
DOBROCHNA NOWAK
O finansach zespołu Zew Oceanu

JOANNA PAJKOWSKA
Polka wyruszy w rejs dookoła świata

pacyfik i horn
na szlaku regat  
Volvo ocean race

UBEZPIECZENIA: PORADNIK „WIATRU” I FIRMY PANTAENIUS

magazyn   dla   żeglarzy       pierwsze  bezpłatne  pismo  o  sportach  wodnych      kwiecień  2018
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KOLEKCJA OCEAN 900
Do intensywnego użytkowania w każdych 
warunkach panujących na morzu.
Odnowiona dzięki współpracy z wieloma
uznanymi żeglarzami, w tym z Tanguy’m De Lamotte –
partnerem technicznym marki Tribord od 2012 r.

ODDYCHALNOŚĆ 
RET <15

WODOODPORNOŚĆ 
Materiał 3-warstwowy z membraną, 
szwy w 100% szczelne.

KURTKA ŻEGLARSKA
OCEAN 900 

849,99 zł

SPODNIE ŻEGLARSKIE 
OCEAN 900 

799,99 zł

KANGURKA ŻEGLARSKA 
OCEAN 900

699,99 zł

 www.decatlon.pl

tribord_ocean900_A4.indd   1 03/04/2018   20:42

http://www.decathlon.pl/
https://issuu.com/hakon-holm/docs/pl-barka_turystyczna


https://issuu.com/hakon-holm/docs/pl-barka_turystyczna
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F ala nieprzychylnych komentarzy runęła na Mateusza Kusz-
nierewicza. Politycy z lewej i z prawej strony, dziennikarze 
telewizyjni i prasowi oraz internauci z portali społecznościo-

wych wytoczyli działa, by skrytykować finansowanie przez Polską 
Fundację Narodową projektu Polska100, którego Mateusz jest pomy-
słodawcą i twarzą. O co chodzi w tej awanturze?

Nie interesuje nas polityka. Nie mieszamy żeglarstwa do sejmo-
wych i ulicznych sporów. Ale jednocześnie chcemy, by nasz sport się 
rozwijał, a nasi żeglarze korzystali z finansowego wsparcia – przed-
siębiorstw prywatnych i państwowych, a także organizacji i fundacji, 
w których często stery dzierżą politycy lub ich przedstawiciele. Jak 
żeglować przez ten ocean? Czy Mateusz popełnił jakiś błąd?

Nie zakładał Polskiej Fundacji Narodowej. Nie ma wpływu na to, 
skąd ona pozyskuje pieniądze. Wiedział natomiast, że dzięki spół-
kom skarbu państwa fundacja może zainwestować w kosztowne 
przedsięwzięcie żeglarskie. Złożył więc ofertę – podobnie jak kilka 
innych osób ze sportowego środowiska.

Z pewnością błędem było zaangażowanie przed laty w kampanię 
wyborczą. Nie dlatego, że chodziło o Platformę Obywatelską i Bro-
nisława Komorowskiego. Ale dlatego, że sportowiec zszedł na chwilę 
z pokładu i wystąpił nie w swojej roli. Ale gdyby wtedy tego nie zrobił, 
czy dziś byłby w innej sytuacji? Nie sądzę. Zatem, jak powinien ste-
rować, by uniknąć tego medialnego sztormu? Jedyne, co mógł zrobić, 
to nie robić nic. Nie współpracować z Polską Fundacją Narodową, nie 
szukać nowych wyzwań, a w kolejnych latach jedynie odcinać kupo-

ny od dawnych sukcesów. Co by się 
wtedy stało? Władze fundacji podpi-
sałyby umowę z kimś innym. Może 
z kierowcą rajdowym, a może z ja-
kimś alpinistą. Bo kolejka była długa 
i wszyscy, którzy w niej stali, niecier-
pliwie przestępowali z nogi na nogę.

Komuś może się nie podobać dzia-
łalność tej fundacji. Ktoś inny może 
się dziwić, że morski jacht regatowy 
kosztuje ponad milion euro. Zapewne 
każdy z nas mógłby przedstawić wła-
sny ciekawy pomysł na wydanie kil-
kunastu milionów złotych (na promocję Polski i na żeglarstwo). Wielu 
może najzwyczajniej nie lubić Kusznierewicza – nawet adwersarze 
z naszego środowiska wymyślą sobie jakiś powód. Ale przecież dziś 
gra nie toczy się tylko o wizerunek mistrza olimpijskiego i jego pro-
jektu. Chodzi o coś więcej – o przyszłość naszego sportu i jego miejsce 
w świadomości Polaków. Jeśli chcemy, by nasi żeglarze organizowali 
kolejne przedsięwzięcia, zdobywali pieniądze na nowe jachty i nie za-
mienili żagli na pługi – projekt Polska100 musi się obronić.

O medialnym ataku na projekt Polska100 piszemy też na portalu 
www.wiatr.pl. Natomiast o jachcie zakupionym przez Polską Fun-
dację Narodową – w tym wydaniu „Wiatru”.

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

Atak na projekt Polska100. O co toczy się gra?

9872 czytelników* pobiera bezpłatne  
e-wydania „Wiatru”. Na tabletach szukajcie  
aplikacji Wiatr w App Store i Google Play,  

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

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania X-XI 2017, XII 2017-I 2018, II-III 2018).

KARAIBY

AMERYKA PŁD.

W. KANARYJSKIE
MALAGA

OSTENDA
AMSTERDAM

Ostenda - Malaga
29.09.2018 - 10.11.2018

Malaga - Ameryka Płd. - Martynika
10.11.2018 - 19.01.2019

Martynika - Amsterdam
02.03.2019 - 11.05.2019

Szkoła pod Żaglami
na STS FRYDERYK CHOPIN

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

www.niebieskaszkola.pl
ZAPISY, WARUNKI, INNE TERMINY

fot. Jakub P
ierzchała
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W iosenna akcja „Rozwiń żagle” zagości w sklepach De-
cathlon i na stronie www.decathlon.pl – zapraszamy 
na handlowy i edukacyjny początek wodniackiego se-

zonu od 6 do 30 kwietnia. W sklepach Decathlon zlokalizowanych 
w największych miastach będą się odbywać spotkania z instrukto-
rami żeglarstwa oraz konkursy dla początkujących adeptów sportów 
wodnych. Między półkami z nowościami zacumują regatowe łodzie 
klasy Optimist. Dowiemy się jak zacząć żeglować, w co się ubrać na 
pokład i jak zdobyć patent żeglarski. Będziemy też mogli wygrać 
uczestnictwo w mazurskim obozie żeglarskim. Regulamin konkur-
su oraz terminarz sztormowych spotkań znajdziecie na stronie www.
sztormgrupa.pl. Animatorem tych wydarzeń jest Sztorm Grupa, 
szkoła żeglarstwa i sportów motorowodnych, organizator aktywne-
go wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Part-
nerem medialnym akcji „Rozwiń żagle” jest 
magazyn „Wiatr”.

Sucho i bezpiecznie,  
czyli kolekcja marki Tribord

W sklepach Decathlon poznamy produkty 
z nowej kolekcji marki Tribord i zrobimy za-
kupy w atrakcyjnych cenach. Polecamy nie-
przemakalne i oddychające kurtki Tribord 500 
(cena: 399,99 zł), o których obszernie pisaliśmy 
w marcowym wydaniu „Wiatru”. Kurtki wy-
konano z oddychającej dwuwarstwowej tka-
niny. Mają dwukierunkowy plastikowy suwak 
odporny na słoną wodę, polarowy kołnierz, 
odblaskowe naszywki, wzmocnienie w dolnej 
części pleców, dwie duże kieszenie kargo, dwie 
piersiowe z zamkami oraz kieszeń wewnętrzną 
na dokumenty lub smartfon. W rękawach są 
podwójne mankiety z paskami na rzep. Nato-
miast u dołu – ściągacz. Kaptur mażemy regu-
lować i dopasowywać do głowy. Model męski 
kurtki Tribord 500 dostępny jest w kolorach 
czerwonym i granatowym. Natomiast w mo-
delu damskim dominuje grafit. Do obu kurtek 
możemy dokupić spodnie (od marca dostępne 
w obniżonej cenie: 349,99 zł). Projektanci dam-
skich spodni stworzyli system dropseat, które-

go najważniejszymi elementami są dwa boczne suwaki pozwalające 
odpiąć tylną część spodni.

