziemi). Ale nie wiem, czy od razu 
wrócę na Morze Czerwone. Być może 
najpierw wyznaczę sobie inny cel.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Dotychczas śmiałkowie pokonywali 
na kitesurfingu zatoki i wody przy-
brzeżne. Były też rejsy z Maroka do 
Hiszpanii i z Irlandii do Anglii. Ale 
wszystkie te próby podejmowano 
w towarzystwie łodzi asekuracyj-
nych. Louis Tapper z Nowej Zelandii 
płynął przez miesiąc wzdłuż brzegów 
Brazylii, pokonując od 30 km do 40 
km dziennie. Podróżował samotnie, 
ale kiedy był zmęczony, schodził na 
ląd i biwakował. Jan Lisewski jest 
pierwszym kitesurferem podróżują-
cym przez otwarte morza bez asysty 
motorówki.
Janek (42 lata) uprawia kitesurfing 
od 9 lat. Spędza na desce pięć mie-
sięcy w roku. Organizuje szkolenia 
i wyjazdy na ciepłe wody. Startuje 
w zawodach. Ma własną kolekcję de-
sek (Master Kiteboarding). Jest także 
polskim pionierem pływania w trud-
nych warunkach. Nawet w środku 
zimy, gdy woda ma zaledwie 2 stop-
nie Celsjusza, wyrusza na zatokę. 
Często zamienia deskę na snowboard 
i uprawia snowkite – zimową odmia-
nę kitesurfingu.
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Jan Lisewski. Porażka na Morzu Czerwonym przyniosła mu większy rozgłos niż sukces na Bałtyku.   Fot. Łukasz Baliński

Latem ubiegłego roku pokonał na kitesurfingu Bałtyk. Teraz 
chciał przepłynąć Morze Czerwone, ale zatrzymał się 40 km 
przed brzegiem, gdy zabrakło wiatru i latawiec spadł do 

wody. Po powrocie do Polski na głowę Lisewskiego spadła lawi-
na krytyki. Oskarżono go o to, że nie potrafił obsłużyć urządze-
nia wzywającego pomoc. Że nie sprawdził prognozy pogody. Że 
nie powinien otrzymać 40 tys. zł dotacji, którą obiecały mu na 
wyprawę władze Gdańska. Internauci nie przebierali w słowach, 
nazywając go baranem i ignorantem. Ale czy Jan Lisewski rze-
czywiście zasłużył na tak surową ocenę?

Byłem wyczerpany, spalony słońcem, spuchnięty. 
Wreszcie zobaczyłem szybką łódź motorową.  
Rzuciłem deskę do góry i wtedy mnie zauważyli.

http://www.smart.gda.pl
http://www.raksa.com.pl
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Lokalizator GPS
Urządzenie, które ratuje życie

Na morzu, na pustyni i w górach

Janek Lisewski, polski ki-
tesurfer, został odnalezio-
ny na Morzu Czerwonym 

dzięki urządzeniu przypomi-
nającemu telefon dla dzieci. 
Spot, czyli Satellite Personal 
Tracker, potrafi wezwać pomoc 
prawie z każdego miejsca na 
ziemi (z wyjątkiem części Oce-
anu Indyjskiego, części Pacy-
fiku oraz wód oblewających 
Arktykę i Antarktydę). Jest 
przydatny wszędzie tam, gdzie 
nie ma zasięgu sieci GSM. Pro-
ducent twierdzi, że przez 10 lat 
pomógł odszukać i uratować 
około 30 tys. osób.

Spot oferuje firma Globalstar, ame-
rykański operator telefonii satelitar-
nej mający siedzibę w stanie Luizjana 
(www.globalstar.com). W Polsce moż-
na go kupić za 750 zł brutto lub wypo-
życzyć za 249 zł brutto. Janek Lisewski 
pożyczył urządzenie w wałbrzyskiej 
firmie Korjar. W tym samym miej-
scu kupił je Radek Kowalczyk, który 
w ubiegłym roku ukończył atlantyckie 
regaty samotników Transat 6.50.

Osoby, które decydują się na kupie-
nie spota, muszą co roku uiścić opłatę 
aktywacyjną w wysokości 99 euro. 
Jeśli wykupimy dodatkowo usługę 
tracking (39 euro na rok), wówczas 
urządzenie nie tylko wezwie pomoc 
w razie potrzeby, ale będzie także 
wysyłać wiadomości o naszej po-
zycji (średnio co 10 minut). Dzięki 
temu żeglarz, alpinista lub globtroter 
przemierzający setki kilometrów na 
rowerze będzie mógł zostawiać ślady, 
na przykład na swojej stronie inter-

netowej i w ten sposób informować 
o postępach podróży.

Na wypożyczenie spota decydują się 
zwykle osoby korzystające z lokalizato-
ra okazjonalnie i w związku z tym nie 
chcące ponosić corocznych opłat akty-
wacyjnych (pokrywa je wówczas firma 
będąca właścicielem urządzenia).

– Choć spoty mają zaledwie cztery 
lub sześć przycisków (zależnie od mo-
delu), przed podróżą należy dokładnie 
przeczytać instrukcję użytkowania 
– mówi Jarosław Piotrowski z firmy 

Korjar. – Trzeba też skonfigurować 
urządzenie, wchodząc na stronę inter-
netową www.findmespot.com. Podaje-
my tam dane osób, które mają być po-
wiadomione w razie wezwania służb 
ratowniczych, a także dane osób infor-
mowanych na bieżąco o naszej pozycji 
i sytuacji na trasie wyprawy.

Wciskając przycisk Help (na now-
szym modelu Spot 2 narysowano 
w tym miejscu dwie dłonie), wysyłamy 
sygnał do osób monitorujących wypra-
wę i mogących nam udzielić pomocy. 

Wduszając przycisk OK, informuje-
my najbliższych, że u nas wszystko 
w porządku. Jeśli nadusimy 911 (na 
nowszym modelu Spot 2 czerwony 
przycisk z napisem SOS), zainicju-
jemy procedurę wzywania pomocy. 
– Ważne jest, by użytkownik nie wdu-
szał nerwowo wszystkich przycisków, 
gdyż każde kolejne zadanie anuluje 
poprzednie i urządzenie nie wysyła 
właściwego komunikatu we właści-
wym czasie. Należy obserwować dio-
dy informujące o prawidłowym dzia-
łaniu spota. Po naduszeniu przycisku 
SOS urządzenie wysyła wiadomość 
do centrum w USA, które powiadamia 
odpowiednie służby ratownicze – do-
daje Jarosław Piotrowski. 

Spot 2 posiada jeszcze dwa dodatko-
we przyciski. Guzik, na którym nary-
sowany jest ślad traperskiej podeszwy, 
uruchamia funkcję tracking. Przycisk 
z imitacją tekstu w chmurce (jak w ko-
miksach) pozwala wysłać wiadomość 
zapisaną wcześniej w systemie in-
ternetowym, na przykład: „Kochani, 
właśnie minąłem równik” albo „Po-
zdrowienia ze szczytu Mont Everest”.

W wałbrzyskiej firmie wypoży-
czyć można starszy model spota, któ-
ry klienci chwalą za to, że unosi się 
na powierzchni wody, a dwie dobrej 
jakości baterie (paluszki) zapewnia-
ją pracę przez trzy lub nawet cztery 
tygodnie. Spot 2 (przeznaczony do 
sprzedaży) zasilany jest trzema ba-
teriami typu AAA, które utrzymują 
urządzenie w gotowości przez ty-
dzień. Niezależnie od tego, jaki mamy 
model w plecaku, zawsze jednak war-
to posiadać przynajmniej jeden do-
datkowy komplet baterii.

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

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

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA 
W SPORTACH WODNYCH 

...to więcej, jak tylko ubezpieczenie

UBEZPIECZENIA  JACHTU
jacht-casko
jacht-OC

ubezpieczenie  pasażerów w  razie  wypadku

SMS -PROGNOZA POGODY

NOWOŚĆ
24 H SERWIS

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

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

re
kl

a
m

a

Spot, czyli osobisty lokalizator GPS firmy Globalstar.  Fot. Jarosław Piotrowski

http://www.findmespot.com/
http://www.yacht-pool.pl
http://www.finboats.pl/
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peryskop

Nowi sponsorzy, nowi 
sternicy, nowe jachty 
i rekordowa liczba zgło-

szeń. Tylko trasa taka sama: 
Świnoujście – Christiansø – 
Świnoujście. Trwają przygoto-
wania do XIII edycji Bałtyckich 
Regat Samotnych Żeglarzy 
o Puchar „Poloneza”. W tym 
roku impreza zapowiada się 
wyjątkowo ciekawie. 

To jeden z najtrudniejszych i najdłuż-
szych pełnomorskich wyścigów z Polsce 
i na Bałtyku. To także jedna z najstar-
szych imprez regatowych w naszym 

kraju. Dzięki staraniom organizatorów 
będziemy mogli śledzić jachty w in-
ternecie. Regaty „Poloneza” to pierw-
szy pełnomorski wyścig rozgrywany 
w Polsce, który możemy obserwować 
w sieci i w ten sposób kibicować na-
szym faworytom.

Start już potwierdziło 22 sterników. 
Na trasie zobaczymy między innymi 
Radka Kowalczyka, który w ubiegłym 
roku ukończył słynne atlantyckie rega-
ty Transat 6.50. Wystartuje Krzysztof 
Kołakowski mający za sobą wiele sa-
motnych wyścigów, również w klasie 
Mini 6.50. Sporą niespodzianką jest 
zgłoszenie Bogusława Grzywniaka, 

zawodowego skippera, ostatnio więcej 
czasu spędzającego na Morzu Egej-
skim niż w Polsce. Grzywniak będzie 
miał do dyspozycji zupełnie nowy 
jacht – NH Fun 30, wyprodukowany 
przez stocznię Nautiner. Zgłosił się 
także Władysław Chmielewski, któ-
ry w ubiegłym roku płynął na łodzi 
„Loca”, a teraz wystartuje na nowo za-
kupionym jachcie klasy X-79. Oczywi-
ście, nie zabraknie Mieczysława Irchy 
na jachcie „Zryw” i Andrzeja Wojcie-
chowskiego na „Karfim”. Właśnie od 
zmagań takich jednostek (typu Taurus) 
rozpoczęła się prawie 40 lat temu hi-
storia bałtyckich regat samotników 
o Puchar „Poloneza”.

Na trasie nie zabraknie również ko-
biet. Po raz drugi na jachcie „Polus” 
wystartuje Jolanta Długajczyk. Zoba-

czymy też Marka Lewensteina, który 
na „Kiwi” zdobył przed rokiem Puchar 
„Poloneza”, główne trofeum regat, 
a także Mateusza Stodulskiego, przy-
gotowującego się do samotnego rejsu 
dookoła świata na jachcie „Sputnik II”. 
Kto jeszcze zgłosi swój udział? Zby-
szek „Gutek” Gutkowski, który otrzy-
mał od organizatorów specjalne zapro-
szenie do wzięcia udziału w wyścigu, 
powiedział nam, że jeśli tylko czas mu 
pozwoli, wystartuje. Zaproszenie wy-
stosowano także do Romana Paszke.

Inicjatorami samotnego ścigania się 
po Bałtyku byli szczecińscy kapitano-
wie Jerzy Siudy i Kazimierz „Kuba” 
Jaworski. W 1973 roku zorganizowali 
regaty dwóch jachtów na trasie Świno-
ujście – Christiansø – Świnoujście. Nie 
wiemy, który z nich wówczas wygrał, 

Samotnicy
szykują jachty na regaty o Puchar „Poloneza”

22 śmiałków już czeka na start

bo postanowili zachować rezultat w ta-
jemnicy. Przez następne lata organiza-
torem wyścigu był Jacht Klub Wyższej 
Szkoły Morskiej w Szczecinie. Dla 
upamiętnienia rejsu dookoła świata 
Krzysztofa Baranowskiego Bałtyckie 
Regaty Samotnych Żeglarzy nazwano 
regatami o Puchar „Poloneza”. Poza 
samym kapitanem Baranowskim (jako 
uczestnik honorowy był na wodzie 
w 1974 roku podczas startu) w wyści-
gach uczestniczyli inni znani polscy 
żeglarze: Jerzy Rakowicz, Jerzy Made-
ja, Barbara Chmielewska, Janusz Char-
kiewicz, Zygmunt Kowalski i Michał 
Kęszycki. Do roku 1983 startowali tak-
że Kazimierz Jaworski i Jerzy Siudy. 

W 2010 roku wyścig reaktywowa-
no po 27 latach przerwy. Na starcie 
stanęło 15 jachtów. Przed rokiem 
ścigało się już 20 samotnych że-
glarzy (najwięcej w historii regat). 
Andrzej Glebow na nowoczesnym 
jachcie „Stocznia Ustka” klasy GP 
33 zwyciężył w czasie rzeczywistym 
i  stanowił rekord trasy (35 godzin i 7 
sekund). Największym jachtem była 

„Artortina” Edwarda Stachonia (Ba-
varia 44). Pierwszym jachtem bala-
stowo-mieczowym w historii wyścigu 
był „Sputnik” Mateusza Stodulskiego 
(Tango 730s). Najmniejszym jachtem 
dowodził najstarszy w stawce 67-letni 
Edward Zając – jego „Holly” ma 6,3 
metra długości (zgłoszony jest rów-
nież do tegorocznej edycji). Nowością 
był udział dwóch żeglarek: Joanny 
Pajkowskiej na „Ani” i Jolanty Dłu-

gajczyk na „Polusie”. Wystartował 
również znakomity niepełnosprawny 
żeglarz z Niemiec Ralph Pritzkow. 
Uroczyste zakończenie regat odbyło 
się w pomieszczeniach Galerii Kapi-
tańskiej firmy Calbud.

Gorąco zapraszamy do udziału 
w tegorocznych regatach wszystkich, 
których ciągnie do samotnego że-
glowania. Wystarczy sprawny jacht 
i odrobina determinacji, by zmierzyć 

się z historyczną trasą. Po cichu li-
czymy na to, że w regatach weźmie 
udział także Tomasz Cichocki, który 
na jachcie „Polska Miedź” zmierza do 
Europy, kończąc powoli samotny rejs 
dookoła świata.

Krzysztof Krygier, 
organizator regat „Poloneza”

Więcej informacji na stronie interne-
towej www.regaty-poloneza.pl

ZGŁOSZENI DO REGAT „POLONEZA” 2012
Krystian Szypka – „Sunrise”, Cezary Szymański – „Scorpena”, Marek Lewen-
stein – „Kiwi”, Walerian Zegzdryn – „Scooby Doo”, Maciej Ziemba – „Janeczka”, 
Sławomir Turniak – „Truxa”, Andrzej Wojciechowski – „Karfi”, Szymon Gorski – 
„Gaia”, Jarosław Pokropiński (szuka jachtu), Edward Zając – „Holly”, Witek Czar-
necki – „Szybka”, Krzysztof Krygier – „Bluefin”, Jolanta Długajczyk – „Polus”, 
Krzysztof Kołakowski – „Blekot”, Mieczysław Ircha – „Zryw”, Mateusz Stodulski 
– „Sputnik”, Henryk Kałuża – „Harry”, Bogusław Grzywniak – NH Fun 30, Edward 
Stachoń – „Artotina”, Radosław Kowalczyk – „Calbud”, Władysław Chmielewski 
– X79, Michał Jabłoński – „Exocet”.

TERMINARZ REGAT „POLONEZA” 2012
13 sierpnia, godz. 18.00 Rozpoczęcie w Marinie Świnoujście.
14 sierpnia, godz. 9.00 Start na redzie portu Świnoujście.
15-17 sierpnia Meta w główkach portu Świnoujście, powroty jachtów do mariny.
17 sierpnia, godz. 18.00 Grill dla uczestników regat w Marinie Świnoujście.
18 sierpnia Uroczyste zakończenie regat w Szczecinie.

Cezary Szymański na jachcie „Scorpena”.   Fot. www.portalzeglarski.com

TROFEA  
REGAT „POLONEZA”

Przechodni Puchar „Poloneza” ufun-
dowany przez Edmunda Bąka, dyrek-
tora Morskiej Stoczni Jachtowej im. Le-
onida Teligi. Puchar otrzymuje kapitan 
jachtu, który pokona trasę w najkrót-
szym czasie przeliczeniowym KWR. 
Nazwiska zwycięzców uwieczniane są 
na tabliczkach.
Przechodni Puchar Klubu Żeglarzy Sa-
motników ufundowany przez Michała 
Kęszyckiego i firmę Silverpol otrzymu-
je kapitan jachtu, który pokona trasę 
najszybciej w czasie bezwzględnym.

ZDOBYWCY PUCHARU 
„POLONEZA”

1973  Kazimierz Jaworski, „Ogar”  
Jerzy Siudy, „Karfi”

1974 Kazimierz Jaworski, „Ogar”
1975 Jerzy Siudy, „Karfi”
1976 Władysław Góralski, „Ogar”
1977 Kazimierz Jaworski, „Spaniel”
1978 Jerzy Siudy, „Bumerang”
1979 Czesław Gogołkiewicz, „Karfi”
1980 Jerzy Madeja, „Umbriaga”
1981 Jerzy Madeja, „Umbriaga”
1983 Jerzy Madeja, „Umbriaga”
2010 Krzysztof Krygier, „Bluefin”
2011 Marek Lewenstein, „Kiwi”

Mieczysław Ircha wystartuje w regatach na jachcie „Zryw”.   Fot. www.portalzeglarski.com

WSPIERAJĄ  
REGATY „POLONEZA”

SPONSORZY: złoty – stocznia jachto-
wa Delphia Yachts, srebrny – Henri 
Lloyd, brązowi – sklep żeglarski „Ba-
kista”, MK Consulting Group, CSL, 
firma ubezpieczeniowa Pantaenius, 
Bluefin.pl. 
PATRONI: główny – Klub Żeglarzy 
Samotników, złoty – Szczecin, brą-
zowy – Centrum Żeglarskie Szczecin. 
Patronem medialnym regat jest ma-
gazyn „Wiatr”.
PARTNERZY: www.portalzeglarski.com, 
www.sailportal.pl, TVP Szczecin, Te-
lewizja Pomerania, Telewizja Świnouj-
ście, Polskie Radio Szczecin, Silverpol, 
Bodden-yachting.de, YKP Świnouj-
ście, Fundacja Morska, Komenda Po-
licji w Świnoujściu, Grawer Piotr Nycz.

http://www.sea-line.eu/
http://www.regaty-poloneza.pl/
http://www.portalzeglarski.com/
http://www.portalzeglarski.com/
http://www.sailportal.pl/
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Poczuj zew
i płyń na małej łódce przez Atlantyk

Polacy będą się ścigać na łupinkach

Szymon Kuczyński i Do-
brochna Nowak budują w 
Krakowie pięciometrową 

drewnianą łódkę. Przygotowu-
ją się do atlantyckich rejsów 
i regat samotników, których 
pomysłodawcą jest Janusz 
Maderski, znany konstruktor 
drewnianych łodzi do samo-
dzielnej budowy. Wodowanie 
jachtu zaplanowano na lipiec, 
a start do oceanicznego wyści-
gu „Setką przez Atlantyk” na 
11 listopada. Oto przepis, jak 
spełnić duże marzenia za małe 
pieniądze.

Jacht typu Setka to konstrukcja 
sprzed 26 lat. Janusz Maderski pro-
totypowy egzemplarz zaprojektował 
i zbudował w 1986 roku. Do dziś po-
wstało ponad sto jednostek tego typu. 
Sporo łodzi zbudowano w Czechach, 
na Słowacji, Ukrainie, a także w Niem-
czech. Co ciekawe, do dziś znajdują się 
amatorzy małej kabinówki z drewna 
kupujący u Maderskiego prawa autor-
skie wraz z dokumentacją. – Całkiem 
niedawno zainteresowani projektem 
żeglarze z Niemiec z niedowierzaniem 
kręcili głowami, czytając datę powsta-
nia konstrukcji. Ostatnią dokumenta-
cję zamówił Polak mieszkający w Do-

minikanie na wyspie Haiti – mówi 
Janusz Maderski.

Kto dziś buduje małe drewniane 
łajby na morze? Przede wszystkim 
ci, którzy kochają drewno, szkutni-
czą robotę i mają wielką frajdę z sa-
modzielnego budowania. Dla niektó-
rych czasem ważniejsze jest klejenie 
wręgów i zszywanie sklejki niż póź-
niejsze morskie podboje. Setka to 
sposób na tanie żeglowanie, ale nie 
zawsze chodzi o pieniądze. Czasem 
do budowy drewnianych łodzi zabie-
rają się armatorzy większych jach-
tów. Po prostu takie zajęcie sprawia 
im przyjemność.

Łódka jest lubiana przez żeglarzy, ale 
dlaczego właśnie na niej postanowiono 
zorganizować atlantycki wyścig? Dla-
czego pomysłodawca regat nie pokusił 
się, by narysować nowy jacht? – Do 
udziału w regatach można zbudować 
nową lub wykorzystać wcześniej zbu-
dowaną łódź. Wszyscy mają równe 
szanse. Adaptacja mieczowej setki do 
wersji B-A nie jest skomplikowana. 
Łatwiej zorganizować wyścig przez 
ocean na łódce, którą ma sporo osób 
i jeszcze więcej poznało – wyjaśnia 
Maderski. – Setka jak na swoje rozmia-
ry jest jednostką szybką, żegluje sucho 
w trudnych warunkach i ma obszerne 
wnętrze. Bardzo ważna jest jej prostota 
i niewielki koszt budowy. Nie potrzebu-
jemy technologicznie skomplikowanej 
i pracochłonnej konstrukcji. Chodzi 
o to, by ograniczając koszty udziału 
w regatach, ścigać się na jednakowych, 
niezatapialnych, dzielnych i mocno 
zbudowanych jednostkach.