W tegorocznej kolekcji znajdziecie też nowe modele lekkich i wy-
godnych butów żeglarskich dla pań i panów Tribord Cruise 100 (cena: 
99,99 zł). Zaskoczą was ciekawe żywe kolory oraz niezwykle miękka 
podeszwa – poczujecie się, jakbyście odpływali (zanim jeszcze wej-
dziecie na pokład). Połączenie przewiewnego materiału z elementami 
wykonanymi ze skóry sprawia, że stopy mogą swobodnie „oddychać”, 
a gdy zmoczymy buty na pokładzie, możemy być pewni, że wyschną, 
nim nastanie kolejna wachta. Co ważne, buty świetnie się dopasowują 
do stopy od pierwszych kroków, nie musimy czekać, aż się rozcho-
dzą. Mają taśmy chroniące przed obtarciami, wyjmowaną bawełnianą 
wkładkę oraz antypoślizgową, rowkowaną i niebrudzącą podeszwę 

z naturalnego kauczuku. Mały skórzany języ-
czek z tyłu ułatwia wkładanie. Dla bezpieczeń-
stwa dzieci, na turystyczne rejsy śródlądowe 
i morskie, polecamy ratunkową kamizelkę 
Tribord LJ 100N Easy (cena: 79,99 zł). Zapro-
jektowano ją w taki sposób, by ułatwić zakła-
danie i regulację. Z lewej strony jest szeroki 
pas z klamrą, więc dziecko może łatwo włożyć 
kamizelkę, zapiąć klamrę i docisnąć pasek (ka-
mizelkę dobieramy do wagi dziecka). 

Zakupy w internecie: przesyłki 
za darmo, zwroty do 30 dni

Nikt nie sprzedaje w sieci tak, jak Decathlon. 
Sprawdziliśmy. Gdy się okazało, że dziecko wy-
rosło z neoprenowych butów, nowe, zamówione 
na www.decathlon.pl, dotarły do paczkomatu 
następnego dnia. Przesyłka za darmo, a czas na 
zwrot towaru: 30 dni (posiadacze karty stałego 
klienta korzystają z przywileju beztermino-
wych zwrotów). Towar możemy też wymienić 
lub zwrócić w dowolnym sklepie stacjonarnym.

50 sklepów Decathlon w całej Polsce ofe-
ruje sprzęt i odzież do ponad 100 sportów. 
Ideą firmy jest dostarczanie technicznych 
produktów w dobrych cenach. Więcej infor-
macji o kolekcji żeglarskiej na stronie inter-
netowej www.decathlon.pl.  

Sztorm w decathlonie. Akcja  
„Rozwiń żagle” na początek sezonu

Nieprzemakalna kurtka Tribord 500 z oddychającej dwuwarstwowej tkaniny.

Kamizelka ratunkowa Tribord LJ 100N Easy.

Lekkie i wygodne buty Tribord Cruise 100.

Tribord 500 kosztuje 399,99 zł.
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Z espół projektowy marki Tribord 
przedstawił nową kolekcję sztor-
miaków Ocean 900 (to morska 

odzież z najwyższej półki w ofercie sklepów 
Decathlon). Prace projektowe trwały dwa 
lata. Uczestniczyło w nich około 50 osób. 
Wykonano 21 prototypów i przeprowadzo-
no 20 testów na morzu. Zanim nowe sztor-
miaki trafiły do sklepów i na stronę www.
decathlon.pl, załoga testowa przepłynęła 
1200 mil morskich. Konsultantem zespołu 
był Tanguy De Lamotte, francuski skipper, 
partner techniczny Decathlonu, uczestnik 
okołoziemskich regat Vendée Globe i Barce-
lona World Race oraz wyścigu załóg dwu-
osobowych Transat Jacques Vabre.

Pierwsze modele sztormiaków Ocean 900 
wprowadzono do sprzedaży pięć lat temu. 
Cieszyły się sporą popularnością żeglarzy. 
Załoga marki Tribord wsłuchiwała się w opi-
nie klientów i notowała ich uwagi. W ten spo-
sób zebrano informacje, które pomogły przy-
gotować nową kolekcję. Szczególnie cenne 
były komentarze, które formułował Tanguy 
De Lamotte, pierwszy użytkownik poddają-
cy odzież ciężkim morskim próbom. Tanguy 
zwracał na przykład uwagę, że nie korzysta 
z niektórych regulacji (postulował uprosz-
czenie projektu). Mówił też, że przydałby się 
wyższy kołnierz.

Kolekcja składa się z kangurki (wkładanej 
przez głowę), klasycznej rozpinanej kurtki 
oraz wysokich spodni z szelkami. Obie góry 
dostępne są kolorach czarnym i czerwonym, 
natomiast dół – tylko w kolorze czarnym. 
Kurtka Ocean 900 kosztuje 849,99 zł. Kan-
gurka: 699,99 zł. Spodnie: 799,99 zł.

Projektanci wykorzystali trójwarstwowy 
materiał. Warstwę zewnętrzną wykonano 
z poliamidu. Środkową – z membrany PU 
gwarantującej wodoszczelność i odprowa-
dzanie pary wodnej. Natomiast warstwę 
wewnętrzną – z materiału zapewniającego 
komfort. Za radą Tanguy’ego ten wewnętrz-
ny materiał został zmieniony – teraz jest 
przyjemniejszy w dotyku. Wszystkie szwy 
są szczelnie podklejone. Produkty z nowej 
kolekcji testowano w centrum badań Decath-
lonu w Lille we Francji. Umieszczono je na 
dobę w symulatorze deszczu o natężeniu 450 
litrów na godzinę na metr kwadratowy. Ani 
jedna kropla nie przedostała się do wnętrza.

W marcu testowaliśmy jeden z pierw-
szych egzemplarzy nowego modelu. Kurt-
ka ma dwie kieszenie cargo szczelnie 
zapinane na rzepy oraz dwie piersiowe pod-
szyte polarem, zamykane na suwak. Z tyłu, 
w dolnej części, jest solidne wzmocnienie. 
W mankietach – rewolucja. Jednym pocią-
gnięciem za pasek z rzepem dopasowujemy 
oba mankiety (wewnętrzny i zewnętrzny). 
Kołnierz podszyto polarem. Z przodu ma 
16 cm wysokości, a z tyłu – aż 22 cm. Jest 
też specjalny profil zakrywający nos. Kap-
tur wyciągamy z tylnej kieszeni i dopaso-

wujemy do głowy bocznymi ściągaczami 
i górną regulacją głębokości.

W spodniach mamy kolejne dwie kieszenie 
piersiowe oraz jedną cargo (na prawej nogaw-
ce). Zaskoczyły nas solidne wzmocnienia na 
pośladkach, kolanach oraz u dołu nogawek. 
A także wyjmowane pady na udach. To po 
prostu odzież do ciężkiej pokładowej roboty. 
Mamy też solidny zamek rozpinany od góry 
i od dołu, a także szelki na rzep.

Sprawdziliśmy też szczelność kompletu – 
nie w symulatorze deszczu, ale pod solidnym 

prysznicem (gościliśmy na pływali w po-
znańskim hotelu „Regatta”). Przez ponad 20 
minut mocne strugi przelewały się przez 
kaptur, kołnierz, aż po spodnie. Po zakręce-
niu wody, krople spływały po powierzchni. 
Wystarczyło wstrząsnąć ręką, by oderwały 
się od materiału – powierzchnia była deli-
katnie wilgotna i natychmiast wysychała. 
Wewnątrz oczywiście sucho! Kolejny spraw-
dzian przeprowadzimy na morzu – o wyni-
kach i naszych spostrzeżeniach będziemy 
was informować. 

nowy sztormiak Ocean 900.  
Najwyższa półka marki Tribord

Pod prysznicem woda nie wdarła się do środka.

Kurtkę i kangurkę Ocean 900 możemy zamówić w kolorach czerwonym lub czarnym.

Kaptur wyciągamy z tylnej kieszeni kołnierza.

Wysokie spodnie z szelkami na rzep.