Maderski przewiduje, że w listopa-
dzie na linii startu w Portugalii może 
stanąć nawet sześć jachtów. Oprócz 
Szymona Kuczyńskiego z krakowskie-
go teamu „Zew Oceanu” przygotowa-
nia prowadzą także Wojciech Maros, 
Sebastian Kurek i oczywiście Janusz 
Maderski. Pozostali obiecali złożyć 
deklaracje po wodowaniu jachtów 
i przeprowadzeniu latem pierwszych 
prób morskich.

Szymon Kuczyński, z wykształce-
nia technik obsługi portów, student 
historii i amerykanistyki, pływał do-
tychczas na statkach, przeprowadzał 
jachty i prowadził rejsy szkoleniowe. 
Na co dzień pracuje jako kurier rowe-
rowy (kolarstwo to jego druga pasja). 
Dobrochna Nowak kończy kierunek 
geograficzny na Uniwersytecie Peda-
gogicznym w Krakowie. Jest podobnie 
jak Szymon instruktorem żeglarstwa. 
Połowę ubiegłego roku spędziła na wo-
dzie. W przerwach między rejsami an-
gażuje się w remonty jachtów. Szymon 
i Dobrochna postanowili połączyć siły. 
Budowę swojej setki rozpoczęli kilka 
tygodni temu w szklarni na przedmieś-
ciach Krakowa.

– Chcemy udowodnić, że żeglarstwo 
morskie może być tanie i dostępne dla 
wszystkich, a rejs przez ocean moż-
na odbyć bezpiecznie niezależnie od 
wielkości jachtu – mówi Szymon. Plan 
mają ambitny: do maja powstanie kad-
łub, do lipca jacht zostanie wyposażony 

i zwodowany, a w wakacje odbędą się 
pierwsze próbne rejsy. Następnie „Zew 
Oceanu” wystartuje w Regatach Unity 
Line oraz w Bałtyckich Regatach Sa-
motnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”. 
Na przełomie października i listopada 
łódka dotrze do Portugalii i odbędzie 
pierwsze rejsy po oceanie. Start do re-
gat zaplanowano na 11 listopada.

Jeśli ktoś z was poczuje teraz zew 
Atlantyku, ma jeszcze wystarczająco 
dużo czasu, by zbudować własną setkę 
i dołączyć do floty. Zasady wyścigu są 
takie, że jacht musi zostać zbudowany 
przez sternika (musi wykonać samo-
dzielnie minimum 50 proc. prac). Po-
trzebujecie 19 arkuszy sklejki wodo-
odpornej, trochę tarcicy sosnowej, klej, 
żywicę epoksydową i utwardzacz, tka-
ninę szklaną, gwoździe i wkręty, linki 
stalowe, blachę na płetwę balastową 
i ster, ołów na balast, profil aluminio-
wy lub odpowiednie drewno na maszt 
oraz dakron na żagle. Na wyposażeniu 
jachtu nie może być takich urządzeń, 
jak kabestany, windy, log, samoster 
elektryczny czy odbiornik map pogo-
dy. Użycie odsalarki oznacza wyco-
fanie się z wyścigu. Dopuszczalne są 
jedynie dwa ręczne odbiorniki GPS.

Szymon i Dobrochna przedstawili 
dokładny kosztorys budowy jachtu. 
Na kadłub, takielunek, żagle i osprzęt 
pokładowy wydadzą 5,7 tys. zł. Na 
wyposażenie nawigacyjne, elektrycz-
ne, mieszkalne oraz środki bezpie-
czeństwa – 6,5 tys. zł. – Wyprawa ma 
być tania. Pragniemy pokazać, że oce-
aniczne żeglowanie wymaga przede 

wszystkim zapału, poświęcenia i wia-
ry we własne siły – mówi Szymon.

Regaty rozpoczną się w portugalskiej 
miejscowości Sagres. Jachty wyruszą 
na Wyspy Kanaryjskie. Metę drugiego 
etapu, pomiędzy wyspami Martynika 
i Saint Lucia, wyznaczy południk 61 
stopnia długości geograficznej zachod-
niej. Po ukończeniu regat do Szymona 
dołączy Dobrochna. Razem będą wra-
cać do Europy przez Bermudy i Azory.

Krzysztof Olejnik

Magazyn „Wiatr” objął patronatem 
medialnym projekt „Zew Oceanu” 
Szymona i Dobrochny. Będziemy was 
informować o postępach budowy, wo-
dowaniu, pierwszych próbach na mo-
rzu i pierwszych startach w regatach. 
A później także o atlantyckim wyścigu. 
Być może dokumentacja przygody, na 
którą porwali się ci młodzi ludzie, spra-
wi, że także inni miłośnicy oceanów 
i budowy jachtów poczują zew... Wię-
cej o projekcie na stronie internetowej 
www.zewoceanu.pl. Więcej o jachcie 
i koncepcji regat na stronie konstrukto-
ra www.maderskiyachts.alpha.pl.

JACHT SETKA B-A
Długość 5 m

Szerokość 2,2 m

Żagle 14,5 m kw.

Wyporność 800 kg

Balast 150 kg

Masa 450 kg

Pierwszy etap. Szymon i Dobrochna budują pod Krakowem swój jacht.   Fot. Andrzej Oczkowski

Setka. Jacht konstrukcji Janusza Maderskiego z 1986 roku.
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http://www.zewoceanu.pl/
http://www.zewoceanu.pl/
http://www.maderskiyachts.alpha.pl/
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Roman Paszke odleciał pod 
koniec marca do Buenos 
Aires walczyć o zwol-

nienie jachtu „Gemini 3”, który 
został zatrzymany w porcie Rio 
Gallegos. Argentyńska firma za-
żądała od armatora jachtu aż 300 
tys. dolarów za uczestnictwo 
w akcji ratowniczej.

Na początku stycznia próba bicia 
rekordu w samotnym rejsie dookoła 

świata została przerwana z powodu 
uszkodzenia kadłuba „Gemini 3”. 
Katamaran znajdował się wówczas 
dzień żeglugi od przylądka Horn. 
Roman Paszke samodzielnie dopro-
wadził jacht do ujścia rzeki Rio Gal-
legos, gdzie przyjął hol od lokalnego 
statku pilotowego. W celu wykona-
nia niezbędnych napraw katamaran 
został wyciągnięty z wody na na-
brzeże węglowe. Do pracy przystąpił 
zespół brzegowy przybyły z Polski. 

Po zakończeniu prac i otrzymaniu 
niezbędnych pozwoleń jacht miał 
rozpocząć rejs powrotny do Polski. 
W jednym z portów Brazylii do za-
łogi miał dołączyć kapitan Paszke, 
który prowadził w kraju rozmowy 
z ubezpieczycielem jachtu oraz ze 
sponsorami.

Jednak decyzją lokalnych władz 
jacht został zatrzymany w porcie. 
Wnioskowała o to argentyńska fir-
ma, która po otrzymaniu uzgodnio-

Przeciąganie liny
Roman Paszke walczy o odzyskanie jachtu

Jest szansa na porozumienie z argentyńską firmą 

Trzymamy kciuki, by Romek szybko podniósł grot na „Gemini 3”.   Fot. Pszke360.com

nej wcześniej opłaty za holowanie 
(około 15 tys. dolarów) dodatkowo 
zażądała ponad 300 tys. dolarów 
za rzekome uczestnictwo w asyście 
ratowniczej. Polskiej załodze zaka-
zano korzystania z jachtu, żeglarze 
musieli poszukać zakwaterowania 
w mieście. Armator „Gemini 3” 
oraz ubezpieczyciel uznali żądania 
Argentyńczyków za bezpodstawne. 
Po wykonaniu napraw, także tych 
zleconych przez argentyńskich in-
spektorów, pokryto wszelkie koszty 
związane z pobytem jachtu w porcie 
Rio Gallegos (w tym opłatę za holo-
wanie). Polska strona zapłaciła łącz-
nie około 50 tys. dolarów. 

Sprawa trafiła do lokalnego sądu. 
Według ekspertów, potyczka sądowa 
może potrwać wiele miesięcy. Do 
tego czasu jacht ustawiony na drew-
nianych paletach, pozostawiony bez 
opieki, poddany ciężkim warunkom 
patagońskiej zimy, z wiatrami o sile 
ponad 100 km/h, ulegnie zniszcze-
niu. Aby do tego nie dopuścić, kata-
maran powinien na początku kwiet-
nia opuścić Argentynę. Brak ugody 
oraz rosnące koszty portowe zmuszą 
armatora do odwołania załogi do 
kraju. Doprowadzi to do zniszczenia 
najszybszego jachtu, jaki kiedykol-
wiek żeglował pod polską banderą.

Opracowano 30.03 na podstawie 
oficjalnego komunikatu firmy Media 
Partners, opiekuna projektu Romana 
Paszke.

Roman Paszke  
dla magazynu „Wiatr”:

To moja osobista tragedia. Nie śpię 
po nocach. Niestety, muszę się liczyć 
z tym, że jacht zostanie w Argenty-
nie. Będzie tam niszczał, stojąc na 
końcu świata bez fachowej opieki 
i dozoru. Boję się, że za kilka tygo-
dni konstrukcja kadłubów ulegnie 
uszkodzeniom, być może nieodwra-
calnym, a z pewnością trudnym do 
naprawy w warunkach panujących 
w Rio Gallegos. Szukając schro-
nienia, sądziłem, że wpływam do 
bezpiecznego portu. Okazało się, że 
wpłynąłem do paszczy lwa. Żałuję, 
że nie podjąłem na oceanie próby 
halsowania uszkodzonym jachtem 
w kierunku Falklandów.

Argentyńska firma żąda 300 tys. 
dolarów za akcję ratunkową. Ale 
w świetle przepisów takiej akcji nie 
było. Płynąłem sam 180 mil w kierun-
ku lądu, początkowo w sztormowych 
warunkach. Dopiero w pobliżu brze-
gu wypłynęła mi naprzeciw jednost-
ka mająca wprowadzić katamaran do 
delty rzeki i dalej do portu. Ich pomoc 
została zakontraktowana w korespon-
dencji mailowej. To, co nastąpiło 
później, to po prostu grabież, próba 
wyłudzenia pieniędzy. Gdyby taka 
sytuacja wydarzyła się w Europie, po 
tygodniu sąd musiałby wydać wyrok. 
W Argentynie może to trwać mie-
siącami. Druga strona z pewnością 
będzie chciała wykończyć finansowo 
przeciwnika, mając w ręku najważ-
niejszy i najcenniejszy argument – 
najszybszy jacht w historii polskiego 
żeglarstwa.

„Każdej wiosny, kiedy wszystko 
dokoła budzi się do życia, przyjeż-
dżamy do Białegostoku na jeden 
z naszych ulubionych festiwali, 
o niepowtarzalnej atmosferze – 
Kopyść” (Wojtek „Sęp” Dudziń-
ski, Ryczące Dwudziestki).

Myślę, że podobnie jak ja, uczest-
nicy tego festiwalu utożsamiają się 
z tą wypowiedzią. Bo jest w Kopyści 
coś niepowtarzalnego. W tym roku 
mamy 28. edycję imprezy, ale ta licz-
ba nie uwzględnia festiwali, które 
odbyły się nieoficjalnie, w czasach 
stanu wojennego.

Jedną z niespodzianek tegoroczne-
go festiwalu będzie występ zespołu 
Packet. Reaktywowany po 15 latach 
zaśpiewa przed białostocką publicz-
nością w ramach obchodów jubileu-
szu swojego ćwierćwiecza. Któż nie 
zna takich przebojów, jak „Mona”, 
„Bluenose”, „Nieczułe morze”, 
„Złota Arka” czy „Fregata z Packet 
Line”. Szykuje się wspaniały wie-
czór wspomnień. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem 
będzie pojawienie się po raz pierwszy 
na Kopyści zespołu Qftry. Ta szcze-
cińska kapela (istnieje od 1995 roku) 
trzykrotnie zdobywała nagrodę im. 

Stana Hugilla na festiwalu Shanties, 
przyznawaną za wierność szancie kla-
sycznej. Na scenie zobaczymy również 
North Cape, zespół który po kilkulet-
niej przerwie powrócił do śpiewania. 

Kopyść to jednak nie tylko świetnie 
nagłośnione koncerty. To także spot-
kania żeglarzy, rozmowy o rejsach, 
wystawy zdjęć, stoiska z płytami. To 
także wspaniała publiczność, która 
chętnie słucha nie tylko najbardziej 
popularnych kawałków. Tu wykonaw-
cy często decydują się na zaśpiewanie 
utworów wymagających wysublimo-
wanego odbiorcy. Wiemy, że zespół 
Flash Creep specjalnie na Kopyść 

przygotowuje kilka premier. Usłyszy-
my je podczas piątkowego koncertu 
oraz w trakcie solowego występu Zu-
zanny Łuczak, której zespół Flash Cre-
ep będzie towarzyszyć w sobotę. Cie-
kawie zapowiada się również występ 
Charlesa Hendersona, członka szko-
ckiej grupy Ardbeg Folk, który w tym 
roku wystąpi jako solista.

Kilka lat temu napisałem: „Są ta-
kie festiwale, za którymi tęsknię już 
w chwili, kiedy się kończą i czekam na 
ich kolejną edycję przez cały rok. Taką 
imprezą jest Festiwal Piosenki Żeglar-
skiej Kopyść”. Wciąż jest to aktualne.

Mariusz Bartosik

Festiwal, za którym tęsknię cały rok

Andrzej Korycki i Dominika 
Żukowska, EKT Gdynia, 
Flash Creep, Grzegorz 

Tyszkiewicz, Mechanicy Shanty 
i Waldemar Mieczkowski – to tyl-
ko niektóre gwiazdy szantowej 
sceny, które wystąpią w Bia-
łymstoku w trakcie 28. edycji 
Festiwalu Piosenki Żeglarskiej 
Kopyść. Startujemy w piątek 20 
kwietnia o 19.00 (sala kina „Fo-
rum”, ul. Legionowa 5).

Zaplanowano cztery koncerty. Pier-
wszego dnia festiwalu podczas wiec-
zornego koncertu „Czas w morze” 
wystąpią zespoły konkursowe oraz 
gwiazdy. W sobotę, drugiego dnia, 
już o godz. 12.30 rozpoczną się 
„Szanty dla dzieci”. O 16.00 na sce-
nie zapanują spokojne nuty piosenek 
żeglarskich, w programie „Wiatr na 
wantach gra” wystąpi między in-

nymi duet Korycki – Żukowska. 
Na 20.00 zaplanowano finał, czyli 
koncert „Żeglujże, żeglarzu”. O tej 
porze usłyszymy między innymi 
Mechaników Shanty. Organizatorzy 
przygotowali wyjątkowe nagrody dla 
publiczności: dwa rejsy żaglowcem 
„Kapitan Borchardt”. Pierwszy zos-
tanie rozlosowany wśród widzów 
w piątek, a drugi w sobotę. Informacje 
o cenach biletów oraz szczegółowy pro-
gram festiwalu znajdziecie na stronie 
internetowej www.kopysc.bialystok.pl.

Historia białostockiego festiwalu 
sięga 1974 roku. Duch wydarzenia 
zrodził się w Akademickim Yacht 
Clubie. Komandor Wojciech Soban-
iec przywiózł z wybrzeża szpulowe 
taśmy magnetofonowe z nagraniami 
szantymenów, między innymi An-
drzeja Mendrygała. Żeglarze zbierali 
się i śpiewali. Coraz więcej osób brało 
udział w tych spotkaniach, aż wresz-

cie Bogdan Kula, ówczesny komandor 
Akademickiego Yacht Clubu, wpadł 
na pomysł zorganizowania przeglądu 
piosenki żeglarskiej. Komisarzem 
pierwszej imprezy (1979 rok) został 
Sławomir Kasner, który jest autorem 
nazwy festiwalu. Kopyść to duża łycha 
do mieszania w wielkich garach. Orga-
nizatorzy zamieszali na tyle skutecznie, 
że dziś Festiwal Piosenki Żeglarskiej 
Kopyść należy do najważniejszych 
w kraju. Przez lata na białostockiej sce-
nie grały takie zespoły, jak Refpatent, 
The Pioruners, Cztery refy, Banana 
Boat, Ryczące Dwudziestki, EKT 
Gdynia czy szkocki zespół Ardbeg 
Folk.

Oprócz artystów spotykaliśmy na fes-
tiwalu także znanych żeglarzy. Roman 
Paszke odwiedził Kopyść dwukrotnie. 
Pierwszy raz w 1998 roku po sukcesie 
w Admiral’s Cup, a także w 2002 roku, 
kiedy wspominał okołoziemskie regaty 

The Race 2000. W 2004 roku na sce-
nie festiwalu odbył się benefis Walde-
mara Mieczkowskiego. Do corocznych 
tradycji Kopyści zaliczają się także 
obchody jubileuszy artystów. W 2005 
roku świętowano jubileusz zespołu Cz-
tery Refy, a rok później EKT Gdynia. 
W trakcie imprezy jest też miejsce na 
świętowanie urodzin i imienin. Ra-
zem z publicznością świętowali tu An-
drzej Korycki, Ryszard Muzaj, Marek 
Szurawski i Jurek Porębski. Od 1999 
roku organizatorką i dyrektorem fes-
tiwalu jest Elżbieta Mińko. To dzięki 
niej na imprezę zaczęto zapraszać gości 
specjalnych.

W trakcie każdego festiwalu odbywa 
się konkurs na najlepszego wykonawcę. 
Zdobywca Grand Prix otrzymuje 
Wielką Kopyść. W 2011 roku zwyciężył 
zespół oJ taM, który tym razem wystąpi 
na koncercie gwiazd.

Kamila Ostrowska

Kopyść 2012
Szantowe gwiazdy na białostockiej scenie
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Ten port wyszkolił kilka 
pokoleń żeglarzy. Daw-
niej, gdy ktoś chciał zo-

stać sternikiem jachtowym 
i zdobyć patent, który można 
nosić z dumą, pakował wór 
i ruszał do Trzebieży. Dlatego 
taki sentyment do tego miejsca 
u wielu z nas. Ostatnio ośro-
dek prezentował swoją ofertę 
na targach w Warszawie, w Po-
znaniu oraz na krakowskim fe-
stiwalu Shanties. Sporo osób 
podchodziło nie tylko po to, by 
usłyszeć, co nowego w Trze-
bieży, ale także by powspomi-
nać stare dobre czasy. Mamy 
dla was dobrą wiadomość. Sta-
re dobre czasy wracają...

W marcu 2011 roku spółka Central-
ny Ośrodek Żeglarstwa im. Andrzeja 
Benesza zmieniła właściciela. Nowym 

została firma Smart, dystrybutor ło-
dzi, pontonów, środków ratunkowych 
i sygnalizacyjnych, elektroniki, silni-
ków i wyposażenia pokładowego (fir-
ma posiada trzy sklepy stacjonarne: 
w Marinie Gdynia, w podwarszaw-
skim Porcie Nieporęt oraz w Szczeci-
nie przy ul. Jana z Kolna). Całą flotę 
Trzebieży Polski Związek Żeglarski 
(właściciel terenu, na którym znajduje 
się port) oddał firmie Smart w długo-
letnią dzierżawę.

Wszystkie jachty, małe i duże, na-
dawały się do kapitalnego remontu. 
Niektóre przejęto w takim stanie, że 
ich odnawianie okazało się nieopła-
calne. To między innymi jachty typu 
DZ, Carter i Nefryt. Nowy zarządca 
mariny rozpoczął porządki na przy-
stani od wymiany całej załogi por-
tu – od bosmana po prezesa. Spłacił 
zadłużenie ośrodka w wysokości 250 
tys. zł. Zainwestował w jachty około 

pół miliona złotych. Wszystkie silni-
ki zamontowane w łodziach przeszły 
kapitalny remont. Sporo nakładów 
wymagał „Kapitan Głowacki”, f la-
gowa jednostka Trzebieży, rejowy ża-
glowiec z bogatą historią. Odnowiono 
kadłub, wymieniono całą elektronikę, 
sprzęt ratunkowy, a nawet wyposaże-
nie hotelowe. W tym roku prace przy 
„Głowackim” są kontynuowane, ale 
przebiegają one na tyle sprawnie, że 
już w połowie kwietnia żaglowiec 
będzie gotowy do pierwszego rejsu 
– wyruszy do Kopenhagi i na Born-
holm. Ciekawe, że ceny za rejsy trze-
bieskimi jachtami spadły o 20 proc. 
Tygodniowy rejs na „Głowackim” do 
Kopenhagi i na Bornholm kosztuje 
w kwietniu 1440 zł.

Słynny „Śmiały”, kolejna ważna 
jednostka z trzebieskiej floty, jeden 
z najbardziej znanych polskich pełno-
morskich jachtów szkoleniowych, jest 

remontowany, czeka na nową instala-
cję elektryczną oraz na nowy silnik. 
Jacht otrzyma też nowe olinowanie 
stałe i ruchome oraz nowe drewniane 
poszycie kokpitu. Ten stalowy kecz 
bermudzki o długości 18 metrów, zbu-
dowany w Gdańsku w 1960 roku, jest 
niezwykle cenną jednostką nie tylko 
ze względu na swą bogatą historię, 
ale także dlatego, że niewiele mamy 
w Polsce jachtów tej wielkości.

W Trzebieży zmienia się także oto-
czenie basenu portowego. Przycięto 
drzewa, które rosną tuż przy kei, na 
pokłady jachtów nie opadają już ga-
łęzie i liście. Rozpoczęto remont czę-
ści hotelowej. Docelowo w Trzebieży 
będzie 80 miejsc noclegowych (do-
tychczas było ich niewiele ponad 30). 
Trwają także prace związane z odno-
wą toalet. Teren portu jest dozorowa-
ny przez całą dobę. Rozbudowywany 
jest system dystrybucji prądu i wody. 
A także monitoring. Rezydenci przez 
internet będą mogli podglądać swoje 
jachty. To ważna informacja dla ar-
matorów. W Trzebieży swoje jachty 
trzymają żeglarze z Czech, Niemiec 
oraz z całej Polski.

Wróćmy na chwilę do „Głowa-
ckiego”. Kadłub tego jachtu został 
znaleziony w 1945 roku na mieliźnie 
w pobliżu Świnoujścia. Znalazcy nie 
zdołali odbudować jednostki, więc 
sprzedali ją Państwowemu Centrum 
Wychowania Morskiego. Kadłub 
odholowano do rybackiej stoczni 
w Gdyni i kilka lat później przebu-
dowano na żaglowiec. Powstał kecz 
gaflowy wyposażony w drzewce 
z sosny. Jedynie maszt bezana był 
stalowy, gdyż pełnił jednocześnie 
funkcję komina. 

Kecz nazwany „Henryk Rut-
kowski” wyszedł w morze w towa-
rzystwie „Daru Pomorza”, „Zewu 
Morza” i „Janka Krasickiego”. Cel 
pierwszej wyprawy, jak przystało na 
tamte czasy: Rejs Pokoju do Lenin-
gradu. W 1963 roku jacht trafił do 
ośrodka szkolenia żeglarskiego LOK 
w Jastarni. Kilka lat później wyru-
szył do Stralsundu, gdzie uzyskano 
cenne informacje o jachcie. Okazało 
się, że jednostki tego typu były bu-
dowane przez Niemców jako kutry 
dozorowe. Znaleziono nawet album 
z fotografiami z roku 1937 lub 1938, 
na których można było zobaczyć 
zdjęcie „Rutkowskiego” pod nazwą 
„Fordel”. Dalsze losy jachtu zwią-
zane były z ośrodkiem w Trzebieży. 
Od 1975 roku jacht związany umową 

Odnowa Trzebieży
Centralny Ośrodek Żeglarstwa zmienia oblicze

„Kapitan Głowacki” wyruszy jesienią na Morze Śródziemne

Centralny Ośrodek Żeglarstwa 
im. Andrzeja Benesza Sp. z o.o.
ul. Rybacka 26, 72-020 Trzebież
tel. +48 91 312 82 94 
e-mail: biuro@coz.com.pl

• rejsy 
(M. Bałtyckie, M. Północne, M. Śródziemne),

• szkolenia żeglarskie, motorowodne i SRC  
(organizowane w Trzebieży i w Szczecinie),

• czartery,
• port jachtowy,
• usługi portowe,

(dźwig 30 t., slip, hangar remontowy),
• noclegi.

•

Biuro w Szczecinie:
ul. Przestrzenna 11

tel. +48 91 30 70 500

czarterową z telewizją pływał z Bra-
ctwem Żelaznej Szekli.

Lata intensywnego wykorzystania 
łodzi odbiły się wyraźnie na jej stanie 
technicznym. Konieczny był kapital-
ny remont. Podjął się tego Klub Płe-
twonurków ze Szczecina. W planach 
była przebudowa jednostki na bazę 
nurkową, którą można by eksploato-
wać na cieplejszych morzach. Prace 
remontowe zostały jednak wstrzyma-
ne z uwagi na ogromne koszty. Przez 
kilka następnych lat żaglowiec stał 
zapomniany i dopiero decyzja PZŻ 
o ponownym wcieleniu go w skład 
związkowej flotylli uratowała „Rut-
kowskiego” przed zagładą. Został 
odbudowany i opuścił stocznię jako 
brygantyna w 1986 roku. W 1997 roku 
decyzją władz PZŻ nadano żaglowco-
wi nową nazwę – „Kapitan Głowacki”. 
Jacht brał udział w obchodach tysiąc-
lecia Gdańska, a także wielokrotnie 
uczestniczył w zlotach młodzieży 
w ramach Cutty Sark Tall Ships Races. 
„Głowacki” jest dość wygodnym ża-
glowcem. Posiada ogrzewanie. Ma 
dwie kabiny sześcioosobowe, dwie 
czteroosobowe, dwie dwuosobowe 
oraz kajutę kapitańską. A także duży 
kambuz. Jesienią tego roku ma prze-
płynąć dookoła Europy na Morze 
Śródziemne, gdzie będzie żeglował 
do wiosny przyszłego roku.

Nowi ludzie w Trzebieży myślą nie 
tylko o rejsach i słynnych jachtach, ale 
także o szkoleniu, sporcie i kulturze. 
System szkoleń został wzbogacony 
o kursy na patent sternika i starszego 

sternika motorowodnego. Uruchomio-
no drugą bazę szkoleniową w Szcze-
cinie, na terenie przystani jachtowej 
Marina Hotele przy ul. Przestrzennej. 
W majowy weekend w tawernie porto-
wej w Trzebieży (wznawia działalność 
po przerwie) zagości piosenka żeglar-
ska podczas piątej edycji Łarpia Sail 
Festival.

Do portu, po latach przerwy, 
powrócą w tym sezonie żeglarze 
z małych jachtów regatowych. Już 
w pierwszych dniach czerwca Trze-
bież będzie gospodarzem eliminacji 
do Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w klasie Laser 4.7. Zależnie 
od warunków pogodowych zawod-
nicy będą się mogli ścigać na Zale-

wie Szczecińskim lub na Roztoce 
Odrzańskiej. Fundatorem pucharów 
i nagród będzie między innymi Wła-
dysław Diakun, burmistrz pobliskich 
Polic, miasta otwartego na żeglar-
stwo i żeglarzy.

Więcej aktualności na stronie 
internetowej www.coz.com.pl

Na rejach „Głowackiego”. Spróbować choć raz, zapamiętać na zawsze.

„Kapitan Głowacki” – flagowa jednostka portu w Trzebieży.
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Choć w ubiegłym roku sopocką ma-
rinę otwarto dopiero w lipcu, odwie-
dziło ją 3 tys. żeglarzy. Są wśród nich 
tacy, którzy uważają, że to najładniej 
położona miejska przystań na całym 
Morzu Bałtyckim. Swój drugi sezon 
port rozpoczął na początku kwietnia, 
a uroczystość inauguracyjną dla re-
zydentów zaplanowano na 3 maja. Za-
rządca przystani, szwedzka firma Pro-
marina, która ma 13 portów na Bałtyku 

(większość na wschodnim wybrzeżu 
Szwecji), zapowiada sporo atrakcji na 
kilka najbliższych miesięcy.

Ale najpierw o tym, co dla nas naj-
ważniejsze, czyli o miejscach postojo-
wych dla jachtów. W trzech basenach 
mogą cumować 103 łodzie, w tym 40 
o długości od 10 do 14 metrów oraz 
63 o długości do 10 metrów. Przystań 
może przyjąć nawet jachty o długości 
24 metrów. Aż 35 miejsc przeznaczo-

no dla gości odwiedzających Sopot 
podczas krótkich lub dłuższych rej-
sów. Szefowie portu wierzą, że dzięki 
temu marina stanie się najważniejszą 
przystanią tranzytową wschodnie-
go wybrzeża. Za 10-godzinny postój 
jachtu o długości 9 metrów zapłacimy 

43 zł. W tej cenie otrzymamy miejsce 
przy kei, pomoc przy cumowaniu jed-
nostki, bezpłatne korzystanie z toalet 
i natrysków w budynku bosmanatu 
oraz bezpłatne (wielorazowe) wejście 
na molo dla całej załogi. Dla miłośni-
ków spacerów po molo i leżakowania 

Marina Sopot
Drugi sezon przystani przy molo

Regaty, koncerty, szkolenia i niezwykłe jachty

na sopockiej „patelni” może to być 
dość istotna informacja, gdyż zwykli 
turyści, którzy przybywają od strony 
lądu, za jednorazowe wejście na molo 
płacą 7 zł.

Rezydenci, którzy chcą, by Sopot 
był ich portem macierzystym (marina 
działa od początku kwietnia do końca 
października), zapłacą za postój od 6 
do 8 zł za metr jachtu. Jeśli wykupi-
my miejsce do połowy kwietnia na 
dłużej niż miesiąc, otrzymamy rabat 
w wysokości 20 proc. za każdy dzień 
powyżej 30 dni. Na przykład za jacht 
o długości 9 metrów zapłacimy 50 zł 
za dobę w niskim sezonie oraz 72 zł 
za dobę w sezonie wysokim, czyli od 
początku czerwca do końca sierpnia. 
Ceny w sąsiednich portach są zbliżone. 
W Gdyni zapłacimy 5 zł za metr łodzi, 
a w Gdańsku 6 zł.

Marina posiada przeszkoloną zało-
gę, ponton do holowania i przepycha-
nia większych jednostek, biuro, bos-
manat z dostępem do internetu i faksu 
oraz restaurację. Spotkamy tu między 
innymi jacht Zbigniewa Gutkowskie-
go, który opłynął świat w regatach 
Velux 5 Oceans. Być może z czasem 
(po powrocie z Argentyny) zacumuje 
tu „Gemini 3” Romana Paszke. Moż-
na też obejrzeć regatowe maszyny, 
na których rozgrywane są coroczne 
prestiżowe regaty Sopot Match Race. 
Miłośników starszych konstrukcji za-
pewne ucieszy widok słynnego jachtu 
„Polonez”, na którym Krzysztof Bara-
nowski opłynął świat na początku lat 
siedemdziesiątych. A także możliwość 
zobaczenia innych starych jednostek: 
jachtu klasy R6, który należał do króla 
Danii, jachtu „Halibut” czy powstałej 

w 1910 roku w Hamburgu pięknej dę-
bowej „Jaskółki”.

Do wakacji marina wzbogaci się 
o slip (zostanie ustawiony na wschod-
nim falochronie). Będą z niego korzy-
stać sternicy jachtów klas 49er i Op-
timist. Stanie także pawilon dla firm 
czarterowych. Szkolenie najmłod-
szych sterników rozpocznie załoga So-
pockiej Szkoły Katamaranów i Klubu 
Żeglarskiego Navigo.

Przeglądając kalendarz wydarzeń na 
nadchodzący sezon, można spostrzec, 
że szefowie sopockiej mariny stawia-
ją na sport i regaty. Poza licznymi 
lokalnymi imprezami zaplanowano 
mistrzostwa Polski w match racingu, 
mistrzostwa Europy w klasie 29er, So-
pot Match Race i morskie mistrzostwa 
Polski katamaranów. Bardzo ciekawie 
zapowiadają się regaty w pięknej i eli-

tarnej klasie Dragon – Sopot Baltic 
Dragon Challenge. Przedstawiciele 
firmy Promarina zapowiadają, że bę-
dzie to najciekawsza impreza regatowa 
w Zatoce Gdańskiej w całym tegorocz-
nym sezonie. Przy molo zobaczymy 
około 25 dragonów ze Szwecji, Nie-
miec, Danii i Rosji.

Ciekawa impreza o nazwie Sopot 
Marina Nautical Days będzie się od-
bywać od 1 do 3 maja. To okazja do 
zaprezentowania jachtów żaglowych 
i motorowych turystom odwiedza-
jącym miasto w majowy weekend 
(w pogodne dni molo w Sopocie od-
wiedza nawet 20 tys. osób). Sopot 
Marina Nautical Days to wydarzenie 
mające charakter żeglarskiego festi-
walu połączonego z regatami i pre-
zentacją jachtów polskich i zagra-
nicznych producentów.

Szefowie Mariny Sopot stawiają na sport i niezwykłe regaty.

Sopocka przystań przy molo. W trzech basenach mogą cumować 103 łodzie.

Wyobraźcie sobie taki weekend. Przypływacie do Sopotu 
21 kwietnia. Sobotę spędzacie na spacerach, zwiedzaniu 
przystani i wieczornej biesiadzie w portowej restauracji. 

W niedzielę wybieracie się do pobliskiej hali Ergo Arena na kon-
cert José Carrerasa i Edyty Górniak. W poniedziałek w tym samym 
miejscu słuchacie na żywo Michaela Bublé i nazajutrz wracacie 
na zatokę. A jeśli ktoś woli inny rodzaj muzyki, niech przypłynie 8 
lipca – na Eltona Johna lub 24 lipca – na słynną szwedzką grupę 
Roxette. Takie rzeczy tylko w Sopocie... CENNIK POSTOJU DZIENNEGO MARINY SOPOT (w złotych)

DŁUGOŚĆ JACHTU DO 4 GODZIN DO 10 GODZIN 
6 m 15 18
7 m 21 25
8 m 28 34
9 m 36 43

10 m 40 48
11 m 44 53
12 m 48 58 re
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http://www.sopot-marina.pl
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Na targach Wiatr i Woda 
podziwialiśmy drogie 
luksusowe jachty oraz 

łódki, na które stać prawie 
każdego; były małe konstruk-
cje za kilka tysięcy złotych 
i duże, warte ponad milion. 
Żaglowe i motorowe, z impor-
tu lub od krajowych producen-
tów – w sumie 105 jednostek. 
W targach wzięło udział 409 
firm z 12 państw. Wystawę od-
wiedziło ponad 32 tys. osób.

Wystawców było nieznacznie mniej 
niż przed rokiem, ale liczni targowi go-
ście nie powinni narzekać na brak atrak-
cji. Mogli zamówić czartery na nad-
chodzący sezon, kupić sztormiak lub 
kamizelkę oraz nowości wydawnicze. 
A nawet spotkać autorów najciekaw-
szych publikacji. Bardzo bogata była 
oferta dla miłośników kajakarstwa. Wi-
doczne były też stoiska sklepów i hur-
towni żeglarskich oraz armatorów zna-
nych żaglowców i firm zarządzających 
popularnymi przystaniami. Mogliśmy 
więc wpaść do Sopotu, by poznać ofer-
tę nowej mariny, lub do Trzebieży, by 
powspominać stare czasy i zapytać, co 
nowego w tym znanym porcie znad Za-
lewu Szczecińskiego.

Na targach prezentowano zalety 
ciekawych i wciąż mało popularnych 
szlaków wodnych (Wielka Pętla Wiel-
kopolski i Kanał Gliwicki). Sporo było 
silników – małych i dużych, spalino-
wych i elektrycznych. Największy miał 
moc 350 KM. Firma Parker Poland 
zaprezentowała aż siedem interesują-
cych jachtów motorowych z wygodną 
wysoką nadbudówką. Na targach pro-
mowano nawet narty wodne i lądo-
we deski typu longboard z wiosłem 
przystosowanych do odpychania się 
od asfaltowej ścieżki w parku. Naszą 
uwagę zwrócił solidny dmuchany ka-
jak dla dwóch osób z przezroczystym 
dnem (stoisko firmy Makanu). Po wy-
jęciu z torby bez wysiłku i pośpiechu 
nadmuchaliśmy go i przygotowaliśmy 
do wodowania w 10 minut. 

Na stoisko firmy Skaut przeniesio-
no ze Szczecina ekspozycję Centrum 
Nawigacji Wodnej. W jednym miej-
scu mogliśmy przetestować urządze-
nia elektroniczne wielu producentów. 
Przedstawiciele Sail Sarvice pokaza-
li kilkanaście miniaturowych żagli 
– każdy uszyty z innego materiału. 
Dzięki temu zwiedzający mogli zo-
baczyć i dotknąć nowoczesne tkaniny 
wykorzystywane przez żaglomistrzów. 
Zwróciliśmy też uwagę na miniaturo-
wą ciężarówkę z silnikiem elektrycz-
nym, idealną do obsługi większych 

Jachty na każdą kieszeń
prezentowano na warszawskich targach Wiatr i Woda

105 łodzi w trzech halach

Na kosmicznym stoisku firmy Eljacht mogliśmy wyruszyć w wirtualny rejs.   Fot. Marek Wilczek

przystani. A także na ręczną kamerę 
termowizyjną Raymarine, którą mo-
gliśmy przetestować na stosiku firmy 
Eljacht. Niestety, na wystawie zabra-
kło firmy NavSim (jej obecność za-
powiadaliśmy w lutowym wydaniu), 
planującej zaprezentować technologię, 
która pozwalała nam śledzić rejs Ro-
mana Paszke na katamaranie „Gemini 
3” (po awarii jachtu wyprawa zakoń-
czyła się w Argentynie). Sam kapitan 
odwiedził targi tylko na chwilę i nie 
miał oficjalnych spotkań.

W targowych halach wypatrzyli-
śmy małą dwuosobową łódkę żaglową 
Merlin za 10,5 tys. zł brutto. Pięknie 
prezentowały się niewielkie kabinów-
ki ze stoczni Sułkowski – Sasanka 
oraz łódka Corveette 600 wyceniana 
na 39,5 tys. zł netto. Mariner 24, któ-
ry niedawno opisywaliśmy na łamach 
„Wiatru”, oferowano za 65 tys. zł netto. 
Najwięcej było jachtów w cenach od 
99 tys. do 130 tys. zł netto: Sedna 26, 
Centaurus, Antila 27, Hornet 29, Sedna 
30, Shine 30. Jacht Maxus 33 w wersji 
armatorskiej należał już do droższych 
konstrukcji, wyceniono go na 179 tys. 

zł netto. Ciekawość budził mały ki-
lowy jacht Varianta 18 sprowadzony 
przez szczecińską firmę Horyzont, 
wyceniany na niewiele ponad 10 tys. 
euro netto. To konstrukcja przeznaczo-
na do weekendowej żeglugi, ciekawa 
oferta dla szkół żeglarskich i firm or-
ganizujących regaty w formule match 
racing. Na tym samym stoisku widzie-
liśmy też jacht Hanse 400 oraz fińskie 
motorówki Aquador 23 HT, Bella 560 
HT i absolutną nowość pokazywaną po 
raz pierwszy poza Finlandią – Flipper 
670 DC. Ta łódź otrzymała nagrodę 
Polskiego Związku Motorowodnego 
i Narciarstwa Wodnego.

Trudno było się dostać na pokład 
jachtu Haber 34C4 (233 tys. euro netto), 
gdyż ten piękny kuter żaglowy o dłu-
gości 12,5 metra chciało zobaczyć bar-

dzo wielu zwiedzających. Jacht łączący 
tradycję i nowoczesność wybudowała 
niedawno stocznia Haber Yachts.

Ciekawe konstrukcje, motorówki 
z aluminiowym dnem i laminatowym 
pokładem, zaprezentowała fińska fir-
ma Fiskars Boats. Od ponad roku te 
łódki produkuje polska stocznia Ślepsk 
z Augustowa (linia Drive Boats). Cie-
kawe, czy w przyszłości aluminium 
będzie częściej wykorzystywane przez 
producentów małych łodzi turystycz-
nych. Drive Boats mają doskonałą pły-
walność, są wytrzymałe, sprawdzają 
się wszędzie tam, gdzie jest kamieniste 
wybrzeże lub długa i surowa zima.

W hali numer 4, w której zgroma-
dzono najwięcej dużych jachtów, od-
była się uroczysta premiera dwóch 
łodzi ze stoczni Delphia Yachts. Moto-

rową łódź Nautika 850 (120 tys. zł net-
to) oraz żaglową Delphię 31 (59,8 tys. 
euro netto) powitano szampanem i ka-
meralnym koncertem wokalnym. Ar-
tyści wykonali między innymi pieśń 
Ave Maria. Tuż obok, w asyście samo-
chodu Jaguar, prezentowano austriacki 
jacht Sunbeam 361 (960 tys. zł netto) 
sprowadzony do Polski przez Marcina 
Raubo ze szczecińskiej firmy Marina 
Hotele. Uwagę zwracał też francuski 
Dufour 375 (111 tys. euro netto). Jak co 
roku, sporym zainteresowaniem cie-
szyło się stoisko stoczni Galeon, gdzie 
mogliśmy zobaczyć i zwiedzić jachty 
motorowe godne najbardziej wybred-
nych i zamożnych armatorów.

Naszym czytelnikom gorąco dzięku-
jemy za spotkanie na stoisku magazy-
nu „Wiatr”.