F
O

T
. D

E
C

A
T

H
L

O
N

 (
7)

, M
A

G
A

Z
Y

N
 „

W
IA

T
R

” 
(1

)

http://www.decathlon.pl
http://www.decathlon.pl


PERYSKOP WYdArzeNIA

8 kwiecień 2018

P olska100, nowy projekt żeglarski 
Mateusza Kusznierewicza, orga-
nizowany przy wsparciu Polskiej 

Fundacji Narodowej, będzie promować 
nasz kraj na świecie. Oceaniczny jacht 
regatowy, żeglujący pod polską bande-
rą, z polską załogą, na której czele stanie 
mistrz olimpijski, wypłynie w rejs dookoła 
świata i weźmie udział w słynnych mor-
skich wyścigach. Początek wyprawy w tym 
roku, w setną rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Powrót za dwa lata, w setną rocz-
nicę zaślubin Polski z morzem.

Podczas marcowych targów Wiatr i Woda, 
przekazując na żywo obraz z południa Fran-
cji, Mateusz Kusznierewicz zaprezentował 
jacht zakupiony przez Polską Fundację Na-
rodową. Jednostka przygotowana do żeglugi 
i rywalizacji może być warta od 1 mln euro 
do 1,3 mln euro. To oznacza, że fundacja 
została armatorem jednego z najdroższych 
jachtów sportowych w historii naszego że-
glarstwa. Biało-czerwone barwy otrzyma 
regatowy bolid klasy Volvo 70. Swe naj-
większe sukcesy święcił przed kilkoma laty. 
Gdy Mateusz opowiadał w stoczni o łodzi, 
stojąc na jej pokładzie dziobowym, w ru-
fowej części ekipa remontowa prowadziła 
pierwsze prace pokładowe.

Jacht zaprojektował znany argentyński 
konstruktor Juan Kouyoumdjian. Budowę 
zrealizowano w amerykańskiej stoczni New 
England Boatworks na wyspie Rhode Island. 
Pierwsze wodowanie: lipiec 2011. W po-
przednich wcieleniach łódź żeglowała pod 
nazwami „Puma”, „SCA” i „SFS II”. Jej naj-
większy sukces to trzecie miejsce w regatach 
Volvo Ocean Race pod dowództwem Kena 

Reada (edycja 2011-2012). W pierwszym eta-
pie straciła maszt nieopodal wybrzeży Bra-
zylii. Po naprawie znów stanęła do walki i że-
glowała w czołówce. Nigdy nie dopłynęła do 
mety na miejscu gorszym niż czwarte. Na do-
datek Amerykanie wygrali dwa etapy – jeden 
na Pacyfiku, drugi na Oceanie Atlantyckim.

Po regatach jacht wyczarterowano rodzą-
cemu się damskiemu zespołowi SCA. Była 
to jednostka treningowa. Gdy dziewczyny 
dostały nowy jacht do Volvo Ocean Race, 
„Puma” czekała na nabywcę (ówczesna cena: 
1,6 mln dolarów netto). O sprzedaży zadecy-

dował przypadek. Francuski zespół Huberta 
Wargny’ego zakupił wcześniej jacht Volvo 70 
należący zespołu z Abu Zabi. Łódź przema-
lowano w barwy firmy SFS i przygotowano 
do regat rozgrywanych na Morzu Śródziem-
nym. Ale w styczniu 2015 roku, podczas prac 
modernizacyjnych, jacht spłonął. Pozostało 
sporo wyposażenia, więc aby nie przekre-
ślić dorobku zespołu, postanowiono kupić 
taką samą jednostkę. Wybór padł właśnie na 
„Pumę”. Sfinalizowano transakcję i miesiąc 
później łódź dotarła do Walencji. Tym ra-
zem podczas prac remontowych zachowano 
szczególne środki ostrożności. Pracownikom 
rekwirowano zapalniczki, a niebezpieczne 
prace przeniesiono poza stocznię.

Po kilku imprezach na Morzu Śródziem-
nym jacht pożeglował do Gibraltaru i Kopen-
hagi, gdzie działają firmy partnerskie SFS. 
Rok później jednostka wyruszyła na Karaiby 
– tam zorganizowano bogaty program korpo-
racyjny połączony z udziałem w regatach. Po 
sezonie zapadła decyzja o sprzedaży łodzi. 
Wzbudziła ona zainteresowanie zespołu Pol-
ska100, który na rynku europejskim poszu-
kiwał solidnego i szybkiego jachtu gotowego 
do długiej oceanicznej żeglugi oraz do sku-
tecznej rywalizacji na regatowej trasie. Nie 
bez znaczenia było także bogate wyposaże-
nie. Ceny oficjalnie nie podano, ale siostrzaną 

VOLVO 70 „POLSKA100”
Długość 21,5 m

Szerokość 5,7 m

Zanurzenie 4,5 m

Waga 14 ton

Waga balastu 7,4 tony

Wysokość masztu 31,5 m

Grot 175 m kw.

Genua 350 m kw.

Spinaker 480 m kw.

Jacht „Polska100”. Oceaniczny 
bolid rodem z Volvo Ocean Race

„Polska100” w barwach firmy SFS. Regaty Marseille Sailing Week, skipper: Lionel Péan (marzec 2016). 

Mateusz przed swym największym wyzwaniem. 

Regatowe spartańskie koje. 
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łódź „Groupama 4” sprzedano jesienią ubie-
głego roku za 1,25 mln euro netto. Ta jednost-
ka, prowadzona przez Francka Cammasa, 
wygrała Volvo Ocean Race w 2012 roku (czy-
li wtedy gdy nasza „Puma” ukończyła regaty 
na trzeciej pozycji). Dwukrotnie triumfowała 

także w Sydney – Hobart: w 2016 roku wy-
grała całą grupę IRC (pod nazwą „Giaco-
mo”), a w grudniu ubiegłego roku klasyfika-
cję IRC DIV 0 (pod nazwą „Wizard”). 

„Siedemdziesiątki” powstawały od 2004 
do 2011 roku. Zbudowano 19 jachtów, do 
dziś aktywnie żegluje 17. To jedne z naj-
szybszych łodzi oceanicznych. Oczywiście 
nie są bez wad. Dość często notowano awa-
rie ramy uchylnego kilka, ponadto na po-
kład spadło aż pięć masztów.

Marek Słodownik
Polska100. Patronat: prof. Piotr Gliński, wice-

prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Wsparcie merytoryczne: PZŻ.

Największy sukces jachtu: trzecie miejsce w Volvo Ocean Race.  Fot. Paul Todd / Volvo Ocean Race

P olakom nie udało się pokonać lo-
dów na K2, udało się za to na po-
kładzie „Katharsis II”. Po 87 dniach 

od opuszczenia Kapsztadu oraz po 74 dniach 
żeglugi przez wody dalekiego południa, 
20 marca jacht „Katharsis II”, z Mariuszem 
Koperem i załogą (Tomasz Grala, Hanna Le-
niec, Michał Barasiński, Magdalena Żuchel-
kowska, Michal Małecki, Ireneusz Kamiński, 
Piotr Kukliński, Robert Kibart), okrążył An-
tarktydę szlakiem wód przybrzeżnych, czyli 
na południe od 60. stopnia szerokości geogra-
ficznej południowej. Pętlę wokół kontynentu 
załoga wykonała w 72 dni, 5 godzin, 33 mi-
nuty i 44 sekundy, żeglując non stop i płynąc 
na południe od 62. równoleżnika.

To pierwszy taki wyczyn w historii że-
glarstwa. Od startu 23 grudnia 2017 roku, 
aż do przecięcia własnego śladu rysujące-
go pętlę wokół Antarktydy, jacht pokonał 
12 700 mil morskich, w tym 10 400 mil 
po przybrzeżnych wodach kontynentu. 

Mariusz Koper: „Naszym głównym za-
daniem było opłynięcie non stop Antarkty-
dy po jej wodach, czyli na południe od 60. 
stopnia szerokości geograficznej południo-
wej. Do tej pory było kilka prób takiej że-
glugi, ale nikomu się nie udało zamknąć 
pętli w jednym rejsie realizowanym tak 
daleko na południu. Wygląda na to, że całą 
antarktyczną pętlę wykonaliśmy nie tyl-
ko (jak zakładał plan), na południe od 60. 
równoleżnika, ale nawet na południe od 62. 
równoleżnika. Podczas sztormu na Morzu 
Davisa mieliśmy co prawda jedno wyjście 
na północ poza 62. równoleżnik, ale cof-
nęliśmy się i wróciliśmy. Czyli zrobiliśmy 
pełne okrążenie kontynentu na południe 
od równoleżnika 62. stopnia szerokości geo-
graficznej południowej. Jesteśmy zmęczeni, 
ale szczęśliwi”.

Opracowano na podstawie komunikatu 
MediaPartners.pl. Więcej o rejsie na stronie 
internetowej www.antarcticcircle60s.pl. 

Lodowi wojownicy z „katharsis ii”

http://www.antarcticcircle60s.pl
http://www.globtechnic.pl
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S potkanie z Dobrochną Nowak, któ-
re Polski Związek Żeglarski zor-
ganizował podczas targów Wiatr 

i Woda, zgromadziło żeglarzy zainteresowa-
nych organizacją rejsów „Brożki” i Szymona 
Kuczyńskiego. Co powiedziała Dobrochna 
Nowak? Przedstawiamy główne wątki targo-
wej rozmowy.

***

Opowiadamy o marketingu w żeglarstwie, 
choć nie mamy żadnego ekonomicznego wy-
kształcenia. Gdy rozpoczynaliśmy przygodę 
od budowy pięciometrowej sklejkowej setki 
oraz od przygotowań do atlantyckich rejsów, 
byłam jeszcze na studiach, a Szymon, kra-
kowski kurier rowerowy, rozwoził paczki. 
Zresztą do dziś mówi, że to jest jego główne 
zajęcie. Wszystko co dziś wiemy o marketin-
gowym świecie, to efekt naszych osobistych 
doświadczeń zbieranych przez kilka lat. Od 
początku założenie było takie: chcemy żyć 
z żeglarstwa, ale nie chcemy rozpoczynać 
od opowiadań o tym, jakie to mamy świetne 
pomysły. Chcemy po prostu pływać i poka-
zywać potencjalnym partnerom, co możemy 
razem zrobić.

Zawsze rozpoczynaliśmy od obliczenia 
kosztów rejsu. Zwykle powstawały trzy wa-
rianty budżetu: minimalny (by w ogóle móc 
wypłynąć), optymalny oraz budżet marzeń 
(dotąd nigdy nie zrealizowany). Przed bu-
dową setki wiedzieliśmy, że nasze skromne 
oszczędności pozwolą dopiąć budżet niemal 
bez żadnego wsparcia sponsorskiego. Stwo-
rzyliśmy stronę internetową i zaczęliśmy in-
formować o postępach prac. Dzieliliśmy się 
sukcesami i porażkami. Okazało się, że setkę 
można zbudować za 6 tys. zł (dowiódł tego 
projektant Janusz Maderski). Nasz egzem-
plarz kosztował 10 tys. zł. Był droższy i lepiej 
wyposażony, gdyż od początku założyliśmy, 
że musi wrócić do Europy trudniejszym 
atlantyckim szlakiem z zachodu na wschód. 
Cały nasz udział w projekcie Setką przez 

Atlantyk kosztował około 25 tys. zł (wlicza-
my przeloty, wyżywienie oraz wszystkie ma-
teriały, które otrzymaliśmy od sponsorów). 
Głównym samochodem zespołu jest leciwy 
model suzuki swift z silnikiem 1.0 i właśnie 
tym autem ciągnęliśmy przyczepę z setką do 
Portugalii.

Projekt Setką przez Atlantyk sprawił, że 
nazwisko Szymona stało się znane w całym 
żeglarskim środowisku i odtąd łatwiej było 
nam otwierać drzwi do różnych firm i insty-
tucji. Ludzie już wiedzieli, że mamy nie tylko 
pomysły, ale także umiejętności i determi-
nację, by je realizować. Nie oznacza to jed-
nak, że pieniądze na kolejne projekty zaczęły 
nam spadać z nieba. Szymon chciał od razu 
spróbować sił w oceanicznych regatach, więc 
rozpoczął poszukiwania firmy, która zbuduje 
szybką regatową łódź. Trafił do stoczni Nor-
thman. Tam usłyszał: „Możemy ci zbudować 
małą turystyczną łódkę. Przygotujemy ją do 
twoich potrzeb. A ty pomyśl, co mógłbyś na 
niej zrobić”. Właśnie w taki sposób narodził 
się projekt Maxus Solo Around, czyli pomysł 
na samotny etapowy rejs dookoła świata.

Aby przetestować łódź typu Maxus 22 
(„Atlantic Puffin”), wyruszyłam wraz z Ka-
tarzyną Sałaban na Islandię. Wtedy po raz 
pierwszy postanowiliśmy poprosić o wsparcie 

naszych kibiców i ogłosiliśmy zbiórkę fundu-
szy na portalu crowdfundingowym. Zebrali-
śmy 5 tys. zł, które wydaliśmy na doposaże-
nie jachtu. Szacujemy, że cały budżet projektu 
Maxus Solo Around (rejs Szymona trwał 16 
miesięcy) wyniósł około 30 tys. zł plus koszty 
budowy jachtu. Największym jednorazowym 
wydatkiem podczas podróży było opłace-
nie przejścia przez Kanał Panamski (1800 
dolarów).

Po powrocie do kraju, Szymon z powodze-
niem startował w kilku morskich wyścigach 
na Bałtyku. Aby móc przygotować kolejny 
projekt, ograniczaliśmy koszty własne – Szy-
mon przez cały sezon mieszkał na „Puffi-
nie”, a ja w przyczepie kempingowej. Przed 
drugim okołoziemskim rejsem, nazwanym 
Call of the Ocean, w którym Szymon żeglu-
je solo, non stop, wokół trzech przylądków, 
otrzymaliśmy pomoc przyjaciół prowadzą-
cych różne firmy. Dzięki nim na pokładzie 
jest na przykład łączność internetowa, więc 
Szymon może się komunikować i informo-
wać o przebiegu rejsu. Urządzenie, z którego 
korzysta, kosztuje 800 funtów, a miesięcz-
ny abonament – 150 dolarów. Musieliśmy 
niestety zrezygnować ze zgłoszenia rejsu 
do organizacji World Sailing Speed Record 
Council (WSSRC), gdyż to wydatek około 
10 tys. zł. Ponieważ mieliśmy już jacht, cała 
wyprawa ma dość skromny budżet. Wystar-
czy powiedzieć, że trzecią część wydatków 
pokryły wpływy z książki „Dookoła świata, 
o tak, o…” którą razem napisaliśmy.

Dziś Szymon marzy o starcie w atlantyc-
kich regatach samotników Mini Transat. 
Na taki projekt, obejmujący przygotowania 
i udział w jednej imprezie, potrzeba około 
150 tys. euro. Być może tym razem będzie-
my musieli skorzystać z pomocy fachowców 
specjalizujących się w pozyskiwaniu fundu-
szy na podobne przedsięwzięcia. Co by się 
jednak nie działo, wciąż przede wszystkim 
chcemy żeglować. Na czym się da i dokąd 
dusza zapragnie...

Dobrochna Nowak

dobrochna nowak o finansach 
i budowaniu marki Zew Oceanu

Dobrochna Nowak. 
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P rzed nami czwarta edycja konkursu „A morze kręci mnie...”. 
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2018 roku. 
Zapraszamy pasjonatów filmowania, miłośników żeglar-

stwa i innych sportów wodnych – wszystkich, którzy swój wolny 
czas poświęcają na robienie filmów. Celem konkursu jest promocja 
amatorskiej twórczości filmowej zgodnej z ideą festiwalu JachtFilm. 
Organizator przygotuje nagrody i wyróżnienia. Najciekawsze obrazy, 
wyłonione przez jury, zobaczymy podczas tegorocznej warszawskiej 
edycji festiwalu Jachtfilm zaplanowanej na grudzień.

Do konkursu można zgłaszać różne gatunki filmowe: produkcje 
dokumentalne, reportaże, impresje i animacje związane z żeglar-
stwem i innymi sportami wodnymi. Liczy się pomysł i ciekawa 
realizacja. Główne nagrody: czterodniowy rejs morski żaglow-
cem „Fryderyk Chopin” oraz weekendowy zatokowy rejs jachtem 
„Wanda”. Filmy prezentowane i nagradzane w poprzednich edy-
cjach konkursu „A morze kręci mnie...” możemy zobaczyć w serwi-
sie YouTube: www.youtube.com/user/JachtFilm/videos.

Fundatorzy nagród: firma 3 Oceans – armator żaglowca „Fryderyk 
Chopin”. Szkoła Żeglarstwa Morka – armator jachtu „Wanda”. Partne-
rzy: magazyn „Wiatr”, portal Żeglarski.info, Jetline. Regulamin kon-
kursu oraz aktualne informacje na stronie www.jachtfilm.pl. 

wygraj rejs żaglowcem w konkursie 
amatorskich filmów żeglarskich

JACHTFILM
FESTIWAL

Konkurs filmowy... 