Kameralny koncert wokalny, czyli niezwykła premiera jachtów ze stoczni Delphia Yachts.  Fot. Marek Wilczek

Na targach bardzo bogatą ofertę przedstawiły sklepy żeglarskie.   Fot. Marek Wilczek

Gwoździe Targów  
Wiatr i Woda 2012

Nagrody miesięcznika „Żagle”  
im. Jerzego Fijki

Jacht żaglowy mały
Haker 530 (Fiber Studio)

Jacht żaglowy duży
Haber 34C4 (Haber Yachts)

Wyróżnienie: Maxus 33 (Northman)

Jacht motorowy mały
Coral 690 Sport Cruiser (Coral Yacht)

wyróżnienia: Drive 50 Open (S-Yachts), 
Nautika 830 (Delphia Yachts) 

Jacht motorowy duży
Nexus 850 (Northman)

Osprzęt i Wyposażenie
System ładowania sekwencyjnego 

RC-SEK (Intelle)
wyróżnienia: radiopława personalna 

AIS McMurdo S10 (IMS-Griffin)
modułowe baseny pływające (Elplast)

Nagrody Polskiej Izby Przemysłu 
Jachtowego i Sportów Wodnych 

– Polskie Jachty

Kategoria Jacht Żaglowy – Delphia 31
Kategoria Jacht Motorowy – Galia 670 
Kategoria Osprzęt i Wyposażenie – po-
jazd ratownictwa brzegowego i śród-
lądowego Akademii Morskiej z Gdyni.

http://www.wiatriwoda.pl
http://www.wiatriwoda.pl
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W marcu skradziono jach-
ty w Chorwacji, Danii 
i Szwecji. W lutym we 

Francji, we Włoszech, w Niem-
czech, Norwegii i Irlandii Północ-
nej. To wydarzenia z ostatnich 
tygodni. Włamania do jachtów 
i kradzieże łódek zdarzają się 
o każdej porze roku i w każdym 
zakątku Europy. Także w Polsce. 
Jakie szanse w walce ze złodzie-
jami mają armatorzy?

Jachty skradzione na Adriatyku 
lub Lazurowym Wybrzeżu często 
obierają kurs na wschód, ku Morzu 
Czarnemu. Jeśli jednostka przepły-
nie cieśninę Bosfor, szanse na jej 
odzyskanie maleją niemal do zera, 
gdyż zgodnie z rosyjskim prawem, 
nie można żądać zwrotu skradzio-
nego przedmiotu, który został przez 
kolejnego właściciela nabyty w do-
brej wierze. Podobna sytuacja jest na 
północy. Łodzie „ginące” w Finlan-

dii często obierają kurs na Petersburg 
i dalej w głąb kraju. Ubezpieczyciel 
tak opisuje jedną z sytuacji: „Zespół 
likwidacji szkód poprzez intensywną 
pracę śledczą odnalazł skradziony 
jacht motorowy pod Moskwą. Można 
było bezsprzecznie udowodnić, że to 
właśnie on jest poszukiwany. Stara 
nazwa łodzi jeszcze widniała w pa-
pierach. Ale firma miała związane 
ręce, ponieważ obecny właściciel do-
wodził, że nabył łódź w dobrej wie-

rze od sprzedawcy, który oczywiście 
rozpłynął się bez śladu.”

To tylko dwa przykładowe szlaki, 
z których korzystają złodzieje. Kra-
dzieże jachtów zdarzają się w całej 
Europie. Roczna suma strat spowo-
dowana takimi wydarzeniami tylko 
w jednej firmie ubezpieczeniowej 
(Pantaenius) wyniosła 1,6 mln euro. 
Włamania z kradzieżą lub kra-
dzieże łódek zajmują piąte miejsce 
wśród najczęstszych przyczyn strat 

Jak okradają jachty?
Złodzieje grasują prawie na każdym akwenie

Co możemy zrobić, by utrudnić im życie?

(na pierwszym miejscu są straty zwią-
zane z kolizjami na wodzie).

W Polsce ubezpieczyciele najczęś-
ciej pokrywają koszty włamań po 
drobny sprzęt, wyposażenie elektro-
niczne, nawigacyjne i części silników. 
W ubiegłym roku jednemu z armato-
rów skradziono z jachtu cały rufowy 
system sterowania, a przy okazji po-
czyniono sporo zniszczeń na jachcie. 
Giną też łodzie. Najczęściej małe, któ-
re można wywieźć na przyczepie. Nie-
dawno jednemu z motorowodniaków 
skradziono łódkę stojącą na przycze-
pie przed domem. Złodzieje odjechali 
z jachtem, choć przyczepa miała zde-
montowany zaczep na końcu dyszla.

Rzadziej niż przed laty giną silniki 
zaburtowe. Nowoczesne motory po-
siadają numery seryjne wybite na każ-
dym egzemplarzu w trzech miejscach, 
a także książkę serwisową, z której 
mechanicy bez trudu odczytują hi-
storię urządzenia, wiedzą też, kto był 
pierwszym właścicielem. Czyli ukraść 
silnik, to jak ukraść samochód.

Ubezpieczyciele radzą, by każdy 
armator swoją łódkę dokładnie sfo-
tografował z zewnątrz i w środku. 
Dobrze, jeśli na zdjęciach są elementy 
wyposażenia mogące być dla złodziei 

szczególnie cennym łupem (na przy-
kład telewizor zawieszony w salonie 
lub urządzenia nawigacyjne). Takie 
fotografie mogą pomóc w poszuki-
waniu łodzi. – Po zgłoszeniu kradzie-
ży przez dwa miesiące poszukujemy 
zaginionej jednostki – mówi Michał 
Korneszczuk reprezentujący w Pol-
sce firmę Pantaenius, która specjali-
zuje się w ubezpieczeniach jachtów. 
– Wykorzystujemy związaną z nami 
spółkę MCS (Marine Claims Service) 
dysponującą ponad 35 tys. kontaktów 
z warsztatami, marinami, kapitana-
tami portów, stacjami benzynowymi 

i innymi instytucjami, które mogą po-
móc w odnalezieniu jednostki. Dzięki 
temu udaje nam się odzyskać ponad 
60 proc. skradzionych łodzi.

Ubezpieczyciel, korzystając ze zdjęć 
dostarczonych przez armatora, two-
rzy dokument przypominający list 
gończy. Zawiera on nazwę i model 
jednostki, informację o miejscu kra-
dzieży, rok produkcji, numer kadłuba, 
informację o kolorach, typie silnika 
i jego numerze seryjnym. Opisane są 
także znaki szczególne skradzionej 
łódki. Nie brakuje również informacji 
o nagrodzie za pomoc w odnalezieniu 
jachtu – zwykle jest to 10 proc. jego 
wartości. Wszystkie łodzie poszuki-
wane przez Marine Claims Service 
(spółka obsługuje kilka firm ubez-
pieczeniowych) znajdziecie na stronie 
internetowej www.stolenboats.eu.

Jak utrudnić życie złodziejom, za-
nim jacht zostanie skradziony lub 
stanie się obiektem włamania? Jeśli to 
możliwe, zostawiajmy łodzie w bez-
piecznych marinach, gdzie jest sporo 
osób, ochrona oraz monitoring. Gdy 
opuszczamy jacht na dłużej, warto 
jak najwięcej elementów wyposażenia 
zdemontować i ukryć pod pokładem. 
Chowajmy też mniejsze silniki zabur-

towe (choćby do bakisty w kokpicie), 
a w trakcie żeglugi przypinajmy silnik 
do rufy choćby za pomocą kłódki i łań-
cucha (firmy ubezpieczeniowe zwykle 
wymagają od nas takiej ochrony sil-
ników zaburtowych). Zimą regularnie 
zaglądajmy na przystań, gdzie jacht 
czeka na wodowanie i początek ko-
lejnego sezonu. Łódź, która sprawia 
wrażenie opuszczonej, może zachęcić 
złodzieja do działania. Pamiętajmy też 
o dobrym ubezpieczeniu, by w razie 
szkody otrzymać wsparcie i ewentu-
alnie pieniądze, które pozwolą nam 
zakupić nowy jacht.

Ubezpieczyć możemy nie tylko jach-
ty żaglowe i motorówki wraz z wypo-
sażeniem i osobistym mieniem człon-
ków załogi, ale także skutery wodne, 
łodzie pneumatyczne, poduszkowce, 
kajaki i pontony. Zawierając umowę, 
należy zwrócić uwagę na sumę ubez-
pieczenia, czyli kwotę jaką żeglarz 
otrzyma w wypadku utraty jachtu. 
Trzeba też zwracać uwagę na udział 
własny, który może być ustalony pro-
centowo lub kwotowo. Udział własny 
to suma, jaką ubezpieczyciel potrąca 
od kwoty odszkodowania. Istotne 
jest ponadto wysokość składki zapro-
ponowana przez firmę. Ważne są też 
wszystkie wyłączenia, czyli zdarzenia, 
za które ubezpieczyciel nie bierze 
odpowiedzialności. Firmy mogą mieć 
w warunkach różne wyłączenia. Nie 
bez znaczenia jest tu doświadczenie 
firmy w branży ubezpieczeń sprzętu 
wodnego. 
Ubezpieczenie Casco może chronić 
przed skutkami zdarzeń, za które od-
powiedzialne są siły natury (sztormy, 
uderzenia piorunów), przed skutkami 
kolizji lub wejścia jachtu na mieliznę, 
przed skutkami pożaru, eksplozji, 
włamań, dewastacji, kradzieży i awa-
rii (na przykład złamanie masztu). Je-

steśmy też chronieni przed stratami 
spowodowanymi zatonięciem jedno-
stki i wypadkiem w czasie transportu. 
Wysokość składki ubezpieczeniowej 
obliczana jest indywidualnie dla każ-
dego jachtu i zależy od wielu czynni-
ków. Przede wszystkim od wartości 
jednostki, ale także od rejonu żeglu-
gi, mocy silnika czy powierzchni ża-
gli. Ubezpieczenie jachtu żaglowego 
będzie nieco tańsze niż motorowego 
podobnej klasy. Ochrona jednostki 
przeznaczonej do czarteru może być 
nawet dwukrotnie droższa niż jachtu 
wykorzystywanego prywatnie.

Niemcy · Wielka Brytania
Monaco · Dania · Austria · Hiszpania

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

• Ubezpieczenie
OC Skippera

• Ubezpieczenie
Jacht Casco

• Ubezpieczenie
OC Jachtu

• Ubezpieczenie
NNW Załogi

• Ubezpieczenie 
czarteru

Pantaenius – teraz może
przyjść cokolwiek!
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Kradzieże łódek zdarzają się o każdej porze roku i w każdym zakątku Europy.

Ubezpieczyciele radzą, by każdy armator swoją łódkę dokładnie sfotografo-
wał z zewnątrz i w środku. Dobrze, jeśli na zdjęciach są elementy wyposaże-
nia mogące być dla złodziei szczególnie cennym łupem. Na przykład telewi-
zor zawieszony w salonie lub urządzenia nawigacyjne.
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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
JK HOM, Szczecin, Przestrzenna 3, tel. (91) 30 70 500
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, 
tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Bracia Ludwińscy, Szczecin, Wiosenna 99, 
tel. (91) 46 44 855
Sklep Bras, Świnoujście, 
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Sklep Neptun, Kołobrzeg, 
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. 511 142 312
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin, 
Bohaterów Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, 
tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań w Lubczynie, 
tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4,  
tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6, tel. (91) 423 06 56 
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,  
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, 
tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3 
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, 
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, 
Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Open Yachting Club, Złota Góra, tel. 602 511 796
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11,  
tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a,  
tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, 
tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, 
tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, 
tel. 500 696 588
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30, 
tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8, 
tel. (59) 858 31 36

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, 
tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr,  
Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, 
tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, 
Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, 
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
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, ul. Lotnicza, tel. 606 783 413
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, 
tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Sklep Magic Yacht, Ruciane Nida, Dworcowa 9
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, 
tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, 
tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, 
tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, 
tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7,
tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6, 
tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, 
tel. (87) 427 28 79

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, 
ul. Półwiejska 42, tel. (61) 67 039 59
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11,
 tel. 515 186 315
Easy Surf Shop, Poznań, Olsztyńska 2, 
tel. (61) 653 31 92
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, 
tel. (61) 848 26 81
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, 
Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
KS Pocztowiec, Poznań, Nad Jeziorem 105
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, 
tel. (61) 847 45 55
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, 
tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39, 
tel. (61) 852 97 03
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Ośrodek Exploris, Poznań, Nad Jeziorem 105, 
tel. (61) 848 29 01
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, 
Kaliska 82
Sklep Hi-Wind, Poznań, Korwetowa 6A, 
tel. (61) 8 960 305 
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, 
tel. (63) 242 46 69
Sklep Funsport, Poznań, Górecka 30, tel. (61) 661 04 44
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16, 
tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5, tel. 601 564 334
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy
Śródmieście
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, 
Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy 
Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45,
tel. (22) 782 20 35
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, 
tel. (22) 827 28 63
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31A, 
tel. (22) 774 66 66
Sklep Slam, Centrum Blue City, Warszawa, 
tel. (22) 311 71 61
Urząd Dzielnicy Białołęka, Warszawa, Modlińska 197, 
tel. (22) 676 66 03
Białołęcki Ośrodek Sportu, Warszawa, Światowida 56, 
tel. (22) 676 50 72
Multicentrum Biblioteki Publicznej Białołęka, 
Warszawa, Porajów 14, tel. (22) 614 60 70
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,
tel. (22) 616 02 79
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki 
Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, 
biurowiec IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, 
tel. (22) 793 02 72

Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, 
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21,
tel. (22) 782 21 83
Sklep Szekla, Warszawa, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Forsail, Warszawa, Nowolipki 27, 
tel. (22) 654 32 61
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, 
tel. (22) 839 59 89
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 10B, Warszawa, Racławicka 139, 
tel. 509 758 503
Tawerna Czarna Perła, Warszawa, Kolejowa 8/10,
tel. (22) 374 75 11
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, 
Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, 
tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91, 
tel. (22) 753 91 04

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, 
Rynek Staromiejski 36/38, tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, 
tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, 
tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, tel. 510 949 296 
MKŻ Żnin, Szpitalna 18, tel. (52) 30 22 184
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa,
tel. 606 770 843
Pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3, tel. (52) 321 27 01
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, 
Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, 
sekcja żeglarska klubu „Jantar”, Dziewulskiego 12, 
tel. 501 505 412

PODLASKIE

MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, 
tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, 
tel. (87) 643 35 55
Przystań Czarna Perła, Augustów, Sportowa 1
Sklep M. Myszkiewicz, Białystok, Św. Rocha 10/1,
tel. (85) 744 56 96
Tawerna Ryczące 40, Białystok, Orzeszkowej 15, 
tel. (85) 732 30 30

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

ŁÓDZKIE
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, Żeromskiego 52,
tel. (42) 632 66 84
Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki, 
Zawadzka 77
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów, 
tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3,
 tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, 
tel. (44) 710 86 82

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

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
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DOLNOŚLĄSKIE

Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, 
ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, tel. (71) 328 23 25
DOZŻ, Wrocław, Plac Św. Macieja 5, tel. (71) 343 56 65
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław,
Skrzetuskiego 68
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, 
tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
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 
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, 
tel. (33) 497 10 57
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, 
tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, 
tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, 
tel. 605 282 169

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

MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, 
ul. Podgórska 34, tel. (12) 43 301 36 
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, 
tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, tel. 609 320 772
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57

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

P rzez cztery lata targi 
Boatshow organizowane 
były w Poznaniu, w obiek-

tach MTP. W listopadzie wrócą 
do Łodzi – na stare miejsce, ale 
do nowej hali.

Listopadowe targi Boatshow organi-
zowane przez firmę Intersevis odbędą 
się w nowoczesnym obiekcie o po-
wierzchni ponad 6 tys. m kw. (16-18 
listopada 2012). Nową halę wzniesio-
no w sąsiedztwie dotychczasowego 
obiektu. Ta lokalizacja jest doskonale 
znana żeglarzom i wystawcom z bran-
ży sportów wodnych. Ale dlaczego 
organizator imprezy po czterech la-
tach opuszcza Poznań, który ma prze-
cież najlepszą infrastrukturę targową 
w kraju?

Grzegorz Wiśniewski, wicepre-
zes firmy Interservis, dla magazynu 
„Wiatr”:

„W Łodzi wreszcie zbudowano no-
woczesną halę, z pełną infrastrukturą. 
Obiekt należy do miasta, a zarządza 
nim miejska spółka Międzynarodowe 
Targi Łódzkie. Gdy w lutym zorgani-
zowano w hali pierwszą imprezę, pod-
jęliśmy decyzję o przeniesieniu tarów 
Boatshow na stare miejsce. Mamy 
więc nowy obiekt, lepsze drogi dojaz-
dowe do Łodzi niż przed kilkoma laty 
oraz strategiczne położenie targów 

w centrum Polski. Międzynarodowe 
Targi Poznańskie wciąż dysponują 
najlepszą infrastrukturą w kraju, ale 
wystawcy z branży sportów wodnych 
od dawna zwracali nam uwagę, że do 
stolicy Wielkopolski przyjeżdża zbyt 
mało odwiedzających z Warszawy 
i południa kraju. Obok nowej łódz-
kiej hali wciąż stoi nasz stary obiekt. 
Jeśli wystawcy dopiszą, targi zorga-
nizujemy w obu miejscach. Decyzję 

o powrocie do Łodzi konsultowali-
śmy z firmami z branży. Kolejne roz-
mowy, przeprowadzone na początku 
marca, utwierdziły nas w przekona-
niu, że robimy dobry krok.”

Firma Interservis zapowiedziała 
również zorganizowanie we wrześ-
niu wystawy na lądzie i na wodzie 
w Kaliningradzie (14-16 września). 
Polscy producenci jachtów żaglo-
wych i motorówek mają tam prezen-
tować swe wyroby żeglarzom z Ro-
sji i państw nadbałtyckich. Impreza 
odbędzie się na terenie Muzeum 
Oceanu Światowego. Jachty będą 
mogły dojechać lądem lub dopłynąć 
i zacumować przy pomostach pły-
wających. Muzeum jest najdalej na 
zachód wysuniętą częścią Kalinin-
gradu. Działa od ponad 20 lat i jest 
dużą atrakcją turystyczną. Należy do 
najdynamiczniej rozwijających się 
placówek muzealnych w Rosji.

Powrót do Łodzi
targów żeglarskich Boatshow

Zmiana kursu po czterech latach

W warszawskiej tawernie 
„Korsarz” odbył się Fe-
stiwal Kultury Maryni-

stycznej Oceany Marzeń. Przez 
trzy dni widownia bawiła się 
razem z zespołami szantowymi 
i zaproszonymi gośćmi. Pienią-
dze zebrane w trakcie imprezy 
zostaną przeznaczone na orga-
nizację rejsu dla dzieci z rodzin-
nych domów dziecka.

Tawernę odwiedzały całe rodziny. 
Wszystkie spotkania poprowadził Mi-
rek „Koval” Kowalewski. W piątek, 
w dniu otwarcia festiwalu, zagrały ze-
społy Gondola Kondora, Mordewind 
i BORY. W sobotę odbył się konkurs 
piosenki marynistycznej i żeglarskiej 
dla dzieci i młodzieży. Wystąpiło wiele 
profesjonalnie przygotowanych młodych 
talentów. – Jury miało duży kłopot z roz-
strzygnięciem konkursu. Obrady trwały 
długo, ale ostateczny werdykt zadowo-
lił wszystkich. Nikt z uczestników nie 
wyszedł bez nagrody – opowiada Anna 
Brengos z zarządu fundacji Ocean Ma-
rzeń. Zwycięzcy wygrali jednodniowy 
rejs po Zalewie Zegrzyńskim oraz war-

tościowe książki. Sobotnie spotkanie za-
kończyło się około piątej nad ranem.

W niedzielę zorganizowano zabawy 
dla najmłodszych. Odbyło się też spotka-
nie z dwoma polskimi żeglarkami: Ka-
tarzyną Deberny i Martą Sziłajtis-Obie-
gło. Każda z nich opowiadała o swojej 
przygodzie z żaglami. Katarzyna jest 

zawodniczką z klasy Laser Radial (nie-
dawno zakończyła wyczynową karierę 
w kadrze olimpijskiej), a Marta opłynęła 
samotnie świat, mając zaledwie 22 lata. 

Na festiwalowej scenie grały też ta-
kie zespoły, jak Yank Shippers, Klang, 
Stara Kuźnia oraz Zejman i Garkum-
pel. Odbyły się warsztaty z nawigacji 

prowadzone przez Marka Grzywę. Był 
też pokaz pierwszej pomocy zorgani-
zowany przez Studium Ratownictwa 
Medycznego Collegium. A miłośnicy 
książek mogli zaopatrzyć się w naj-
nowsze pozycje marynistyczne wy-
dawnictwa Alma-Press.

Kamila Ostrowska

Festiwal Oceany Marzeń
Dzieciaki popłyną w rejs

Zespół Yank Shippers na festiwalowej scenie.   Fot. Magda Zemła

http://lepiesza.carbonmade.com/
http://www.boatshow.pl/
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Daniel Żuchowski prowa-
dzi firmę mJacht, obsłu-
gującą online czartery 

mazurskie. W internetowej ba-
zie ma ponad 800 jachtów, czy-
li około 70 proc. mazurskiego 
rynku. Na stronie firmy żeglarze 
zamieścili ponad 4 tys. opinii 
o jachtach i firmach czartero-
wych. Czasem szefowie stoczni 
jachtowych i mniejsi producen-
ci dzwonią do Daniela i pytają, 
jaki jacht zbudować, by dobrze 
się sprzedawał w mazurskich 
czarterach. My też postanowili-
śmy zadać kilka pytań.

O co pytają najczęściej czarterują-
cy jachty na Mazurach? Co jest naj-
ważniejsze: cena, liczba koi, długość 
jachtu...

Każdy klient zadaje inne pytanie. Je-
den wie dokładnie, czego chce, i pyta 
na przykład o jacht Antila 24 z okolic 
Giżycka. Inny szuka łodzi dla ośmiu 
osób i prosi o radę. Są też tacy, którzy 
o nic nie pytają i sami rezerwują jachty 
w systemie. Ważny jest stosunek jako-
ści do ceny. Często bardzo pomocne są 
opinie innych klientów. Warto zwrócić 
uwagę, że coraz częściej klienci pytają 
o czarter one way, biorą jacht w jed-
nym porcie, a oddają w innym. Takie 
rejsy będą w tym sezonie jeszcze po-
pularniejsze.