Nie tylko dla żeglarzy

a morze 
kręci 
mnie

Wygraj rejs na żaglowcu 

Fryderyk Chopin!

W czwartek 19 kwietnia zakończy się odbywać pierwsza 
aukcja historycznego jachtu „Polonez”, który zapisał 
się złotymi zgłoskami na kartach historii polskiego 

żeglarstwa. To na nim kapitan Krzysztof Baranowski opłynął sa-
motnie świat w latach 1972-1973. Później jacht został przekazany 
Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, gdzie służył studentom. 
Po latach „Polonez” trafił w prywatne ręce – był własnością firmy 
deweloperskiej „Włodarzewska” S.A. Po przebudowie zakończo-
nej w 2008 roku odzyskał dawną świetność i ponownie wypłynął 
w morze. Uczestniczył też w bałtyckich regatach.

Z uwagi na fakt, że właściciel „Poloneza” ogłosił upadłość, syn-
dyk sprawujący pieczę nad majątkiem firmy został zobligowany 
do sprzedaży jachtu. Oferty można składać do czwartku 19 kwietnia 
2018 r. na stronie www.netbid.com. 

„Polonez” to kecz bermudzki. Zaprojektowany i zbudowany 
w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi w Szczecinie. 
Po remoncie banderę podniesiono uroczyście podczas Dni Morza 
w Szczecinie w czerwcu 2008 roku. 

Jacht „Polonez” na sprzedaż

http://www.marine.suzuki.pl
http://youtube.com/user/JachtFilm/videos
http://www.jachtfilm.pl
http://www.netbid.com
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morska_Stocznia_Jachtowa_im._Leonida_Teligi
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C zy jubileuszowa 30. edycja targów 
Wiatr i Woda była udana? Bez 
dwóch zdań! Wystarczy powie-

dzieć, że w niedzielę, tuż po zamknięciu 
wystawy, szefowie niektórych firm chcieli 
natychmiast rezerwować swoje stoiska na 
przyszły rok. Po pięciu latach impreza wró-
ciła do warszawskiego centrum Expo XXI 
przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Zwiedzający 
nie zawiedli. Organizator przygotował boga-
ty i atrakcyjny program. Wystawę odwiedzili 
znani żeglarze, autorzy popularnych książek 
marynistycznych oraz goście zza granicy. 
Posiłki serwowano w barze, w klubie wystaw-
ców lub przy parkingu, gdzie zorganizowano 
mały festiwal food trucków. Od czwartku do 
niedzieli wystawa tętniła życiem.

W trzech halach oraz w holu wejściowym 
swą ofertę przedstawiło ponad 450 firm. 
Oglądaliśmy debiutujące jachty motorowe 
i żaglowe. Nowe silniki spalinowe i elektrycz-

ne. Osprzęt, urządzenia elektroniczne, żagle 
i odzież. Goście targów chętnie odwiedzali 
stoiska agencji czarterowych i organizatorów 
rejsów. Były też bogate oferty ubezpieczeń 
dla armatorów, skipperów i załóg czarteru-
jących jachty na wszystkich wodach świa-
ta. Nie zabrakło też nowych wydawnictw 
książkowych. Na stoisku „Wiatru” czytelnicy 
odbierali najnowsze wydanie pisma, a także 
nową mapę drogową i turystyczną Chorwa-
cji, kieszonkowy przewodnik po chorwac-
kich atrakcjach oraz pięknie wydane chor-

wackie informatory z poglądowymi mapami 
akwenów i wspaniałymi zdjęciami.

Podczas targów świętowaliśmy 25-lecie 
firmy Henri Lloyd Polska. Cukiernicy przy-
gotowali tort w kształcie sztormiaka, a życze-
nia podczas uroczystego spotkania składali 
miedzy innymi znani żeglarze: Roman Pasz-
ke, Joanna Pajkowska, bracia Piotr i Prze-
mysław Tarnaccy, Krzysztof Baranowski 
i Tomasz Cichocki. Z okazji 30-lecia targów 
Wiatr i Woda, Piotr Kot (Delphia Yachts), 
Tadeusz Wojtowicz (Sail Service) oraz An-

Targi wiatr i woda. Udany powrót 
do centrum warszawy

Piękny pokład jachtu Cobra 38 z otwieraną ścianą rufową.  Fot. Krzysztof Olejnik

Cobra 38 – największy jacht żaglowy na wystawie...

…nagrodzony przez izbę Polskie Jachty.

Nagroda dla firmy Parker Poland… …za premierowy jacht motorowy Monaco 110.  Fot. Krzysztof Olejnik
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drzej Janowski (stocznia Janmor) opowiadali 
o początkach polskiego przemysłu jachtowe-
go i pierwszych wystawach organizowanych 
w Warszawie. Natomiast Jacek Oryl, prezes 
Murator Expo (organizator wystawy) i Phi-
lip Scott z firmy Parker Poland dyskutowali 
o przyszłości targów Wiatr i Woda oraz kon-
dycji zagranicznych imprez wystawienni-
czych przemysłu jachtowego.

Jerzy Raducha, kierownik biura do spraw 
morskich w urzędzie miasta Szczecin, za-
prosił targowych gości na Dni Morza i Sail 
Szczecin 2018, a Marek Łucyk, dyrektor 
Gdyńskiego Centrum Sportu, na Volvo 
Gdynia Sailing Days i mistrzostwa świata 
klasy 505. Były też atrakcje dla miłośników 
sportu olimpijskiego – o przygotowaniach 
do igrzysk opowiadali przedstawiciele ka-
dry narodowej Tokio 2020.

Bardzo ciekawe spotkania w salach kon-
ferencyjnych zorganizował Polski Związek 
Żeglarski. Jacek Pietraszkiewicz opowia-
dał o systemie AIS. Katarzyna Domańska 
o nowatorskich szkoleniach instruktorów. 
Piotr Jodkowski o certyfikatach kompeten-
cji PZŻ. A Dobrochna Nowak – o finansach 
i marketingu w zespole Zew Oceanu.

Przed wejściem do hal targowych stanął 
najnowszy dom polskiej firmy Woma House-
boat (model Varsovi). Na aluminiowych pły-
wakach wzniesiono aluminiową ramę, którą 
zabudowano elementami z laminatu. Powstał 
elegancki, nowoczesny, całoroczny dom 
o powierzchni 30 metrów kwadratowych, 
z ogrzewaniem, klimatyzacją i pełnym wypo-
sażeniem mieszkalnym (cena: od 80 tys. euro 
netto). Na tej jednostce czas może spędzać na-
wet 12 osób, a w kilkudniowy rejs z noclegiem 
wyruszy nawet ośmioosobowa załoga.

Firma Parker Poland przedstawiła pre-
mierowy jacht Monaco 110 (najlepszy 
jacht motorowy w konkursie Polskiej Izby 
Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych 
Polskie Jachty). To elegancka rodzinna jed-
nostka o długości niespełna 11 metrów. Na 

rufie są dwa silniki przyczepne, a wewnątrz 
dwie dwuosobowe kabiny mieszkalne, to-
aleta i kabina prysznicowa. Na głównym 
pokładzie, w salonie, zaplanowano jadalnię 
i kambuz. Natomiast w kokpicie – składane 
i przesuwane łóżko.

Stocznia Delphia Yachts prezentowała 
w Warszawie łódź BluEscape 1200 – luk-
susowy jacht do długich podróży, nie tyl-
ko po wodach śródlądowych. Jego wnętrze 
zaskakuje przestrzenią. Salon, wygodne ka-
biny, obszerne łazienki, kambuz, całkowicie 
zadaszony kokpit, szerokie burtowe przejścia 
do części dziobowej... Odwiedzając pokład 
tej łodzi można się rozmarzyć: w ogromnym 
kokpicie wypoczywamy na wygodnych kana-
pach, pośrodku rozstawiamy stół i dodatkowe 
krzesła ukryte w podłodze, a gdy składamy 
duże przeszklone drzwi, kokpit łączy się z sa-
lonem i zamienia się w tarasową jadalnię.