Co jeszcze jest ważne dla żeglarzy 
przy wyborze jachtu?

Wyposażenie i aranżacja wnętrza. 
Kiedy na rejs płyną trzy rodziny, 
skipper szuka jachtu z trzema zamy-
kanymi kabinami. Czasem koniecz-
nie chce mieć ster strumieniowy albo 
na przykład ruchomy pantograf do 
silnika zaburtowego. Słyszę wtedy: 
„W zeszłym roku miałem jacht z silni-
kiem w studzience i nie mogłem nim 
podejść na moją ulubioną bindugę”. 
Często klienci szukają bardzo kon-
kretnych rozwiązań. Są tacy, którzy 
dzwonią i pytają o jachty z lodówką. 
Ten element wyposażenia bywa cza-
sem ważniejszy niż dobrze skrojone 
żagle czy wyposażenie pokładowe. 
Coraz częściej na czarterowych jach-
tach mamy telewizor i DVD. Kiedyś 
ten sprzęt był dostępny wyłącznie na 
dużych jednostkach, takich za ponad 
500 zł za dobę. Teraz większość no-
wych jachtów o długości powyżej 7,5 
metra posiada telewizor. Uważam, że 
nie należy popadać w przesadę, pa-
miętajmy, że dla wielu klientów ma-
zurski rejs to ucieczka od cywilizacji 
i im telewizor nie jest potrzebny.

Na jachtach zaczęły się pojawiać 
morskie toalety. Czy takich urzą-
dzeń jest na Mazurach coraz więcej?

Pojawiły się nawet takie, które nie 
mają zbiorników na nieczystości i od-
prowadzają brudy bezpośrednio do 
wody. Wielu klientów nauczyło się 
takiej wygody żeglując w Chorwacji 
czy Grecji. Na szczęście, to sytuacje 
sporadyczne, żeglarze raczej są wy-
czuleni na poszanowanie mazurskiego 
środowiska i wyrzucanie fekaliów do 
wody nie mieści im się w głowie. Są 
także morskie toalety ze zbiornikami, 
ale, niestety, niewiele mamy miejsc 
przystosowanych do ich opróżniania 
(nowy port PTTK w Mikołajkach oraz 
ekomariny w Wilkasach i Giżycku). 
Takie toalety najpierw pojawiły się na 
jachtach ekskluzywnych. Teraz można 
je spotkać nawet w łódkach mających 
niewiele ponad siedem metrów.

Jakie wyposażenie standardowe 
powinien mieć mazurski jacht czar-
terowy?

Dobry, sprawny silnik i bramkę do 
kładzenia masztu – o tym się nawet nie 
wspomina. Tak samo oczywisty jest 
system klarowania grota Lazy Jack. 
Powoli standardem stają się kabestany 
samoknagujące. W jachtach eksklu-
zywnych coraz częściej pojawia się 
elektryczny system kładzenia masztu. 
Dobrze, jeśli łódź ma zamykane kabi-
ny. Na przykład jacht Antila 27 ma 8,5 
metra i dwie kabiny zamykane. Dziś 
jachty bez kabin cieszą się mniejszym 
zainteresowaniem. Standardem staje 
się lodówka, nawet przenośna. War-
to podnosić jakość wyposażenia, bo 

wielu klientów jest wtedy skłonnych 
zapłacić więcej.

Dziś w wielu jachtach można stać 
wyprostowanym. Kiedyś to była rzad-
kość. Tendencja jest taka, by łodzie 
były wygodniejsze. Dlatego konstruk-
torzy starają się znaleźć kompromis 
między wygodą i zachowaniem do-
brych właściwości nautycznych. Poza 
tym, klienci bardzo lubią nowości. 
W naszym systemie rezerwacji co roku 
mamy pięć nowych typów jachtów. 

Oczywiście, cały czas jest również 
popyt na starsze i doskonale znane 
mazurskie konstrukcje: jachty typu 
Tango 780, Sasanka 660 czy TES 32 
Dreamer. Wiele osób po prostu się do 
nich przyzwyczaiło.

Jakie jachty będą najpopularniej-
sze w nadchodzącym sezonie?

Na najwyższej półce są jachty typu 
TES 32 Dreamer, Cobra 33 i Maxus 
33. Na średniej jachty Twister 800 n, 
Antila 27 i Twister 26. Przeboje 
wśród tańszych łódek to jachty Tan-
go 780 Sport, Sasanka 660 i TES 678. 
Wśród jachtów motorowych prym 
wiodą dwie konstrukcje: jachty Ca-
lypso i Weekend. 

Czy dużo jest jachtów motoro-
wych, które możemy prowadzić bez 
patentów?

Co roku jest ich więcej, ale to 
wciąż mniej niż 5 proc. rynku. Pły-
wają nimi ci, którzy nie są żeglarza-
mi, a chcą Mazury zwiedzać z wody. 
Jachty nie są szybkie, ale proste 
w obsłudze i dlatego cieszą się po-
pularnością.

Rozmawiał Maciej Miłosz

Jachty na Mazury
Jakie łodzie zdobywają uznanie żeglarzy?

Rozmowa z Danielem Żuchowskim

Zamów BEZPŁATNY katalog
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„Warto podnosić jakość wyposażenia, bo wielu klientów jest wtedy skłonnych zapłacić więcej.”

Logbook rejsu
Coś dla skipperów, którzy chcą mieć własny dokument z rej-
su i wyjątkową pamiątkę. To osobisty logbook (wydany tak-
że jako logbook po wodach pływowych). Autorzy wydawni-
ctwa opracowali go, kierując się doświadczeniami żeglarzy. 
Znajdziemy miejsce na informacje o jachcie, o załodze, wa-
runkach odbywania rejsu oraz przebytych milach. Skipper 
może zapisać informacje o odebraniu prognozy pogody, jest 
też miejsce na kontakty do marin, które znajdują się na na-
szym szlaku. Logbook rejsu po wodach pływowych pozwala 
dodatkowo określać wysokości i pory pływów za pomocą 
schematów. Źródło: www.logbooki.pl

Sonar patrzący do przodu
Brytyjska firma Echopilot, posiadająca 
18-letnie doświadczenie w technice so-
narowej, prezentuje Forward Looking 
Sonar (sonar patrzący do przodu), który 
pozwala kontrolować przestrzeń znaj-
dującą się przed łodzią. Model FLS 
2D ma kolorowy ekran o przekątnej 
7” (18 cm). Zasięg sonaru jest uzależ-
niony od głębokości oraz rodzaju dna. 
Urządzenie może penetrować do 200 
metrów do przodu, przy głębokości 
około 100 metrów. Ceny od 5,6 tys. zł. 
Źródło: www.eljacht.pl

Blok MXL Wichard
Standardowe bloki stosowane przy dużych obciążeniach są ciężkie 
oraz zajmują dużo miejsca. Wichard stworzył nowy rodzaj bloku bez 
rolki. Charakteryzuje się prostą budową. Jest trzy razy wytrzymalszy 
i trzy razy lżejszy od tradycyjnych bloków. Świetnie sprawdza się przy 
regulacjach z dużym obciążeniem roboczym (bloczki przymasztowe, 
bloki szotowe foka, regulacje grota). Bloki Wichard wykonane są 
z mocnego aluminium. Dostępne są w trzech rozmiarach, na liny 
o grubościach 8 mm, 10 mm i 14 mm. Źródło: www.majer.com.pl

Żegluga wzdłuż Afryki
W cyklu Galeria Polskich Podróżników ukazało się wznowienie książki Stefana Szolc-
-Rogozińskiego (1861-1896). Kaliszanin z urodzenia, wybitny żeglarz, kapitan rosyjskiej 
marynarki, już w wieku 21 lat zrealizował swoje marzenia i wybrał się z ekspedycją na-
ukową do Kamerunu – krainy jeszcze wówczas mało znanej. Wyprawa miała się okazać 
jedną z ważniejszych w historii odkrywania świata przez Polaków. „Żegluga...” jest relacją 
z niemal półrocznej podróży na pokładzie niewielkiego statku – z Francji, przez Made-
rę, Wyspy Kanaryjskie, kraje zachodniej Afryki, na wyspę Fernando-Poo i do wybrzeży 
obecnego Kamerunu. Warto odnotować, iż w ubiegłym roku minęła 150. rocznica urodzin 
Szolc-Rogozińskiego, natomiast w obecnym upływa 125. rocznica pierwszego wydania 
książki. 
Źródło: www.ciekawe-miejsca.net

Suchy kombinezon Crewsaver
Nowa seria suchych kombinezonów marki Crewsaver 
dla najmłodszych żeglarzy. Wykonane są z wodood-
pornego i oddychającego materiału. Szwy są dokład-
nie podklejone, a siedzisko i kolana wzmocnione do-
datkowym materiałem. Na nogawce zaprojektowano 
praktyczną kieszeń. Mankiety są regulowane i zapi-
nane na rzep. Gilzy na szyi i nadgarstkach wykona-
no z neoprenu, a nieprzemakalne skarpety z lateksu. 
W komplecie otrzymamy worek z pasem naramien-
nym oraz jednoczęściowy ocieplacz nazywany przez 
młodych zawodników śpiochem. Dostępne są cztery 
rozmiary. Cena: 1599 zł. 
Źródło: www.makanu24.pl

Łódź N-ZO
Pierwsza łódź kabinowa firmy Zodiac specjalizującej się w produkcji pontonów. Dostępna jest w dwóch wersjach: N-ZO 700 
Cabin i N-ZO 760 Cabin. Łódź zaprojektował Vittorio Garroni, designer z 40-letnim doświadczeniem. N-ZO posiada toaletę, 
zlewozmywak i oświetlenie kabiny. Źródło: www.smart.gda.pl, www.zodiacmarine.co.uk

Kamizelka Arkona
Pneumatyczna kamizelka automatyczna z uprzężą firmy Secumar. Posiada kołnierz, taśmy 
odblaskowe, klamrę do wyciągarki, gwizdek i pętle do pasa krocznego. Klasa wyporności: 
275N. Cena: 542 zł. Źródło: www.smart.gda.pl

http://www.bakista.pl
http://www.logbooki.pl
http://www.eljacht.pl
http://www.majer.com.pl
http://www.ciekawe-miejsca.net/
http://www.makanu24.pl
http://www.zodiacmarine.co.uk
http://www.smart.gda.pl
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stocznie jachtowe

S tocznia Haber Yachts 
z Nowego Miasta Lubaw-
skiego specjalizuje się 

w produkcji nowoczesnych 
jachtów przywołujących wspo-
mnienia. Wspomnienia o trady-
cyjnym szkutnictwie i klasycz-
nych jachtach, obok których 
nie sposób przejść obojętnie. 
Przedstawiamy wam kolejną 
firmę w naszym cyklu Stocznie 
Jachtowe.

Janusz Konkol, twórca i właściciel 
Haber Yachts, to jedna z najbarwniej-
szych postaci polskiego przemysłu 
jachtowego. O swoich konstrukcjach 
potrafi opowiadać z taką pasją, że cza-
sem trudno za nim nadążyć. Pochodzi 
z Leszna, uczył się w Gdańsku, miesz-
ka w Iławie, a pracuje w Nowym Mie-
ście Lubawskim. Przed laty zapisał się 

do leszczyńskiego domu kultury, by 
uczyć się gry na bongo, ale kiedy za-
brakło nauczyciela tego instrumentu, 
wpadł na zajęcia kółka modelarskiego. 
– Kleiliśmy modele samolotów, jach-
tów, a później nawet prawdziwe kaja-
ki. Zaraziłem się tą robotą – wspomi-
na. Pierwszy kajak z żaglem, według 
własnego projektu, zbudował w wieku 
12 lat. Konstrukcja o długości czterech 
metrów miała dwa żagle. Maszt wy-
konał z grzędy podprowadzonej ojcu 
z kurnika. Gafel z kija od starej mapy 
szkolnej. Wanty i sztag z linki typu 
PKL. A żagle z najgrubszego materia-
łu na pościel. Wyruszył tym okrętem 
na wyprawę Szlakiem Konwaliowym 
w niedalekim Przemęckim Parku 
Krajobrazowym. – Kajak sprawował 
się nieźle. Musiał nawet wzbudzać 
zazdrość, bo w końcu mi go ukradli – 
wspomina Janusz Konkol.

W ósmej klasie podstawówki zo-
baczył w telewizji materiał o Stoczni 
Jachtowej Stogi (później nazwanej 
Stocznią Conrada). – Napisałem do 
nich list z prośbą o przyjęcie na naukę 
zawodu. Pojechałem w maju. A we 
wrześniu zostałem uczniem klasy 
szkutniczej w stoczniowej zawodówce 
– opowiada.

Janusz Konkol został członkiem 
Yacht Klubu Stoczni Gdańskiej, że-
glował po zatoce, uczył się zawodu 
i budował. Brał między innymi udział 
w budowie drewnianych jachtów typu 
Opal. Po szkole zasadniczej łączył 
pracę w stoczni z nauką na wydziale 
wyposażenia wnętrz technikum okrę-
towego. W tym czasie pracował mię-
dzy innymi przy „Darze Przemyśla”, 
na którym Henryk Jaskuła jako pierw-
szy Polak opłynął samotnie świat bez 
zawijania do portów. – W tamtych cza-

sach ten jacht wydawał mi się cudem 
świata – mówi.

Po ukończeniu technikum rozpoczął 
pracę w biurze technologicznym stocz-
ni, ale wciąż nie rezygnował z nauki. 
Rozpoczął studia na wydziale budowy 
okrętów Politechniki Gdańskiej. Pracę 
w stoczni jachtowej zakończył na sta-
nowisku konstruktora. Później na dwa 

Haber Yachts
Producent łodzi dla koneserów

Firma pozytywnie zakręconego szkutnika

lata zatrudnił się w Yacht Klubie Mor-
skim „Neptun”, gdzie rozwijał swoje 
zainteresowanie kadłubami o małym 
zanurzeniu i zbudował swą pierwszą 
łódkę z mieczem rufowym.

W latach 80. los rzucił go do Iła-
wy. Pomagał wykańczać armatorskie 
jachty, kierował zakładem w miej-
skim przedsiębiorstwie gospodarki 
komunalnej i prowadził przedsiębior-
stwo robót inżynieryjnych. I właśnie 
wówczas, gdy wydawało się, że coraz 
bardziej oddala się od tego, co lubi 
najbardziej, założył z Tadeuszem Świ-
stem firmę Yacht Service (niedawno 
przemianowaną na Haber Yachts). Ich 
pierwszym jachtem był żaglowy Haber 
555 konstrukcji Henryka Brylskiego. 
Później Janusz Konkol zaprojektował 
i zbudował dziewięciometrowy mie-
czowy jacht oceaniczny „Absolwent 
900”. Po latach, w trosce o zaniedbaną 
jednostkę, odkupił „Absolwenta” i po-
stawił na terenie stoczni. Teraz łódka 
czeka na nowego właściciela, który do-
ceni jej historię i zadba o nią tak, jak-
by była jego dzieckiem. Później, przy 
współpracy z Henrykiem Brylskim, 
powstała łódź Haber 580 z silnikiem 
przyczepnym w studzience. Firma 
zbudowała 15 tych jachtów.

Wkrótce Janusz Konkol rozstał się 
ze wspólnikiem, który wybrał prowa-
dzenie Przystani Skarbek nad Jezio-
rakiem. W tym czasie powstał model 
Haber 660 w podstawowej wersji z sil-
nikiem przyczepnym. Firma została 
przeprowadzona do Nowego Miasta 
Lubawskiego (24 km od Iławy), gdzie 
wynajęto większe hale. Najpierw Ja-
nusz Konkol zbudował tam aluminio-
we reje z systemem rolowania żagli dla 
znanej fregaty „Gwarek” konstrukcji 
Zygmunta Chorenia, która zakupiona 
przez szwedzkiego armatora została 
przebudowana i przemianowana na 
pasażerski wycieczkowiec żaglowy 
„Royal Clipper”. Także na ten żaglo-
wiec zbudował dwa dziesięciometrowe 
aluminiowe tenderboats do transportu 
pasażerów na plażę. W tym okresie po-
wstał też Haber 660M (jacht w wersji 
motorowej). 

Z roku na rok powstawały kolej-
ne łodzie – Haber 700MSD, Haber 
700MPL, a następnie Haber 800. W tej 
ostatniej po raz pierwszy zastosowa-
no system C4, tak powstała jednostka 
samosterowna z czterema mieczami. 
Później firmę opuszczały łodzie mo-
torowe, które przyniosły stoczni liczne 
nagrody i uznanie armatorów (Haber 
800M, Haber 33 Reporter oraz Haber 
20 Minireporter).

Nastąpił również rozwój najdłu-
żej produkowanego jachtu – Haber 
660 budowany jest w wielu wersjach: 
slup, kuter, jako motorowa łódź wy-
pornościowa oraz w wersji C4, czyli 
jako samosterowny pełnomorski jacht 
żaglowy z czterema mieczami. – To 
jedna z bardziej udanych naszych kon-
strukcji w tych rozmiarach – mówi 
Janusz Konkol. – Prawie w każdej łód-
ce można coś poprawić, choćby dro-
biazg. A ta łajba wydaje się skończona 
i w pełni dopracowana. Nic bym w niej 
nie zmienił.

Żaglowe habry to łódki typu motor-
sailer o klasycznych kształtach, raczej 

stocznie jachtowe

Haber 800 C4 posiada system czterech mieczy. Zanurzenie z podniesionymi mieczami – zaledwie 0,58 m.

HABER YACHTS
Rok założenia 1991

Powierzchnia hal 2000 m kw.

Zatrudnienie 40-80 osób

Roczna produkcja 20-40 łodzi

Właściciel Janusz Konkol

Konstruktor Janusz Konkol

Kontakt: www.haber-yachts.com

Panowie, ręce do góry! Płyniemy jachtem samosterownym.
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http://haber-yachts.com/
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dla koneserów niż amatorów seryjnych 
produkcji. Mają wyjątkowo niewielkie 
zanurzenie (od 40 do 65 cm). Częścio-
wo płaskie dno ułatwia podpływanie 
do brzegu lub osiadanie na dnie pod-
czas odpływu. Można nimi żeglować 
na jeziorach, kanałach, wodach przy-
brzeżnych, na otwartym morzu oraz 
na oceanie. 

Jachty w wersji żaglowej posiadają 
unikatowe właściwości – choć mają 
małe zanurzenie, potrafią się podnieść 
z każdego przechyłu, nawet gdyby 
zostały odwrócone do góry dnem. 
Modele wyposażone w system czte-
rech mieczy (C4) osiągają pełną sa-

mosterowność na wszystkich kursach 
i w każdych warunkach pogodowych. 
Wyjątkowo elegancko prezentują się 
jednostki wyposażone w takielunek 
gaflowy i brązowe żagle (łódki typu 
kuter). Stosunkowo niski maszt uzbro-
jony jest w system składania – jedna 
osoba może położyć lub postawić masz 
w 10 minut bez konieczności demonto-
wania takielunku. Kadłuby posiadają 
wysokie kabiny zapewniające załodze 
przestronne wnętrza oraz doskonałą 
osłonę w kokpicie. Na każdym deck 
saloon można zamontować wewnętrz-
ne stanowisko sterowania. Laminaty 
poliestrowe i żelkoty są nakładane 

ręcznie, a szczelność, stateczność, trym 
oraz funkcjonowanie systemów każdego 
jachtu załoga firmy sprawdza w stocz-
niowym basenie testowym.

Dlaczego Janusz Konkol nie zde-
cydował się na budowę jachtów o no-
woczesnych kształtach, które naj-
częściej opuszczają dziś stoczniowe 
hale? – Buduję takie łodzie, jakimi 
sam chciałbym pływać – sprawne nau-
tycznie jachty turystyczne o małym 
zanurzeniu, dużej dzielności morskiej, 
zapewniające załodze komfort i bez-
pieczeństwo – mówi Janusz Konkol. – 
Powiem szczerze, że czasem nie wiem, 
jak armatorzy wybierają dziś łódki, 

czym się kierują. Przecież wiele jedno-
stek jest do siebie tak podobnych, jak 
kompaktowe samochody. Dlatego wolę 
konstruować i budować jachty, które 
wyróżnią się w każdej marinie.

Do niedawna stocznia Haber Yachts 
produkowała jachty małe i średniej 
wielkości. Ostatnio Janusz Konkol za-
prezentował piękną łódź Haber 34C4. 
Na warszawskich targach Wiatr i Woda 
łódka budziła podziw zwiedzających. 
Nie dziwi więc, że otrzymała nagrodę 
Gwóźdź Targów w kategorii Jacht Ża-
glowy Duży. Konstrukcja budziła też 
spore zainteresowanie żeglarzy i me-
diów podczas targów w Düsseldorfie.