Choć niektórzy żeglarze spodziewali się 
większej liczby łodzi żaglowych, bez trudu 
odszukaliśmy w targowych halach bardzo 
ciekawe konstrukcje polskich producentów. 
Stocznia Antila Yachts prezentowała model 
Antila 24.4. Firma Caravela Boatbuilders 
przedstawiła regatowo-turystyczny morski 
jacht Caravela 950. Na stoisku stoczni Nor-
thman zwiedzaliśmy łódź Maxus 24 evo. 
No i oczywiście perełka, czyli morski jacht 
Cobra 38, projekt Andrzeja Skrzata – naj-
większy jacht żaglowy jaki zaprezentowano 
na warszawskich targach od 2013 roku, czyli 
od poprzedniej edycji organizowanej w cen-
trum Expo XXI. Cobra 38 ma ogromny kok-
pit i otwieraną ścianę rufową. Długość: 11 
metrów. Szerokość: 3,85 metra. Zanurzenie: 
1,95 metra. Pod pokładem mamy trzy kabi-
ny, salon z kambuzem oraz łazienkę. Jachty 
marki Cobra powstają w Radomsku w firmie 
Cobra Yachts. Model 38 otrzymał na targach 
nagrodę Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego 
i Sportów Wodnych Polskie Jachty.

Więcej o targach Wiatr i Woda na stronie 
www.wiatriwoda.pl. 

Ubezpieczenie tak 
wyjątkowe  

jak Twój jacht

Skontaktuj się z nami,  
aby dowiedzieć się  
więcej +48 58 350 61 31
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Gdańsk · Tel.: +48 58 350 61 31 
pantaenius.pl

Wiemy, że każdy akwen żeglugi oraz każdy klient 
ma swoje, indywidualne wymagania. Niezależnie 
czy na silniku, czy pod żaglami nasze rozwiązania 
ubezpieczeniowe są uszyte na miarę twoich 
potrzeb.

Najnowszy dom polskiej firmy Woma Houseboat (model Varsovi).  Fot. Piotr Deoniziak / targi Wiatr i Woda

http://www.wiatriwoda.pl
http://www.pantaenius.pl


J oanna Pajkowska, laureatka piątej 
edycji plebiscytu Żeglarz Roku Ma-
gazynu „Wiatr”, nominowana za zwy-

cięstwo w atlantyckich regatach załóg dwu-
osobowych Twohanded Transatlantic Race, 
spotkała się w Warszawie z czytelnikami 
i gośćmi targów Wiatr i Woda. Zwyciężczyni 
odebrała pamiątkową statuetkę, zegarek mar-
ki Spinnaker ufundowany przez firmę Hash-
tag (www.timeandmore.pl) oraz kamerę Go-
Pro HERO5 Black od firmy Freeway OMT, 
wyłącznego dystrybutora produktów GoPro 
w Polsce (www.omtgroup.pl).

Na uroczystości obecny był także Dariusz 
Grzegorzek, zawodnik UKS Navigo Sopot, 
zwycięzca regat o Błękitną Wstęgę Zatoki 
Gdańskiej 2016, który reprezentował Jacka 

Finał plebiscytu „wiatru”. Asia Pajkowska 
zapowiada samotny rejs dookoła świata

Laureatka odebrała nagrody podczas uroczystego spotkania na targach Wiatr i Woda.   Fot. Piotr Hruszwicki (2)

HERO5 Black pasuje do wszystkich mocowań GoPro.Spinnaker, czyli elegancja i żeglarskie akcenty.

PlEBISCYT ŻegLARZ ROkU 2017 MAgAZYNU „wiATR”

PARTNERZY PlEBISCYTU

http://www.timeandmore.pl
http://www.parker.com.pl
http://www.omtgroup.pl/
http://www.henrilloyd.pl
https://timeandmore.pl/pl/c/Zegarki-SPINNAKER/517/2


 

www.wiatr.pl

Noetzela, zdobywcę drugiego miejsca, nomi-
nowanego za stworzenie w Sopocie najnowo-
cześniejszego klubu katamaranów na świe-
cie i doprowadzenie jego wychowanków do 
podium mistrzostw świata. Jacek otrzymał 
voucher o wartości 1400 zł do zrealizowania 
w dowolnym salonie Henri Lloyd oraz zega-
rek marki Spinnaker.

Trzecie miejsce w plebiscycie „Wiatru” 
zdobyły Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mró-
zek-Gliszczynska – załogę nominowano za 
złoty medal mistrzostw świata w olimpijskiej 
klasie 470. Kolejne pozycje zajęli: Zofia Kle-
packa – nominowana za mistrzostwo Europy 
w olimpijskiej klasie RS:X, Karol Jabłoński – 
nominowany za zdobycie Wielkiego Szlema 
w bojerowej klasie DN, czyli za mistrzostwo 
świata, mistrzostwo Europy i mistrzostwo 
Polski oraz Mirosław Zemke – nominowany 
za spektakularne zwycięstwo w bałtyckich 
regatach samotników Wielka Żeglarska Bi-
twa o Gotland – Delphia Challenge.

Podczas warszawskiego spotkania Asia 
Pajkowska opowiedziała o przebiegu atlan-
tyckich regat, które rozgrywano w wyjątko-
wo trudnych warunkach. Mówiła też o swych 
najbliższych oceanicznych wyzwaniach – 
w tym roku laureatka planuje wyruszyć w sa-
motny okołoziemski rejs. Popłynie jachtem 
należącym do niemieckiego żeglarza Uwe 
Röttgeringa, z którym żeglowała w zwy-
cięskich regatach Twohanded Transatlantic 
Race. Nie będzie to jednak ta sama jednostka 
„Rote 66” (Class 40), która przyniosła zało-
dze ubiegłoroczny triumf, ale starszy alumi-
niowy jacht „FanFan”, konstrukcja z połowy 
lat 80., którą zbudowano do regat OSTAR. Na 
tym jachcie Uwe Röttgering odbył samotny 
okołoziemski rejs etapowy szlakiem zapo-
mnianych i rzadko odwiedzanych wysp. Że-
glarz przemierzał oceany przez 783 dni, po-
konując ponad 50 tys. mil. Po powrocie z tej 
ekspedycji napisał książkę „Die See gehört 
mir” („Morze należy do mnie”).

– Uwe uwielbia ten jacht i bardzo o niego 
dba. Mimo to zgodził się go wypożyczyć – 
mówiła Asia Pajkowska. – Łódź stoi w han-
garze Mariny Kröslin. Wkrótce wyruszam 
do Niemiec, by przygotować jacht do wodo-
wania. W maju planuję zawinąć do Szcze-
cina, by później spędzić z Uwe kilka dni na 
Bałtyku. Rejs chcę rozpocząć w Plymouth 
pod koniec września. 

Dariusz Grzegorzek odbiera voucher Henri Lloyd.Jacek Noetzel. Przymiarki w salonie Henri Lloyd.

Aluminiowy jacht „FanFan”. To na nim Joanna Pajkowska wyruszy w samotny rejs dookoła świata. 
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A driatic Croatia International Club 
realizuje całkowitą przebudowę lą-
dowej i wodnej części mariny ACI 

Rovinj. Port leży w północnej Chorwacji, na 
zachodnim brzegu półwyspu Istria. Otwarcie 
zmodernizowanej mariny zaplanowano na se-
zon 2018. Prace obejmują cały basen portowy 
osłonięty od południa betonowym falochro-
nem. Zaplanowano między innymi remont 
nabrzeży oraz pogłębienie przystani do 4,5 
metra. Na czas prac remontowych wszystkie 
jednostki musiały opuścić port.

Zmodernizowana marina będzie nowocze-
sną przystanią jachtową, z najnowszymi roz-

wiązaniami technicznymi i usługami o naj-
wyższych standardach. ACI Rovinj otrzyma 
najwyższą kategorię symbolizowaną przez 
pięć kotwic. Port będzie mieć 192 miejsca 
postojowe. Załoga mariny zaoferuje go-
ściom wszystkie usługi techniczne oraz 
pełen serwis.

Przystań leży w zatoce Rovinj. Od po-
łudnia osłania ją falochron, a nieco dalej 
– zalesiony półwysep nazywany Golden 
Cape Forest Park (z popularną skalistą pla-
żą). Na północ od basenu portowego leży 
centrum Rovinj z miejskim portem, a od 
otwartego morza, czyli od zachodu, mari-

nę osłania wyspa Sveta Katarina z luksu-
sowym hotelem. Cały archipelag Rovinj, 
przytulony do brzegu, to aż 22 małe wy-
spy. Największe i najpiękniejsze to wy-
spa św. Andrzeja oraz właśnie wyspa św. 
Katarzyny.