Haber 34C4 powstał w tradycyj-
nej technologii szkutniczej one-off, 
bez użycia powszechnie stosowanych 
w seryjnej produkcji form do wyrobu 
kadłubów. To czasochłonna praca, ale 
pozwala uzyskać doskonałe rezultaty. 
Jacht ma 12,5 metra długości (razem 
z bukszprytem). Zanurzenie z podnie-
sionym mieczem to zaledwie 60 cm. 
Powierzchnia żagli wynosi 53 m kw. 
W obszernym wnętrzu zbudowanym 
na kilku poziomach zaprojektowano 
deck saloon oraz miejsca noclegowe 
dla siedmiu osób. Jacht został wycenio-
ny na 233 tys. euro netto. Po warszaw-
skich targach łódź Haber 34C4 wróciła 
do stoczni, gdzie zaplanowano ostatnie 
prace wykończeniowe. Po wodowaniu 
będzie stacjonowała w Sopocie. Być 
może już w majowy weekend będzie-
my mogli podziwiać ten jacht podczas 
żeglugi w Zatoce Gdańskiej. Bo Janusz 
Konkol nie zwykł prezentować swych 
łódek wyłącznie przy kei. Podczas 
wszystkich targów organizowanych na 
wodzie tylko szuka okazji, by oddać 
cumy i wypłynąć po horyzont...

Krzysztof Olejnik

stocznie jachtowe

Zbigniew Malicki (rocznik 
1944) to olimpijczyk z Talli-
na (1980 r.) i były zawodnik 

klas Finn oraz Star. A w później-
szych latach grafik, specjalista 
od marketingu sportowego i po-
mysłodawca oraz twórca progra-
mu Nivea Błękitne Żagle. Zby-
szek opowiada o tym, jakie było 
regatowe żeglarstwo pół wieku 
temu. Materiał dedykujemy mło-
dym sternikom, by nie narzekali, 
że mają stary żagiel, zbyt twardy 
maszt, a łódka bierze wodę...

Na przełomie lat 50. i 60. warszaw-
scy żeglarze ścigali się na Wiśle. Kró-
lowały klasy Omega, Pirat i Słonka, 
pojawiły się też pierwsze łódki klasy 
Finn. Sprzęt był wówczas wyłącznie 
klubowy, a łodzie zacumowane na sta-
łe do pomostów i często pełne wody. 
Rozgrywaliśmy regaty na trasie Świ-
der – Warszawa albo Góra Kalwaria 
– Warszawa. A nawet wieloetapowe 
wyścigi z Warszawy do Gdańska. Hal-
sówka pod prąd była wielką sztuką 
i kompletnie inną dyscypliną sportu, 
wymagającą dobrej znajomości rzeki. 
Mistrzem w niej był finnista Leszek 
Kwiatkowski. Takich zawodników na-
zywano wówczas flisakami. Szukało 
się cofek za główkami, rozpędzało się 
łódź, potem pędem przez nurt w stronę 
przykosy i po zwrocie próba złapania 
wysokości nad główką, w stronę kolej-
nej cofki. Nieudana próba oznaczała 
jazdę do tyłu. Męczyliśmy się na hal-
sówce, ale później żeglowanie z prą-
dem to był już pełen komfort. Musie-
liśmy się trzymać głównego nurtu 
i uważać, by nie wpaść na mieliznę. 
W tym czasie czołówkę klasy Finn 
tworzyli żeglarze Legii (Andrzej Ga-
jewicz, Walenty Szraj i Tadeusz Żero), 
którym potężny wówczas klub kupił 
trzy łódki w Holandii. Byli najszybsi...

Używaliśmy wtedy drewnianych 
masztów, które powstawały w klubo-
wych warsztatach szkutniczych. Trze-
ba było mieć znajomości w minister-
stwie, by otrzymać przydział na zakup 
świerku wysokogórskiego. Sporym 
wyzwaniem było heblowanie masztu, 
by uzyskać oczekiwane parametry.

W 1963 roku, po zbudowaniu zapory 
na Narwi, otwarto Zalew Zegrzyński 
– warszawskie morze. Dla flisaków 
z Wisły pierwsze regaty na stojącej 
wodzie były czymś niezwykłym. Jak 
pierwszy wyjazd do NRD. Więcej 
już na Wisłę nie wróciliśmy, choć na 
zalewie czyhały na nas podwodne pu-
łapki, wystające kominy zatopionych 
domów i pnie pozostawionych drzew. 

Ale mieliśmy wreszcie swoje jezioro. 
Z czasem warszawskie kluby zaczęły 
się tam stopniowo zagospodarowywać.

Mistrzostwa kraju najczęściej rozgry-
wano w Giżycku, a liczba uczestników, 
jak na tamte trudne czasy, była impo-
nująca. Samych finnistów startowało 
przeszło czterdziestu. Na mistrzostwa 
jeździliśmy pociągami towarowymi. 
Pakowałem do łódki cały osprzęt i wraz 
z kolegami, na pagajach, spływaliśmy 
rzeką pod Syrenkę, gdzie była boczni-
ca kolejowa i czekały na nas platformy 
z kłonicami, jak do przewozu długich 
pni drzew. Po chwili dopływały kolejne 
załogi. Wynosiliśmy łodzie po gruzie 
na górę i ładowaliśmy je na platformy 
w dwóch warstwach, mocno wiążąc. 
Kilku ochotników z klubu podróżo-
wało z wagonami jako konwój, który 
pilnował naszego żeglarskiego dobyt-
ku i negocjował na kolejnych stacjach 
rozrządowych dopięcie nas do składu 
ruszającego do Działdowa, Iławy, Ełku 
i Giżycka. Podróż z Warszawy do Gi-
życka trwała niespełna trzy dni. A do 
Gdyni prawie pięć. 

 W 1966 roku rozegrano pamięt-
ne mistrzostwa Polski w Mielnie. Po 
pierwszym wyścigu na jeziorze Jam-
no zdecydowano przenieść regaty na 
morze. Większość zawodników prze-
ciągnęła przyczepki przez piasek na 
plażę. Ale Andy Zawieja i jeszcze kil-
ku innych niepokornych, postanowiło 
przedostać się na morze płytkim prze-
smykiem. W trakcie przeprawy Andy 
urwał okucie od steru. Dramat. Wokół 
wydmy, żadnej pomocy, a wkrótce 
kolejne wyścigi. I nagle zza pagór-
ka wyłania się dwóch facetów z butlą 
i palnikiem. Szli pospawać wojskowe 
ogrodzenie. Zespawali okucie i Andy 
Zawieja zdołał zdążyć na start.

Wyjście na morze z plaży to była 
prawdziwa sztuka, gdyż trzeba było się 
przebić przez przybój z płetwą sterową 
w rękach. To samo powtarzaliśmy pod-
czas powrotu na brzeg. Ci, którym to się 
nie udało, kończyli z połamanymi masz-
tami i rozbitym sprzętem. Masakra...

Wkrótce potem niezłomny Andy po-
stanowił pojechać na Bermudy, na rega-
ty Finn Gold Cup (mistrzostwa świata). 
Zapakował sprzęt na polski statek pły-
nący do Stanów Zjednoczonych i gdy 
ten zbliżył się na kilka mil do brzegu, 
Andy kazał zwodować łódkę, posta-
wił maszt, wciągnął żagiel i popłynął 
w stronę portu. Wywołał wielką sen-
sację, a lokalne media poświęciły mu 
wiele miejsca, pisząc o tym, jak Polak 
„przypłynął zza horyzontu”.

Jeżdżąc na regaty zagraniczne, prak-
tycznie bez kasy, musieliśmy kombi-

nować. W transporcie przemycaliśmy 
paliwo. Kiedyś francuski celnik wy-
krył naszą kontrabandę, ale po długich 
negocjacjach pozwolił jechać z tym 
wszystkim dalej. Oczywiście, musieli-
śmy się powołać na tradycyjną polsko-
-francuską przyjaźń oraz na Roberta 
Gadochę, który, na szczęście, kopał 
piłkę w ulubionym klubie celnika.

W 1977 roku, podczas regat Kieler 
Woche, doszło do bojkotu ekip z blo-
ku wschodniego. Rosjanie wykryli, że 
zgłoszono zawodnika z Republiki Po-
łudniowej Afryki, która wówczas była 
u Rosjan na cenzurowanym. Zażądali 
usunięcia tego finnisty, szantażując 
organizatorów wycofaniem wszyst-
kich zawodników z państw będących 
w ich strefie wpływów. Kierownictwo 
naszej ekipy zorganizowało odprawę 
i pozostawiło decyzję startu zawodni-
kom. Żeglarz z RPA popłynął, a demo-
ludy (z wyjątkiem Polaków i Czechów) 
zostały na brzegu. Zrobiła się afera, 
gdyż niemiecka prasa rozdmuchała ten 
epizod. Pierwszy wyścig wygrał Ry-
szard Skarbiński, a w pierwszej dzie-
siątce było jeszcze trzech Polaków. No 
i Niemcy napisali, że „niestartujący” 
prowadzą w regatach. Ostatecznie uzy-
skaliśmy doskonałe rezultaty, ale nie 
mogliśmy zbytnio cieszyć się z wyni-
ku, bo politycznie byliśmy umoczeni. 
Zapadła nieprzyjemna cisza. Czesi po-

traktowali swoich jeszcze gorzej – za-
wiesili zawodników i wyrzucili trenera.

Dwa lata przed igrzyskami 
w Moskwie (regaty żeglarskie rozegra-
no w Tallinie) Tomek Holc zapropono-
wał mi wspólne starty w klasie Star. 
Chętnie na to przystałem. Sądziłem, że 
po siłowym pływaniu na finnie, żeglo-
wanie na kilowym jachcie będzie bar-
dziej wypoczynkowe. Okazało się, że 
bardzo się myliłem. Rola załoganta była 
makabrycznie trudna (nie stosowano 
jeszcze półtrapezów) i chwilami tęsk-
niłem za moją starą łódką. Ale zaczęła 
się dwuletnia walka o nominację i start 
w igrzyskach. Udało się nam zakwalifi-
kować, ale wyniku nie było. Seria awa-
rii na pożyczonym w Szwajcarii jachcie 
(złamany maszt i bom) wyeliminowała 
nas z walki o najlepsze miejsca. Szko-
da, bo sezon olimpijski mieliśmy udany, 
regularnie byliśmy w pierwszej szóstce 
w Europie.

Przed ostatnim wyścigiem regat olim-
pijskich rosyjscy działacze przyszli do 
naszych z propozycją współpracy. Cho-
dziło im o to, aby polski jacht klasy So-
ling przeszkadzał Duńczykom w zajęciu 
czołowego miejsca i w ten sposób poma-
gał rosyjskiej załodze. W zamian za to 
ich załoga z klasy 470 miała wspierać 
Polaków. Nasi zawodnicy zignorowali tę 
ofertę, ale niesmak pozostał...

Zbyszek Malicki

Żeglarstwo w PRL
Młodzi zawodnicy, nie mówcie, że macie ciężko...

Przeczytajcie, jak żeglowali wasi dziadkowie

Czterech finnistów z kadry w Tallinie (1977). Od lewej Tomek Rumszewicz, Marek 
Wójcik, Roman Knasiecki i Zbyszek Malicki.

Haber 800M, łódź motorowa z obszerną kabiną i pięcioma miejscami do spania.

Haber 660. Bardzo ciekawy mały jacht budowany w kilku wersjach.
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Kamila Ostrowska: Klasa Omega 
ma się dobrze i choć mijają kolejne 
lata, a na rynku pojawiają się nowe 
konstrukcje, łódka Juliusza Sieradz-
kiego nie starzeje się...

Tadeusz Micewicz: Omeg jest w Pol-
sce około 2 tys. W regatach regularnie 
bierze udział 40 łódek. Mamy najwięk-

szą flotę klasowych jachtów w kraju. 
Na mistrzostwach Polski startowały 
54 łódki we flotach sport i standard. 
Oprócz tego 20 wynajętych, które ry-
walizowały w grupie turystycznej. 
Nasze stowarzyszenie od lat dba o prze-
myślany i zrównoważony rozwój kla-
sy. Nie robimy rewolucyjnych zmian 
w przepisach, ale też nie odcinamy się 
od nowinek technicznych. Zwłaszcza 
młodsi zawodnicy wciąż poszukują. 
Chcą wprowadzić na łódkę jak najwię-
cej karbonu i nowoczesnych rozwiązań. 
Ale nasza komisja techniczna i zarząd 
trzymają ich w ryzach. Udaje nam się 
umiejętnie wyważyć potrzeby dwóch 
światów: zapatrzonego w tradycję 
i dążącego do rozwoju. Na tym chy-
ba polega sukces klasy Omega. Wciąż 
dołączają do nas młodzi ludzie, którzy 
doskonale bawią się w regatowe żeglo-
wanie razem ze starszym pokoleniem.

Ale czy ta łódka nie jest zbyt ar-
chaiczna?

Jestem w stanie podjąć długą dys-
kusję z każdym, kto tak uważa. Moim 
zdaniem, omega wciąż jest nowoczesna. 
Często ścigamy się z innymi jachtami. 
I jakoś trudno znaleźć łódkę podobnej 
wielkości, która potrafiłaby prześcig-
nąć omegę. Startowałem na przykład 

w Błękitnej Wstędze Zatoki Gdańskiej. 
Pływały tam rzekomo nowoczesne je-
dnostki, które jednak ustępowały nam 
na trasie. Poza tym omega jest stosun-
kowo niedroga, kosztuje około 30 tys. 
zł. Można ją przywieźć na regaty na 
przyczepie każdym osobowym samo-
chodem. I daje bardzo duże możliwości 
rozwijania umiejętności regatowych.

Ile co roku powstaje nowych łódek?
Jest 4 producentów. Myślę, że produ-

kują łącznie kilkanaście łódek rocznie. 
Nie jest to mało, ale chciałbym, by po-
wstawało ich około 50, a połowa trafia-
ła na trasy regat Pucharu Polski.

Czy zachowało się dużo drewnia-
nych kadłubów?

Trudno powiedzieć. Na regatach już 
się nie pojawiają, to nie miałoby sensu, 
chyba że dla czystej zabawy. Podczas 
70-lecia klasy Omega w Sławie planu-
jemy zorganizować zlot omeg klasycz-
nych. Ich właściciele będą mogli się 
nimi pochwalić. Współczesna omega 
przypomina pierwowzór, ale nim nie 
jest. To zupełnie inna łódka.

Na czym polega różnica między 
flotami sportową a standard?

Łódki standard są cięższe i nie mają 
spinakera oraz trapezu. Omegą standard 
może się stać wysłużona omega sport, 
którą poprowadzi na przykład załoga 
nie posiadająca umiejętności sprawnej 
obsługi spinakera i nie używająca tra-
pezu. Omega sport wymaga dobrego 
przygotowania załogi. Większość łó-
dek z floty standard pływa na południu 
Polski, a flota sport to częściej domena 
północy. Chociaż nie jest to zasada, 
a tylko statystyka. Ten geograficzny 
podział wynika między innymi z tego, 
że na Śląsku działa silna grupa żeglarzy 
startujących w Pucharze Śląska. To cykl 
zawodów organizowany równolegle 
z Pucharem Polski. Niektóre załogi floty 
standard pływają co tydzień przez cały 
sezon, raz w Pucharze Polski, a innym 
razem w Pucharze Śląska. Ci zawodnicy 
mają naprawdę wysoki poziom.

Jak wygląda sportowa nowoczesna 
omega?

Część producentów robi kadłuby 
w infuzji podciśnieniowej. Mamy 
węglowe bomy, dobrej jakości żagle, 
maszty francuskiej produkcji, karbo-
nowe płetwy. Nie występują one we 
wszystkich łódkach, bo nie zawsze ma 
to sens. Dozwolone są spinakery i tra-
pezy. Pod wieloma względami omega 
jest podobna do klasy 470. W sposobie 
trymowania łódki i w samej technice 
pływania. Wiele osób w naszej flocie 
to byli zawodnicy z siedemdziesiątki 
i dwudziestki. Wybierają omegę mie-
dzy innymi dlatego, że pływali na 
podobnych łódkach gdy byli młodsi. 
Mają doświadczenia z tamtych łódek 
i przenoszą je do klasy Omega.

Organizujecie regaty na morzu. 
Jak omegi radzą sobie na takich 
akwenach?

Od wielu lat z powodzeniem rozgry-
wane są wyścigi na morzu. W tym roku 
będziemy się ścigać w Łebie, na Baltic 
Sail Nord Cup w Górkach Zachodnich 
oraz podczas mistrzostwach Polski 
w Zatoce Puckiej. Dobrze radzimy so-
bie na morzu. Kilka lat temu w Łebie 
wiało około 6 stopni w skali Beauforta 
i daliśmy radę. Nie obyło się bez wy-

wrotek, ale to jest wpisane w tę klasę, 
każdy się z tym liczy. Ścigamy się tak-
że na małych akwenach, na przykład 
na Jeziorze Żywieckim. W tym roku 
planujemy otwarcie sezonu na Jeziorze 
Rożnowskim, a potem będziemy pły-
wać w Pszczynie. Ciekawie wygląda 
flota 50 łódek w takiej kałuży. Róż-
norodność akwenów sprawia, że ry-
walizacja jest ciekawsza, a zawodnicy 
nabierają uniwersalnych umiejętności. 

Zaplanowano także cykl regat 
Omega Match Cup...

To dla nas wyzwanie. Organizacja 
czterech imprez matchracingowych to 
efekt rozwoju klasy, a także odpowiedź 
na potrzeby wielu zawodników. Wiele 
osób chce spróbować match racingu, 
ale nie mają się gdzie tego nauczyć. 
Dzieje się tak, ponieważ sprofesjona-

lizowały się nasze dwa cykle (Polish 
Match Tour i Open Yachting). Pływają 
tam zawodnicy wysokiej klasy, którzy 
startują na europejskich i światowych 
arenach. Konfrontacja z nimi jest bar-
dzo trudna. Dlatego zrodził się pomysł 
na match racing w klasie Omega. Li-
czymy na spore zainteresowanie za-
wodników spragnionych ciągłego pod-
noszenia umiejętności.

Jak będziecie świętować tegorocz-
ne rocznice?

W Sławie 23 sierpnia rozpocznie się 
trzydniowa impreza – główne obchody 
rocznicy. Planujemy mniej skupić się 
na ściganiu, a bardziej na imprezach 
towarzyszących. Planujemy panele dys-
kusyjne i spotkania z ciekawych gośćmi, 
a także rozmowy na temat przepisów 
technicznych. Będzie można też spotkać 

ludzi związanych z klasą od lat i poroz-
mawiać o ich przygodzie żeglarskiej. 
W najbliższych miesiącach zamierzamy 
też wydać książkę na temat losów naszej 
łódki. Autorem jest Jarosław Cieślak. 
W tym wyjątkowym sezonie stowarzy-
szenie ma do dyspozycji jedną łódkę 
użyczoną przez Struga Racing Team. 
Zostanie ona przekazana załogom, które 
przekonają nas, że to właśnie im należy 
pożyczyć ten jacht. Piszcie maile w tej 
sprawie na adres info@klasaomega.pl.

Skoro klasa Omega tak dobrze so-
bie radzi, jaka będzie jej przyszłość?

Sezon 2012 jest szczególny, ponieważ 
obchodzimy 70. rocznicę powstania 
pierwowzoru klasy Omega. Po drugie, 
pod koniec roku będzie następowała 
zmiana przepisów technicznych. Niesie 
to ze sobą dużo kontrowersji i dyskusji. 
Od tych decyzji będzie zależał dalszy 
rozwój techniczny. Ale jedno wiemy 
na pewno. Omega nie zniknie z regato-
wych tras. Przynajmniej nie w najbliż-
szej dekadzie, a nawet przez 20 lat. Kla-
sa ma się doskonale i rozkwita.

Rozmawiała Kamila Ostrowska

70 lat klasy Omega
Setna rocznica urodzin Juliusza Sieradzkiego

Łódka wiecznie młoda

Załogi z klasy Omega żeglują na jeziorach oraz tam gdzie można płynąć po horyzont.   Fot. Karolina Korneszczuk

Uskrzydlona omega podrywa się do lotu podczas regat Nord Cup.    Fot. Karolina Korneszczuk

W tym roku mija 70 lat od powstania pierwowzoru omegi 
i 100 lat od urodzin jej konstruktora Juliusza Sieradz-
kiego. Wielu darzy tę łódkę ogromnym sentymentem. 

Omega przywołuje wspomnienia dawnych czasów i pierwszych 
rejsów. Ale dla dużej grupy żeglarzy to wciąż nowoczesny jacht, 
a nawet regatowy. Na czym polega fenomen omegi? Dlaczego się 
nie starzeje? Rozmawiamy z Tomaszem Micewiczem, prezesem 
Polskiego Związku Klasy Omega.

Załoga Politechniki Gdańskiej mija znak kursowy.   Fot. Karolina Korneszczuk

Start. Omegi ruszają do walki w Zatoce Gdańskiej.   Fot. Karolina Korneszczuk

mailto:info@klasaomega.pl
http://klasaomega.pl/
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Czwarty etap regat Vol-
vo Ocean Race – 5200 
mil morskich z chińskie-

go miasta Sanya do Auckland 
w Nowej Zelandii – dostarczył 
kibicom sporo wrażeń. Na tra-
sie trwała nieustanna rywaliza-
cja nawigatorów. Z jachtów wy-
ciskano maksimum możliwości. 
Były wielkie emocje na trasie 
i niespodzianki na mecie.

Kiedy sześć jachtów wystartowało 
z Chin, oczywiste było, że wszystkie 
popłyną na wschód. Ale jak daleko 
i co będzie dalej? To była tajemnica 
każdej z załóg. Po wyjściu z Morza 
Południowochińskiego na otwarty Pa-
cyfik dominowały słabe wiatry z połu-
dnia, nic zatem dziwnego, że wszyscy 
postanowili płynąć dalej na wschód, 
aby później skierować się prosto na 
południe. Załogi kontrolowały się 

wzajemnie i pokonywały kolejne mile 
ku wschodowi słońca. Najbardziej na 
północ skierowała się „Puma”, szu-
kając tam szansy na silniejsze wiatry. 
Spodziewanego efektu jednak nie było. 
Wprawdzie Amerykanie posuwali się 
do przodu nieco szybciej od rywali, ale 
po zwrocie musieli odrabiać straty do 
jachtów, które płynęły bardziej na po-
łudnie, nawet sto mil.

Prowadziła francuska „Groupama”, 
co mogło zaskakiwać, ponieważ do tej 
pory ten jacht nie uchodził za mistrza 
prędkości. Bardzo zachowawczo że-
glowała tym razem załoga hiszpańskiej 
„Telefoniki”, lidera regat. Trzymała się 
środka stawki i kontrolowała przebieg 
wyścigu, ale cały czas traciła do Fran-
cuzów kilkanaście mil. Wolniej niż ry-
wale, ale trzymając się stawki, płynęła 
chińska „Sanya”, najwolniejszy jacht 
regat. Kiedy wszyscy żeglują jednym 
kursem, trudno o taktyczne zagrywki, 

więc załoga chińska cierpliwie czekała 
na dogodny moment do ataku. 

Kiedy jachty pokonały ponad 800 
mil, skierowały się wreszcie na połu-
dnie. Wybierano dwie trasy: żeglugę 
po wschodniej stronie Wysp Salomona 
lub wariant zachodni z przejściem po-
między wyspami. Pierwsza trasa wy-
dawała się szybsza, ale później jachty 
wchodziły w strefę przeciwnego wia-
tru, co zmuszało załogi do halsowania. 
Wariant drugi, bardziej ryzykowny, 
dawał nadzieję na żeglugę bejdewin-
dem niemal do wysokości północnego 
cypla Nowej Zelandii i pozwalał liczyć 
na korzystną zmianę kierunku wia-
tru nadchodzącą z kolejnym niżem. 
Jednak żegluga pomiędzy wyspami 
rodziła niebezpieczeństwo bliskiego 
kontaktu z brzegiem i słabymi kręcą-
cymi wiatrami.

Pierwszą trasę wybrały „Groupa-
ma”, „Puma” i „Abu Dhabi”. Reszta 

zdecydowała się na rejs pomiędzy 
wyspami. Kiedy jachty dopływały 
do wysp, najszybsza była „Groupa-
ma”, tuż za rufą mając Amerykanów. 
„Abu Dhabi” tracił dystans. W dru-
giej grupie dobrze żeglowali Hiszpa-
nie. Za nimi, niczym cień, żeglował 
„Camper”. Załogi robiły co mogły, by 
dogonić uciekającego Francka Cam-
masa, skippera „Groupamy”, z każdą 

Pod wiatr do Auckland
Mimo przecieku wygrał jacht „Groupama”

Teraz na kursie Horn

milą przybliżającego się do etapowego 
zwycięstwa w Auckland. 

Po minięciu Wysp Salomona do 
mety pozostawało tysiąc mil. Jachty 
połączyły się w jedną grupę. Wszy-
scy musieli halsować, ale najlepszą 
pozycję miała „Groupama”. Zjechała 
najniżej i później wykonała najmniej 
zwrotów. Niestety, Francuzi nie unik-
nęli awarii technicznej i przez ostatnie 
dwanaście mil walczyli o uratowanie 
jachtu. Kiedy dopływali na metę, mie-
li pod pokładem ponad półtorej tony 
wody. Prawie cała załoga pracowała 
przy usuwaniu wody, która dostawała 
się do środka w wyniku dużego prze-
cieku w części dziobowej.

„Puma” płynęła druga ze stratą 80 
mil. Bardzo zacięta walka toczyła się 
o trzecie miejsce. „Telefonica” szła łeb 
w łeb z „Camperem”. Ostatecznie po-
jedynek wygrali Hiszpanie, zaledwie 
o półtorej minuty. Dzięki nieocze-
kiwanemu zakończeniu rywalizacji 
w Auckland zaszły zmiany w klasy-
fikacji. Z miejsca drugiego na trzecie 
spadł „Camper”, a Hiszpanie z „Telefo-
niki” stracili część przewagi. Francuzi 
zajmują teraz pozycję wicelidera.

Auckland zgotowało żeglarzom kró-
lewskie powitanie. W nocy, kiedy do 
mety dopływał pierwszy jacht, witało 
go 47 tysięcy kibiców. A później jesz-
cze ich przybywało. Nowozelandczycy 
kochają żeglarstwo, na każdym kroku 
można było spotkać kibiców przyjaź-
nie nastawionych do gości, uśmiech-
niętych i pozdrawiających nie tylko 
żeglarzy, ale także ich sztaby brzego-

we. W porcie całą dobę odbywały się 
imprezy, a mieszkańcy miasta manife-
stowali znakomitą kondycję i chęć do 
zabawy. – Oni chyba nigdy nie kładą 
się spać – mówił Franck Cammas, 
skipper „Groupamy”. Jeśli ktoś miesz-
ka w pobliżu portu, miał dwa wyjścia: 
przyłączenie się do zabawy albo urlop 
na czas regat.

W wyścigu portowym zwyciężył 
jacht „Camper”, odrabiając nieco 
strat z etapu oceanicznego. Dru-
gie miejsce zajęła „Puma”, a trzecie 
Francuzi z „Groupamy”, wyprzedza-
jąc „Sanyę” i „Abu Dhabi”. Ostat-
nia była „Telefonica”, której wyścig 
się nie udał. Dzięki temu przewaga 
Hiszpanów w klasyfikacji general-

nej nad drugim jachtem stopniała 
do 15 punktów. W walce o zwycię-
stwo w regatach liczą się tylko trzy 
pierwsze zespoły. Strata pozostałych 
jachtów jest już zbyt duża. Obecnie 
załogi żeglują w najdłuższym etapie 
– z Auckland, przez przylądek Horn, 
do brazylijskiego miasta Itajai.

Marek Słodownik

Klasyfikacja po 4 etapach  
i 5 wyścigach portowych

„Telefonica” 122

„Groupama” 107

„Camper” 104

„Puma” 83

„Abu Dhabi” 55

„Sanya” 25

Przewaga Hiszpanów w klasyfikacji generalnej nad drugim jachtem wynosi 15 punktów.   Fot. Ian Roman / Volvo Ocean Race

Teraz najdłuższy etap regat. Na kursie Horn. Fot. Yann Riou / Groupama Sailing Team, Volvo Ocean Race

Emocjonujące wyścigi portowe przyciągają kibiców i media.    Fot. Marc Bow / Volvo Ocean Race

http://www.volvooceanrace.com/en/home.html
http://www.volvooceanrace.com/en/home.html
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Sopocki Klub Żeglarski 
Ergo Hestia Sopot działa 
prawie 30 lat. Przez ostat-

nią dekadę zrealizowano tu inwe-
stycje za 10 mln zł. W tym roku 
na rozbudowę ośrodka przezna-
czono kolejne 12 mln zł. Jeśli do-
damy do tego sukcesy sportowe 
miejscowych zawodników, rega-
ty organizowane w Sopocie oraz 
pracę z młodzieżą, już wiemy, 
dlaczego Sopot jest stolicą pol-
skiego windsurfingu.

Klub powstał w 1983 roku z inicjaty-
wy osób związanych z sekcją windsur-

fingową gdańskiego klubu „Neptun”. 
Od tamtego czasu wiele się zmieniło. 
Siedzibą został Sopot. Klub rozrósł 
się i zrzesza ponad 180 członków. 
Sześćdziesięciu najmłodszych stawia 
pierwsze kroki w Uczniowskim Klubie 
Sportowym Hals, który współpracuje 
z SKŻ, a sześćdziesięciu zawodników 
trenuje wyczynowo. Przez prawie trzy 
dekady zbudowano najsilniejszy klub 
windsurfingowy w Polsce z najlicz-
niejszą załogą deskarzy.

Pierwszą dużą inwestycję w sopo-
ckim klubie zakończono w 2003 roku. 
Za 10 mln złotych wzniesiono nowo-
czesną siedzibę. Powstały hangary mo-

gące pomieścić 400 desek i żagli. Wy-
budowano natryski, hotel z siłownią, 
restauracją i salami konferencyjnymi 
oraz zaplecze biurowe i techniczne. 
Dużą atrakcją stał się taras widokowy, 
z którego można obserwować zatokę. 
Inwestycję udało się zrealizować dzię-
ki zaangażowaniu władz miasta, pozy-
skaniu pieniędzy gminnych oraz dzię-
ki funduszom z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

Trwa kolejny etap rozbudowy klu-
bu. Powstaną trzy budynki: nowa baza 
WOPR, ośrodek przygotowania mo-
torycznego z basenami solankowymi, 
sauną i gabinetami lekarskimi oraz 

budynek dla sekcji katamaranów. Po-
nad połowę pieniędzy przeznaczonych 
na tą inwestycję udało się pozyskać 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
z funduszy unijnych.

Pierwszy tytuł mistrza Polski dla 
SKŻ zdobył Stefan Jopyk, który był 
też jednym z założycieli klubu i wie-
loletnim komandorem. Pierwszy me-
dal mistrzostw świata (srebro) zdobył 
w 1994 roku Jacek Frydrychowicz. 
W 1992 roku sopocki klub reprezento-
wał na igrzyskach olimpijskich w Bar-
celonie Piotr Olewiński. W Sydney 
w 2000 roku żeglowali Anna Gałecka 
i Przemysław Miarczyński. W tym 
roku w Londynie Przemek będzie już 
czwarty raz reprezentował Polskę na 
igrzyskach. Również Jacek Piasecki, 
startujący w klasie 49er, ma szanse na 
udział w olimpijskich regatach.

W klubie działają cztery grupy 
windsurfingowe. Zawodnicy pływa-
ją na deskach klas Techno 293, RS:X, 
Raceboard i Formuła Windsurfing. 
W klasie olimpijskiej (RS:X) jest 
wielu młodych zawodników, których 
stać na międzynarodowe sukcesy. To 
między innymi Małgorzata Białecka, 
Agnieszka Bilska, Maja Dziarnowska, 
Łukasz Grodzicki i Paweł Tarnowski. 
Po rozbudowie klubu sekcja żeglarska 
będzie obejmować nie tylko łódki kla-
sy Optimist, ale także inne konkuren-
cje. – Nasze sukcesy to w dużej mierze 
zasługa sponsorów, miasta oraz firmy 
Ergo Hestia, która zapewniła nam sta-
bilność i pozwoliła organizować im-
prezy na wysokim poziomie – mówi 
komandor Piotr Hlavaty. – Poza tym 
w klubie uczą znakomici trenerzy. 
Windsurfingową klasą olimpijską 
zajmuje się Maciej Dziemiańczuk. 
Szkoli między innymi medalistów mi-
strzostw Europy i świata – Agnieszkę 
Bilską i Pawła Tarnowskiego.

SKŻ co roku jest gospodarzem 
dużych i prestiżowych regat. Do tej 
pory odbyły się tu między innymi 
mistrzostwa świata klasy Mistral, 
młodzieżowe mistrzostwa świata kla-
sy RS:X, mistrzostwa Europy klasy 
RS:X, mistrzostwa Europy Formuły 
Windsurfing i mistrzostwa Europy 
klasy L’Equipe. W niektórych rega-
tach startowało aż 260 zawodników. 
W tym roku odbędą się w Sopocie 
mistrzostwa Europy klasy 29er oraz 
(w ramach Pucharu Prezesa Grupy 
Ergo Hestia) mistrzostwa Europy kla-
sy Neil Pryde RS:One (to najmłodsza 
windsurfingowa klasa regatowa). Klub 
stara się także o uzyskanie prawa do 
organizacji mistrzostw świata w kla-
sie Techno 293 w 2013 roku oraz mi-
strzostw Europy mastersów klasy Finn 
w 2014 roku.

 Kamila Ostrowska

Sopocki Klub Żeglarski
Witajcie w stolicy polskiego windsurfingu

SKŻ co roku jest gospodarzem dużych i prestiżowych regat.   Fot. Arkadiusz Fedusio

W tym roku odbędą się w Sopocie regaty nowej klasy – Neil Pryde RS:One.   Fot. Arkadiusz Fedusio

M istrzostwa świata w kla-
sie RS:X rozegrano w Hi-
szpanii, w miejscowości 

El Puerto de Santa Maria koło 
Kadyksu. Piotr Myszka (Kre-
dyt Bank Polish Sailing Team, 
Renault Zdunek, Vermari) oraz 
Zofia Noceti-Klepacka (PGE, 
Love Cyprus, Diil, O’Neill) broni-
li srebrnych medali mistrzostw 
z ubiegłego roku, które wywal-
czyli w grudniu w australijskim 
Perth. Przemek Miarczyński 
(Kredyt Bank Polish Sailing 
Team, Quiksilver), który kilka 
tygodni wcześniej zdobył złoto 
mistrzostw Europy, także zamie-
rzał walczyć o najwyższe lokaty. 
Była to dla niego pierwsza im-
preza w cyklu przygotowań do 
startu w regatach olimpijskich.

Niestety, dla Przemka zawody zaczę-
ły się pechowo. W pierwszym wyścigu 
miał bardzo niebezpieczną kolizję z za-
wodnikiem z Białorusi. Deska rywala 
uderzyła go w tylną część szyi. Przemek 
upadł i przez chwilę klęczał, trzymając 
się za głowę. Uderzenie było silne. Nie-
wiele brakowało, aby „Pont” odniósł po-
ważną kontuzję. Po minięciu linii mety 
skarżył się na ból w odcinku szyjnym 
kręgosłupa. Na szczęście, po interwencji 
fizjoterapeuty Przemysława Lutomskie-
go, który był z ekipą na wodzie, Przemek 
mógł kontynuować walkę.

Po trzecim dniu regat Zofia Noceti-
-Klepacka była na drugiej pozycji, 
a Michał Majewski zajmował siódme 
miejsce i był najwyżej sklasyfikowa-
nym naszym zawodnikiem. Dosko-
nale radziła sobie Maja Dziarnowska 
(Kredyt Bank Polish Sailing Team), 
która już podczas treningów poprze-
dzających zawody udowadniała, że jest 
w wysokiej formie.

Na akwenie panował bardzo silny 
wiatr, komisja zarządziła nawet dzień 
przerwy i zmieniła program zawodów. 
Na dodatek w trakcie kolejnego star-
tu silny wiatr zerwał z kotwicy statek 
komisji regatowej. Kotwica złamała 
się, a zapasowej brakowało na pokła-

dzie. Trzeba było wrócić do portu, 
żeby zreperować uszkodzenia. Dopie-
ro późnym popołudniem zawodnicy 
znów wypłynęli na morze. Kolejnego 
dnia rozgrywano wyścigi przy wietrze 
o sile 25-30 węzłów.

Wśród kobiet walka w czołówce 
była niezwykle zacięta. Prowadziła 

Lee Korzits z Izraela, która stała się 
w ostatnich miesiącach najgroźniejszą 
rywalką naszej Zosi (wygrała z Pol-
ką na mistrzostwach świata w Perth 
i teraz znów prowadziła w regatach). 
Zofia finiszowała w biegach na bardzo 
wysokich miejscach, ale Lee Korzits 
pływała równie dobrze lub ciut lepiej.

Mogliśmy jeszcze mieć nadzieję na 
poprawę wyników naszych żeglarzy, 
ale ostatniego dnia z powodu silnego 
wiatru odwołano podwójnie punktowa-
ne wyścigi medalowe, w których startu-
je dziesięciu najlepszych zawodników. 
Nasi panowie tym razem nie zdobyli 
medali. Przemek Miarczyński ukoń-
czył mistrzostwa na siódmym miejscu, 
a Piotr Myszka na dziesiątym. Michał 
Majewski wywalczył 11. lokatę.

Kiedy na akwenie szalał wiatr (45 wę-
złów), organizatorzy postanowili zająć 
czymś zawodników i zaproponowali 
rozegranie konkurencji speed. Ustalono 
nagrody: po tysiąc dolarów dla najszyb-
szego mężczyzny i najszybszej kobiety. 
Pomiaru prędkości dokonano dzięki 
GPS. Najszybszą zawodniczką została 
Polka Hanna Zembrzuska, która pędziła 
na desce 25,92 węzła (przed Agnieszką 
Bilską i Zofią Noceti-Klepacką).

Teraz dziewczyny
Srebro Zofii Noceti-Klepackiej, piąte miejsce Mai Dziarnowskiej

Mistrzostwa świata klasy RS:X

Maja Dziarnowska (Kredyt Bank Polish Sailing Team). Coraz lepsza forma, coraz bliżej podium.  Fot. onEdition

Mistrzostwa Europy:  
złoto dla Miarczyńskiego, brąz dla Myszki

Podczas rozegranych na Maderze mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 
RS:X, zawodnicy Kredyt Bank Polish Sailing Team wywalczyli dwa medale: 
Przemek Miarczyński złoty, a Piotr Myszka brązowy. Miarczyński był bezkonku-
rencyjny od pierwszych dni regat. Bardzo dobrze wykorzystał początkowe trudne 
warunki (wiatr wiejący z prędkością 15-20 węzłów). Piotr Myszka żeglował ze 
zmiennym szczęściem, pnąc się dzień po dniu do góry w klasyfikacji generalnej. 
Przed wyścigiem medalowym prowadził Przemek Miarczyński, a Piotr Myszka 
awansował na trzecie miejsce. Bezwietrzna pogoda uniemożliwiła rozegranie wy-
ścigów medalowych. Maja Dziarnowska (Kredyt Bank Polish Sailing Team) zajęła 
siódmą pozycję.

http://www.kredytbank.pl/
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Dzieciaki, które wsiadły na 
tę łódkę, nie chcą wracać 
na optimista – mówi An-

drzej Lutomski z Arki Gdynia, 
trener, sędzia i działacz żeglar-
ski, który rozpoczął propago-
wanie francuskiej klasy O’pen 
BIC w trójmiejskich klubach. 
Pierwsza jednostka już trafi-
ła do młodych sterników Arki. 
Zamówiono kolejne. Czy to po-
czątek rewolucji w żeglarstwie 
dzieci i młodzieży?

O’pen BIC to francuska klasa dla 
dzieci od 10. do 14. roku życia. Jest 
bardzo popularna w zachodniej Euro-
pie, przede wszystkim w Hiszpanii, we 
Włoszech, w Szwecji, w Niemczech 
i oczywiście we Francji, gdzie rozgry-
wane są regaty nawet dla 200 jachtów. 
W międzynarodowym kalendarzu są 
imprezy organizowane od Australii po 
Florydę. Narodowe kalendarze imprez 
mają między innymi europejskie floty 
– francuska, włoska i niemiecka.

Kadłub O’pen BIC wykonany jest 
z polietylenu. Dla początkujących 
sterników szyte są szkoleniowe żagle 
z dakronu o powierzchni 3,8 m kw. Do 
regat służą żagle monofilmowe (prze-
zroczyste) o powierzchni 4,5 m kw. 
Ścigające się floty małych ślizgowych 
łódek z żaglami jak od desek windsur-

fingowych wyglądają naprawdę pięk-
nie. Jacht O’pen BIC pływa szybko, nie 
nabiera wody, jest prosty w prowadze-
niu i łatwo się go stawia po wywrotce.

Wielu z was myśli teraz: „łódka ład-
na, ale zapewne droga”. I tu dociera-
my do najważniejszej informacji. Otóż 
O’pen BIC wcale nie jest droższy niż 
inne łódki dla dzieci. Kompletny jacht 
gotowy do żeglugi kosztuje od 10,5 
tys. zł do 10,8 tys. zł (zależnie od kur-

su euro). Andrzej Lutomski kupił dla 
klubu łódkę za 11 tys. zł (razem z wóz-
kiem i pokrowcem). Sam kadłub kosz-
tuje 1161 euro, czyli około 4,9 tys. zł 
brutto. Kadłuba do optimista nie ma na 
rynku w takiej cenie. Żagiel, niezależ-
nie od wielkości, kosztuje 317 euro, tj. 
około 1,3 tys. zł, a maszt – 201 euro, 
czyli około 850 zł.

Andrzej Lutomski opracował plan 
budowy floty łódek O’pen BIC w wo-

jewództwie pomorskim. Każdy klub, 
który kupi łódkę, ma otrzymać na dru-
gą dofinansowanie z Pomorskiej Fe-
deracji Sportu. W maju, podczas regat 
Puchar Polskiego Związku Żeglarskie-
go w Pucku, działacze i trenerzy będą 
rozmawiać o programie szkoleniowym 
dotyczącym tego jachtu, który ma wy-
pełnić lukę między klasami Optimist 
a Laser. W programie Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży O’pen BIC 
miałby zastąpić konkurencję Laser 4.7 
Open, w której rywalizują dziewczęta 
i chłopcy z najmłodszych roczników 
(do lat 15). – Młodzi zawodnicy muszą 
pływać na szybkich łódkach, przygo-
towujących ich do żeglugi na więk-
szych nowoczesnych konstrukcjach – 
mówi Andrzej Lutomski.

Producentem łódek O’pen BIC jest 
francuska firma BIC Sport, ta sama, 
która sprzedaje deski klasy Techno 
One Design, inne typy desek windsur-
fingowych, deski do surfingu, a także 
małe łódki typu dinghy oraz różnego 
rodzaju kajaki. Polskim przedstawicie-
lem BIC Sport jest firma Board Sport 
z Pruszkowa (www.boardsport.pl). 
W sprawie łódek O’pen BIC możecie 
się kontaktować z Dariuszem Królem, 
który jest współwłaścicielem firmy. Po 
wpłaceniu zaliczki łódki są sprowa-
dzane z Francji w ciągu 7-10 dni.