Rovinj jest jedną z najciekawszych miej-
scowości zachodniej Istrii. Stare miasto 
z licznymi zabytkami zajmuje niewielki 
półwysep (kiedyś także był wyspą). W oko-
licy są aż cztery plaże legitymujące się 
międzynarodowym certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Więcej o marinie ACI Rovinj na stro-
nie www.ACI-marinas.com. 

aci rovnij. Przebudowa mariny 
na chorwackim półwyspie istria

A gencja żeglarska Punt, organizator 
rejsów, szkoleń i czarterów, opu-
blikowała na swojej stronie inter-

netowej e-przewodnik żeglarski poświęcony 
chorwackiej wyspie Vis (na głównej stronie 
www.punt.pl należy odszukać zakładkę Prze-
wodniki). Internetowa publikacja przedsta-
wia najciekawsze atrakcje turystyczne wyspy 
oraz zatoki i porty warte odwiedzenia.

Autorzy wspominają także o sąsiedniej 
wyspie Biševo z Błękitną Grotą i Jaskinią 
Niedźwiedzia (to jedna z najdłuższych ja-
skiń w Chorwacji, do których można wpły-
nąć pontonem – ma około 160 metrów dłu-
gości). Czytamy też o niewielkiej wyspie 
Veli Budikovac i zatoce nazywanej Błękitną 
Laguną. A także o wyspie św. Andrzeja oraz 
o małej wulkanicznej wysepce Brusnik.

Na Vis nie ma rozbudowanej infrastruk-
tury turystycznej, gdyż jugosłowiańskie 
wojsko stacjonowało tam do 1989 roku. Wy-
brzeże ma liczne zatoki z niewielkimi plaża-
mi, a wnętrze wyspy – winnice, w których 
powstają lokalne wina (czerwone plavac 
oraz białe vugava). Podczas II wojny świa-
towej na wyspie działał sztab generalny par-
tyzantki Josipa Broz Tito, którego główną 
siedzibą była jaskinia na zboczu góry Hum 
(szczyt góruje nad portem Komiža w za-
chodniej części wyspy).

Internetowa publikacja o wyspie Vis jest 
piątym e-przewodnikiem wydanym przez 
agencję Punt. Na stronie znajdziecie także 
publikacje poświęcone Sardynii, Tajlan-
dii i Turcji oraz Poradnik czarterującego 
w Chorwacji. 

e-Przewodnik agencji Punt po wyspie Vis

Wyspa Vis
C H O R W A C J A 

P R Z E W O D N I K  D L A  Ż E G L A R Z Y

Marina Rovinj leży na południe od centrum, za wyspą Sveta Katarina (na zdjęciu na drugim planie).
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YACHT-POOL POLSKA
Agencja: Daniel Prusinski

Posthalterring 7 | D-85599 Parsdorf
www.yacht-pool.pl | Tel.: 88 48 35 888

Polska · Niemcy · Austria · Szwajcaria · Dania · 
Hiszpania · Francja · Szwecja · Chorwacja · Słowacja ·  

Czechy ·  Finlandia · Turcja · Grecja

ubezpieczenie 

jachtu
casco jachtu

(od wszystkich ryzyk)
OC jachtu

NNW

ubezpieczenie 

czarteru
OC skippera 

NNW skippera i załogi
ubezpieczenie kaucji

utrata następnych czarterów 
i inne

ważne przez cały rok! 
dotyczy także ubezpieczenia kaucji!

Ubezpieczamy 

żeglarzy 
od 1976r.W  Szczecinie, podczas uroczystej 

gali zorganizowanej w Starej 
Rzeźni, ogłoszono laureatów 

drugiej edycji Międzynarodowych Nagród 
Żeglarskich Szczecina. Główne trofeum, 
nagrodę imienia kapitana Ludomira Mączki 
(za wierność idei swobodnego żeglowania) 
otrzymał Henryk Widera. Prezydent mia-
sta, w porozumieniu z członkami kapituły, 
wybrał laureatów w dziewięciu kategoriach. 
„Nagrody Szczecina pokazują, jak ważni dla 
naszego miasta są ludzie tworzący kulturę 
morską” – mówili przedstawiciele lokalnych 
władz. Spotkanie uświetniły występy chóru 
Akademii Morskiej oraz zespołu IGA’cki 
Band. Laureaci otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i statuetki.

Wyróżnienie w kategorii Rejs Roku (na-
groda im. Wyszaka) otrzymał kapitan Wło-
dzimierz Byliński. Kapituła doceniła jego 
rejs ze Szczecina do Grecji. Żeglarzem Roku 
Szczecina został Adam Lisiecki, który pły-
wa już ponad pół wieku, zdobywając laury 
morskich wyścigów i regat. Nagrodę w ka-
tegorii Regatowiec Roku (imienia kapitana 
Kazimierza „Kuby” Jaworskiego) otrzyma-
ły mistrzynie świata w olimpijskiej klasie 

470 – załoga Agnieszka Skrzypulec i Irmina 
Mrózek-Gliszczynska. Nagrodę w katego-
rii Popularyzator Żeglarstwa (wyróżnienie 
imienia kapitana Kazimierza Haski) otrzy-
mał Wiesław Seidler.

Natomiast nagroda kota Umbriagi trafiła 
do przedstawicieli Przedszkola Publicznego 
nr 65. Wyróżnienie to przyznano za krze-
wienie wiedzy o żeglarstwie i morzu wśród 
najmłodszych Szczecinian. Nagrodę Kul-
turalną Żeglarskiego Szczecina przyznano 
Piotrowi Owczarskiemu – za trud włożony 
w przygotowanie i wydanie Leksykonu że-
glarstwa i sportów wodnych Pomorza Za-
chodniego, który uratował od niepamięci 
dorobek regionalnych żeglarzy, wioślarzy 
i kajakarzy. Wydarzeniem żeglarskim roku 
był oczywiście finał regat The Tall Ships 
Races 2017, największa ubiegłoroczna im-
preza na Pomorzu Zachodnim i w Polsce 
(laureatem zostało miasto Szczecin).

Nagrodę specjalną otrzymała Izabela Ja-
rząbek – za okazane serce i pomoc udzieloną 
laureatowi Henrykowi Widerze, rozbitkowi 
wyrzuconemu przez morze na brzeg. Zdo-
bywca nagrody głównej odebrał także czek 
na 10 000 zł. Jego nazwisko trafi na szczeciń-
ską Aleję Żeglarzy na nadodrzańskich bul-
warach. – Jestem wdzięczny za wyróżnienie, 
ale przede wszystkim chcę podziękować ka-
pitule za uhonorowanie pani Izabeli Jarząbek, 
mojego opiekuna podczas trudnych i drama-
tycznych dni, gdy mój jacht zatonął – mówił 
Henryk Widera. – Mimo wieku, tego starego 
wilka wciąż ciągnie na morze...

Zainteresowanych kolejną edycją Między-
narodowych Nagród Żeglarskich Szczecina 
zapraszamy do odwiedzania strony interneto-
wej www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl.

Nagrody żeglarskie Szczecina

Główne trofeum dla Henryka Widery.

Kategoria: Regatowiec Roku. Nagroda dla załogi Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczynska.F
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K rzysztof Urbaś, dyrektor Unity 
Line, Grzegorz Jóźwiak, bur-
mistrz Dziwnowa oraz Piotr 

Stelmarczyk, komandor Regat Unity Line 
im. Piotra Waszczenko, podpisali w Dziw-
nowie porozumienie określające zasady 
współpracy przy organizacji Regat Unity 
Line. Już dziś zapraszamy na tegoroczną 
osiemnastą edycję imprezy (4 i 5 sierpnia).

Od tego sezonu wszystkie wyścigi będą 
rozgrywane na wodach Zatoki Pomorskiej 
w pobliżu Dziwnowa. Zaplanowano dwa 
biegi krótkie i jeden długi. Szczegółową in-
strukcję żeglugi opracuje Tomasz Sawukinas, 
sędzia główny. Mniejsze jednostki, które do 
portu regat dotrą na przyczepach, będą wodo-
wane ze slipu Mariny Dziwnów. Aby zachę-
cić załogi do rywalizacji, organizator podzieli 
jachty na kilka flot: ORC, KWR, łodzie bez 
pomiarów, żeglarze samotnicy, oldtimery, 
w tym roku będzie też osobna klasyfikacja 
dla załóg dwuosobowych. Nad bezpieczeń-
stwem uczestników czuwać będzie załoga 
statku szkolno-badawczego Akademii Mor-
skiej w Szczecinie „Nawigator XXI” (obecna 

na Regatach Unity Line od pierwszej edycji, 
czyli od 2001 roku). 