Krzysztof Olejnik

Klasa O’pen BIC
Ślizgowy jacht tańszy niż optimist

Szybkość i frajda. Na łódce klasy O’pen BIC pływa już 3,5 tys. młodych żeglarzy.

Ślizgowy kadłub z otwartą rufą. Można wyrzucić czerpaki.

SILNIKI  
ELEKTRYCZNE
Nie tylko dla wêdkarzy

PATENTY
Wymagania i uprawnienia

http://magazynwiatr.pl
http://www.boardsport.pl/
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Po co nam ładowarki nowej 
generacji? Dla świętego 
spokoju i wygody. Takie 

urządzenia możemy nawet na 
pół roku zostawić bez nadzoru 
podłączone do akumulatorów. Na 
przykład na jachcie, który zimuje 
w marinie z dala od domu. Wybie-
ramy wówczas model z funkcją 
ładowania w niskich temperatu-
rach, podłączamy urządzenie do 
jachtowego akumulatora i przez 
całą zimę możemy spać spokoj-
nie. Ładowarka zadba o to, by na 
wiosnę akumulator był gotowy do 
pracy i nie sprawiał nam żadnych 
kłopotów.

Nowoczesne ładowarki zużywają 
mniej energii niż urządzenia poprzed-
niej generacji. Producent modeli marki 
CTEK opatentował 8-etapową metodę, 
która gwarantuje większą efektywność 
ładowania oraz jego prawidłowe para-
metry. Takie urządzenia nie tylko ładu-
ją, ale także pozwalają zapobiec przed-

wczesnym awariom akumulatorów, 
utrzymują ich pojemność i wydłużają 
okres eksploatacji. 

Ważne jest także to, że korzystając 
z nowoczesnych ładowarek nie musi-
my wyciągać akumulatora, ani nawet 
rozłączać klem. Do ładowarki może-
my też dokupić złączki, które pozwolą 
ładować akumulator bez otwierania 
maski w samochodzie lub rufowej ba-
kisty na motorówce.

Niektóre modele ładowarek mogą na-
wet w pewnych sytuacjach zastąpić aku-
mulator. Rozłączenie akumulatora stwa-
rza ryzyko utraty wszystkich ustawień 
elektroniki. Program „zasilanie” za-
pewnia moc w czasie między demonta-
żem a montażem nowego akumulatora. 
Urządzenie to może również w bardzo 
krótkim czasie przygotować rozładowa-
ny akumulator do rozruchu silnika. 

Ładowarki posiadają także funkcje 
regeneracji wysłużonych akumulato-
rów. Korzystamy wówczas z programu 
record. Testy przeprowadzone przez 
pracowników firmy Smart z Gdyni, 

która jest dystrybutorem szwedzkich 
ładowarek marki CTEK, pokazały, że 
na dziesięć akumulatorów w których 
wystąpił problem zasiarczenia (przy-
czyna: brak pełnego doładowania) lub 
rozwarstwienia kwasu (przyczyna: 
całkowite rozładowanie) przynajmniej 
sześć udało się naprawić.

Modele ładowarek dla armatorów 
jachtów (na przykład M200 i M300) po-
siadają także przydatną funkcję cichego 
ładowania nocnego. Urządzenie wyko-
nuje swoje zadanie, ale nie zakłóca ciszy 
nocnej osobom przebywającym na łodzi.

Korzystanie z ładowarki jest bardzo 
proste. Wystarczy ją połączyć z aku-
mulatorem. Następnie włączyć wtyczkę 
ładowarki do gniazda sieciowego (za-
świeci się lampka kontrolna). W przy-
padku błędnego podłączenia biegunów, 

zapali się lampka sygnalizująca błąd. 
Konstrukcja ładowarki zabezpiecza 
przed takimi pomyłkami zarówno 
akumulator, jak i samą ładowarkę. Na-
stępnie naciskamy przycisk mode, aby 
wybrać program pracy i rozpocząć ła-
dowanie. Cały proces możemy śledzić 
na wyświetlaczu.

Wybierając ładowarkę, bierzemy pod 
uwagę pojemność naszego akumulatora 
oraz jego typ. W przypadku częstego 
całkowitego rozładowywania akumula-
torów można wybrać większą ładowarkę 
od zalecanej, aby zapewnić regenerację 
mocno zużytych baterii. Pamiętajmy, że 
mocniejsze ładowarki zapewnią więcej 
mocy i szybsze ładowanie, dlatego przed 
wyborem urządzenia musimy zdecydo-
wać, ile czasu możemy przeznaczyć na 
ładowanie (jakość ładowania zawsze po-
zostaje taka sama).

Jak dbać o akumulator?
Nowoczesne ładowarki dla armatorów i kierowców

Koniec kłopotów z akumulatorem na jachcie

http://www.dieselair.pl
http://www.bakista.pl
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Mocne elektryczne silni-
ki zaburtowe made in 
Germany, z nowatorski-

mi rozwiązaniami techniczny-
mi, to odpowiedź firmy Torqee-
do ze Stanbergu na potrzeby 
żeglarzy i wędkarzy. Szczegól-
nie tych, którzy poszukują sil-
ników wyraźnie mocniejszych 
od powszechnie dostępnych 
manewrowych motorów o mak-
symalnej mocy do 1HP.

Na jeziorach i kanałach mamy co-
raz więcej stref ciszy. Chcemy po 
nich pływać nie tylko na maleńkich 
łódkach wędkarskich, ale także 
na jachtach. Dlatego częściej po-
szukujemy mocnych silników elek-
trycznych – wydajnych i cichych.

Linia silników  
Torqeedo Cruise

W serii Cruise mamy do wyboru 
cztery silniki. Cruise 2.0R i 4.0R, do-
stosowane do montażu sterociągu, 
są bardzo lekkie (mają aluminiowe 
korpusy i uchwyty) i nie wymagają 
hydraulicznego wspomagania. Wy-
stępują w wersji S (krótka) oraz L 
(długa).

Cruise 2.0R to odpowiednik 
5-6 konnego silnika 
spalino-

wego. Potwierdzają 
to liczne testy oraz praktyka 
użytkowników. Do zasilania 
potrzebujemy dwóch baterii że-
lowych lub dwóch typu AGM do-
brej jakości (pojemność baterii od 
100 Ah do 150 Ah), połączonych 
szeregowo – 2x12 volt lub 4x12 volt 
(wersja 4.0R). Wszystkie połącze-
nia muszą być wykonane z grubych 
miedzianych kabli wielożyłowych. 
Ich końce powinny być zaciśnię-
te w miedziane i ocynkowne albo 
w posrebrzane końcówki. Dosko-
nale sprawdzają się tzw. gniazda 
i wtyczki Andersson. Do ładowa-
nia takiego zestawu potrzebna 
jest wysokiej jakości ładowarka 
24-voltowa, zawsze zamontowana 
blisko ładowanych baterii. Dobrym 

rozwiązaniem są ładowarki wodo-
odporne (klasa wodoodporności 
IP 67), trójstopniowe. Czas ładowa-
nia dwóch baterii 2x12 volt to 10-14 
godzin.

Silniki Cruise sterowane są ma-
netką elektroniczną wyposażoną 
w elektroniczny wyświetlacz. Mon-
tując manetkę do silnika i instalując 
motor na łodzi, musimy pamiętać, 
że wszystkie podłączenia wymaga-
ją dużej staranności i dobrych mate-
riałów, ale nie jest konieczna pomoc 
specjalistycznego serwisu, operacja 
nie wymaga też skomplikowanych 
narzędzi. Do każdego silnika firma 
dostarcza podstawowy zestaw kabli 
miedzianych i wyłącznik wysokiej 
jakości (uwaga: silnik montowany 
do sterociągu potrzebuje minimum 
dwóch dodatkowych śrub do stałe-
go przykręcenia go do pawęży).

Silniki Cruise 2.0R i Cruise 4.0R 
można za pomocą prostego pa-
tentu zestawiać w parę silników 
Twin Cruise. Uzyskujemy wtedy 
moc 12HP lub 20HP. Zestaw Twin  

Cruise sterowany jest podwójną 
elektroniczną manetką.

Cruise 2.0T oraz 4.0T (modele 
z roku 2012) to dwa najnowsze silni-
ki rumplowe, łatwe i proste w mon-
tażu, z wpinanym lekkim rumplem 
wyposażonym w wyświetlacz elek-

troniczny. Podaje on wszystkie pa-
rametry pracy: zasięg, stan baterii, 
napięcie, moc zasilania i prędkość. 
Każdy nowy model Cruise z ma-
netką ma wbudowany moduł GPS, 

który oblicza prędkość i odległość 
w milach morskich lub kilometrach. 
Oba silniki wymagają identycznego 
zasilania jak Cruise R. Cruise 2.0T 
to wyjątkowa propozycja dla jach-
tów i łodzi średniej wielkości, do 
wyporności 3 ton.

Firma Torqeedo GMBH na sezon 
2012 przygotowała do silników Cru-
ise absolutną nowość – baterię Po-
wer 26-104. Jest to unikatowe źródło 
prądu. Zabezpieczona elektronicz-
nie bateria litowa, wodoodporna 
(IP 67 ), pracująca w poziomie, o na-
pięciu 25,9 volt i pojemności 2685 
Wh, waży 25 kg. Wytrzymuje głę-
bokie rozładowanie. Jest zabez-
pieczona przed błędnym podłącze-
niem biegunów i przeładowaniem. 

Maksymalny prąd rozładowania to 
180 A. W temperaturze 25 stopni 
Celsjusza będziemy mieli około 800 
cykli ładowania. Czas ładowania 
przy użyciu Torqeedo 350 W wynosi 
12-14 godzin. To nowoczesne i bar-
dzo lekkie źródło zasilania, z uwagi 
na swoją cenę przeznaczone jest 
do bardziej luksusowych jednostek, 
gdzie może pełnić rolę zasilania al-
ternatywnego napędu. Silniki Cruise 

2.0R i T wymagają zasilania jed-
ną baterią Power, natomiast silniki  
Cruise 4.0R i T – dwoma.

Linia silników  
Torqeedo Travel

Silnik Travel 1003 (w wersji S i L) 
o mocy około 3HP to z kolei do-
skonały, lekki i bardzo mocny silnik 
z baterią wpinaną w górny korpus. 
Bateria waży tylko 4,8 kg. Ma dużą 

pojemność: 520 Wh. Przeciętnie 
wystarcza na 1-4 godziny pracy. 
Ładujemy ją za pomocą małej ła-
dowarki dostarczanej przez firmę 
razem z silnikiem. Bateria nie ma 
pamięci, więc możemy ją ładować 
w każdej chwili. Kolorowa migają-
ca dioda sygnalizuje ładowanie, 
natomiast stałe świecenie czer-
wonej diody oznacza stan pełnego 
naładowania. 

Można dokupić dodatkowe bate-
rie. Każda bateria wyposażona jest 
w moduł GPS. Rumpel z płynną 
regulacją obrotów wyposażony jest 
w elektroniczny wyświetlacz iden-
tyczny jak w modelu Cruise T. Tra-
vel 1003 to doskonała propozycja 
do łodzi rekreacyjnych, wędkarskich 
i małych jachtów. Silnik ten zbiera 
w całej Europie doskonałe opinie. 
Po zeszłorocznej akcji promocyjnej 
w prasie wędkarskiej znalazł wielu 

klientów także wśród polskich węd-
karzy, głównie łowiących metodą 
spinningową.

Silniki elektryczne
Teraz także dla motorowodniaków i żeglarzy

Oferta niemieckiej firmy Torqeedo

Waga Długość kolumny Śruba Max obroty śruby Napięcie prac Moc Moc uciągu w lb

CRUISE 2.0 R S/L 16S/16.9L 62.5S/75.5L v19 1300 rpm 24/25.9V 5-6 HP 115
CRUISE 4.0 R S/L 16.8S/17.7L 62.5S/75.5L v19 1300 rpm 48/51.8V 8-9.9 HP 189

Silnik Cruise 2.0T, model z 2012 roku. Silnik Cruise 2.0R  Silniki Twin Cruise 4.0R

TRAVEL 1003 S/L z baterią zintegrowaną 520Wh litowo-jonową (29.6V/18Ah)
Waga silnika w kg Moc uciągu w lb Waga baterii Długość kolumny Śruba Max obroty Moc

13.4S/14.0L 68 4.5 kg 62.5S/ 75L v8 1200 rpm 3HP

Najnowszy Cruise 2.0T w akcji. Zamów bezpłatny katalog Torqeedo lub pobierz wersję elektroniczną ze strony www.profishing.com.pl
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Importer i serwis: 

PRO FISHING AND SPORT 
www.profishing.com.pl

Bateria Power 26-104 Bateria 520 Wh litowo-jonowa do silnika Travel 503/1003 Silnik Travel 1003 S

http://www.profishing.com.pl
http://www.profishing.com.pl/
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świat jachtów motorowych

Zdobądź patent
i ruszaj bezpiecznie po horyzont

Jakie uprawnienia mają posiadacze stopni motorowodnych?

Gotowe jachty oraz kadłuby
w dowolnym etapie zabudowy

Czartery jachtów

Tel. 608 348 345
(22) 761 90 28

CALIPSO 23
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Źródło: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Coraz więcej firm szkole-
niowych organizuje kur-
sy motorowodne. Coraz 

chętniej zdobywamy wiedzę 
i patenty. Poniżej przedstawia-
my, jakie warunki muszą speł-
nić kursanci, oraz jakie upraw-
nienia zdobywają po uzyskaniu 
stopnia lub licencji. Sprawdź-
cie też, ile trzeba zapłacić za 
egzaminy.

Opłaty za egzaminy na stopnie 
motorowodne

sternik motorowodny 
200 zł

starszy sternik motorowodny
300 zł

Licencje uprawniające do holowania 
narciarza wodnego  

i statków powietrznych 
300 zł

Opłata za wydanie patentu i licencji 
50 zł

Zniżki dla uczniów i studentów 
w wieku do 26 lat

50 proc.

wymagania uprawnienia

Sternik 
motorowodny

Ukończone 12 lat.
Ukończone szkolenie na stopień sternika moto-
rowodnego.
Zdanie egzaminu na stopień sternika motoro-
wodnego.

Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem 
o mocy 60 KW po wodach śródlądowych.
Prowadzenie w dzień jachtów motorowych z silni-
kiem o mocy 60 KW po wodach morskich w stre-
fie 2 mil morskich od brzegu.
Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, korzy-
stają z uprawnień pod nadzorem osoby pełno-
letniej.

Starszy 
sternik 

motorowodny

Ukończone 18 lat.
Odbycie co najmniej dwóch rejsów o łącznym 
czasie żeglugi co najmniej 200 godzin.
Ukończenie szkolenia na stopień starszego ster-
nika motorowodnego.
Zdanie egzaminu na stopień starszego sternika 
motorowodnego.

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach 
śródlądowych. Prowadzenie jachtów motoro-
wych o długości całkowitej do 12 metrów po wo-
dach Morza Bałtyckiego, innych mórz zamknię-
tych oraz po innych wodach morskich w strefie 
20 mil morskich od brzegu.

Morski 
sternik 

motorowodny

Posiadanie stopnia starszego sternika 
motorowodnego.
Odbycie co najmniej trzech rejsów pełnomor-
skich po uzyskaniu stopnia starszego sternika 
motorowodnego o łącznym czasie co najmniej 
600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 go-
dzin żeglugi na statkach o długości całkowitej od 
12 do 18 m, oraz jeden rejs powyżej 100 godzin 
żeglugi po wodach pływowych o średnim skoku 
pływu powyżej 1,5 m, z zawinięciem co najmniej 
do dwóch portów.

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach 
śródlądowych.
Prowadzenie jachtów motorowych o długości 
do 18 m po wodach morskich.

Kapitan 
motorowodny

Posiadanie stopnia morskiego sternika motoro-
wodnego.
Odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomor-
skich po uzyskaniu stopnia starszego sternika mo-
torowodnego, o łącznym czasie co najmniej 1200 
godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin 
samodzielnego prowadzenia statku o długości 
całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia 
morskiego sternika motorowodnego, oraz co naj-
mniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi 
na statku o długości całkowitej powyżej 20 m.

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach 
śródlądowych.
Prowadzenie jachtów motorowych po wodach 
morskich.

Licencja 
na holowanie 

narciarza 
wodnego

Ukończone 18 lat.
Posiadanie patentu co najmniej sternika 
motorowodnego.
Odbycie kursu szkoleniowego i zdanie egzaminu.

Holowanie narciarza wodnego oraz innych na-
wodnych obiektów pływających.

Licencja 
na holowanie 

statków 
powietrznych

Ukończone 18 lat.
Posiadanie patentu co najmniej sternika 
motorowodnego.
Odbycie kursu szkoleniowego i zdanie 
egzaminu.

Holowanie obiektów latających: spadochronów, 
lotni, paralotni itp.

Tuż obok portów Nieporęt i Pilawa nad Zale-
wem Zegrzyńskim, 20 minut drogi od granic 
Warszawy, powstaje osiedle 39 komfortowych 
willi. Domy wyrastają na leśnych działkach 
o powierzchniach przekraczających 1000 m2. 
Budowę podzielono na dwa etapy. Obecnie 
trwa wykańczanie nieruchomości wzniesio-
nych w pierwszym etapie inwestycji.

Developer proponuje cztery rodzaje budyn-
ków o powierzchniach od 215 m2 do 340 m2. 
W pierwszym etapie inwestycji najwięcej po-
wstanie willi Tramontana (nazwa pochodzi od 
chłodnego wiatru wiejącego na zachodnim 
wybrzeży Włoch i Korsyki). W architekturze 
budynków widać wyraźną inspirację kulturą 
śródziemnomorską.

W elewacjach sporą powierzchnię zajmują 
okna. Oś osiedla wytycza wewnętrzna droga 
ze starodrzewem. Projektanci wykorzystali 

naturalne ukształtowanie terenu tak, by każdy 
budynek miał optymalne naświetlenie, mak-
symalnie duży ogród, a przyszli właściciele jak 
najwięcej prywatności.  

Osiedle zaplanowano jako zamknięty 
i  chroniony zespół podmiejski. Teren będzie 
ogrodzony i monitorowany (z recepcją przy 
wjeździe). Dodatkowo w willach przewidzia-
no podłączenia do systemów alarmowych. 
Tuż przy wjeździe na osiedle, bezpośrednio 
przy ul. Wojska Polskiego (vis-à-vis wjazdu do 
Portu Pilawa) powstanie pawilon usługowy 
o powierzchni 250 m2 z parkingiem. Ma w nim 
być lokalny sklep, kafeteria lub cukiernia. Na 
piętrze przewidziano lokale na biura lub dwa 
niezależne apartamenty.

Projekt Wille nad Zalewem realizowany jest 
przez Invest Plan Group, poprzez spółkę celo-
wą Dernet Enterprises Polska sp. z o.o. Invest 

Plan to grupa budująca w Polsce nieruchomo-
ści mieszkaniowe i komercyjne. Oprócz osiedla 
Wille Nad Zalewem spółka przygotowuje się 
do budowy osiedla mieszkaniowego w  Oża-
rowie Mazowieckim oraz inwestycji w Krako-
wie. Wille nad Zalewem zaprojektowało Go-
mez Studio, pracownia architektoniczna pod 
kierownictwem Hernana Gomeza. 

Mieszkańcy osiedla zapewne pierwsze kro-
ki skierują na Portu Nieporęt, by odwiedzić 
sklepy żeglarskie i portową tawernę. Dzie-
ci namówią rodziców na wizytę w minizoo 
w Porcie Pilawa. To miejsce żyje cały rok, bo 
basen portowy zamieniany jest zimą w lodo-
wisko. Okoliczne przystanie prowadzą sekcje 
sportowe dla dzieci i młodzieży, więc jeśli ktoś 
ma w domu małego miłośnika klasy Optimist, 
dojazd na trening zajmie mu pięć minut. W ta-
kich miejscach żeglarstwo i sporty wodne 
mogą się stać codziennością.

WILLE NAD ZALEWEM
Pod Warszawą powstają domy w sąsiedztwie największych portów

http://www.calipso-yacht.pl
http://www.willenadzalewem.pl
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Dlatego zdecydowaliśmy się na w pełni zintegrowany 
SIMRAD NSS i autopilota na naszym jachcie.

Podczas pływania cieszymy się z ekscytującego uczucia jakim jest wolność, którą może nam dać  tylko żeglarstwo. Moglibyśmy 
zwyczajnie zapomnieć o naszej elektronice, ale radość z jej obsługi nie pozwala nam na to. Idealne połączenie ekranu dotykowego 

oraz przycisków sprawia, że obsługa NSS staje się przyjemnością. Możliwość kontroli autopilota z naszego NSS oznacza, że możemy 
więcej czasu poświęcić na rzeczy, które kochamy najbardziej wpatrując się w horyzont z wiatrem we włosach.

George & Joanna Wilson
Żeglarze

I AM

“ŻYJEMY
WOLNOŚCIĄ…

NSS8 Multifunction Display

www.Simrad-Yachting.com

Oficjalny 
dystrybutOr 
na Polskę

WIoDĄCa MaRka na RYnkU MaRInE aUDIo

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