Rozpoczęcie regat w Marinie Dziwnów 
w sobotę 4 sierpnia o godz. 8.00. Tego dnia 
wieczorem będzie się odbywać integracyjne 
spotkanie żeglarzy (godz. 18.00). Zakoń-
czenie w niedzielę 5 sierpnia o 16.00. Postój 
jachtów po obu stronach mostu – bezpłatny! 
Organizator poinformował o obowiązku po-
siadania polisy OC z sumą ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 1,5 mln euro. – Wielu żeglarzy 
miało dotąd polisy na kilka lub kilkanaście 
tysięcy złotych. Takie ubezpieczenie jest 

zdecydowanie za niskie. Pamiętajmy, że naj-
droższy jacht uczestniczący dotąd w naszych 
regatach wart był cztery miliony euro. Poza 
tym żądania wynikające z utraty zdrowia 
także mogą być bardzo wysokie – mówi or-
ganizator Piotr Stelmarczyk. 

W regatach udział weźmie 112-letni „Na-
dir”, najstarszy polski jacht. Będzie też 
„Mazurek”, na którym Krystyna Chojnow-
ska-Liskiewicz opłynęła świat jako pierw-
sza kobieta w historii. Zapewne zgłoszą się 
również żeglarze z Niemiec, stali uczestnicy 
Regat Unity Line. Być może do floty dołączy 
także Szymon Kuczyński, który swój oko-
łoziemski samotny rejs zakończy prawdopo-
dobnie w czerwcu lub w lipcu.

Spółka Unity Line, sponsor i współor-
ganizator imprezy, założona w maju 1994 
roku, jest jedną z największych firm arma-
torskich działających na rynku bałtyckich 
przewozów promowych. Wchodzi w skład 
grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Mor-
skiej (PŻM). Zdjęcia z poprzednich edycji 
regat oraz aktualne informacje na stronie 
www.regaty-unityline.pl. 

Regaty Unity Line u wybrzeży Dziwnowa

„Verano” i „Aphrodite” (Norbert Stoecker) na spinakerowym kursie.  Fot. Tomasz Turczyński

„Atlantic Puffin” Szymona Kuczyńskiego i „Verano” z Markiem Wróblewskim. Unity Line w pobliżu Dziwnowa, edycja XIV.  Fot. Tomasz Turczyński (3)

Jacht „Nadir” z Maciejem Korkiem… …i „Fujimo” ze Stanisławem Lenkiewiczem.

http://WWW.regaty-unityline.pl
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UBEZPIECZENIA: PORADNIK „WIATRU” I FIRMY PANTAENIUS

P raca w jachtowej firmie ubezpiecze-
niowej to wachta 24 godziny na dobę. 
Armator może zadzwonić z pyta-

niem lub prośbą o pomoc w każdej chwili, 
więc musisz być gotowy do działania, niczym 
strażak. Nawet gdy jesteś na rodzinnym obie-
dzie, na wigilii u teściowej, w kinie z córką, 
albo padasz na łóżko w środku nocy po całym 
dniu pracy – służba trwa. Jeśli chcesz wziąć 
urlop – przekazujesz firmowy telefon koledze 
z załogi. Trzeba być opanowanym, jak saper. 
Spokojnym, jak psycholog. Zdecydowanym, 
jak kapitan statku. Rozważnym, jak kontro-
ler lotu z lotniska w Atlancie. I dociekliwym 
niczym Sherlock Holmes. Witajcie w świecie 
pracowników firmy Patnaenius. W polskim 
oddziale pracuje dla was 10 osób.

Piotr Lubowski, załogant polskiego oddzia-
łu, na pokładzie od trzech lat, skończył prawo 

i to właśnie on najczęściej w firmie interwe-
niuje po zgłoszeniu szkody na morzu. Pocho-
dzi z rodziny kapitanów żeglugi wielkiej, 
projektantów okrętów podwodnych i armato-
rów jachtów turystycznych. Żegluje, startuje 
w morskich regatach i uprawia kendo – sztukę 
walki wywodzącą się z szermierki japoń-
skich samurajów. Kiedyś siłę bambusowego 
miecza poczuł złodziej, który chciał wtargnąć 
do mieszkania Piotra. Następnym razem na-
pastnik z pewnością wybierze inne osiedle...

W jakich sprawach dzwonią klienci fir-
my Pantaenius? Najczęściej zgłaszają szkody 
w kadłubach łodzi motorowych. Ale w pamię-
ci pracowników najdłużej pozostają zdarze-
nia, do których doszło na dalekich akwenach. 
Po wypadku jachtu „Nashachata” u wybrzeży 
Ziemi Ognistej, na krańcu Ameryki Południo-
wej, w wyniku którego życie straciło dwóch 
żeglarzy, Pantaenius organizował między 
innymi loty śmigłowców. Gdy Tomasz Ci-
chocki zadzwonił z telefonu satelitarnego po 
awarii na Oceanie Południowym, załoga fir-
my zorganizowała holowanie polskiego jachtu 
do Kapsztadu. Sprawna i przemyślana akcja 
pozwoliła uratować łódź. Gdy jesienią ubie-
głego roku doszło do śmiertelnego wypadku 
Stanisława Dąbrownego (wypadł za burtę na 
Atlantyku), Pantaenius pokrył koszty poby-
tu w Brazylii uratowanej małżonki, opłacił 
fakturę za ratownictwo morskie, sfinansował 
zakup biletu powrotnego do Polski, poma-
gał w poszukiwaniu dryfującego jachtu, aż 

wreszcie rozpoczął procedurę wypłaty od-
szkodowania za jednostkę, która wysztrando-
wała na plaży w Trynidadzie i Tobago. 

Oczywiście, codzienna praca załogi Pan-
taeniusa to także akcje mniej spektakularne 
oraz telefony informujące o mniej poważnych 
sprawach. – Czasem dzwoni skipper łodzi 
czarterowej i mówi, że chcą mu potrącić 150 
euro z kaucji. Albo zgłasza się armator z in-
formacją, że w jachtowym zbiorniku skoń-
czyło się paliwo. Jeśli to możliwe i łódź nie 
stoi na środku oceanu, staramy się zorgani-
zować dowóz paliwa. Robimy wszystko, by 
nie zostawić armatorów samych z żadnym 
problemem – mówi Piotr Lubowski. Latem 
ubiegłego roku Pantaenius otrzymał dość 
nietypowe zgłoszenie o wypadku na Mazu-
rach. Sternika łodzi motorowej upatrzył sobie 
rój szerszeni. Skipper walczył i manewrował, 
by uniknąć ataku owadów, ale w wyniku tych 
starań wpłynął w zarośla i uszkodził łódź 
o powalone w wodzie drzewa.

Ubezpieczając jacht, chronimy nasz ma-
jątek, pasję i marzenia. Armator zdobywa 
też rzecz bezcenną – spokojną głowę i pew-
ność, że nawet kosztowna szkoda nie zmusi 
go do rezygnacji z żeglarskich planów. Wy-
bierając firmę Pantaenius, w pierwszej ko-
lejności traficie do osób odpowiedzialnych 
za sprzedaż produktów i doradztwo – na 
posterunku Iwona Roskosz i Tomasz Sa-
wukinas. Iwona – energiczna i przebojowa 
dziewczyna – jest weteranem polskiego  

Pantaenius, czyli wachta całą dobę

Pantaenius GmbH Oddział w Polsce
ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk.

Tel. 58 350 61 31, faks 58 732 23 63, 
e-mail: info@pantaenius.pl

Chcesz zgłosić szkodę? Zadzwoń lub napisz:
Tel. 58 350 61 35, 

e-mail: szkody@pantaenius.pl

Część załogi firmy Pantaenius Polska ze sztabu dowodzenia 
w Gdańsku. Od lewej: Michał Korneszczuk, Karolina Tyburska,  
Piotr Lubowski, Tomasz Sawukinas i Iwona Roskosz. 
Fot. Bartosz Modelski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuki_walki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuki_walki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szermierka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samuraj
mailto:info@nauticanord.pl
mailto:szkody@nauticanord.pl
http://www.pantaenius.pl/
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Pantaeniusa. Na pokładzie od ośmiu lat. 
Spotkacie ją niemal na wszystkich targach 
żeglarskich, na których przedstawiane są 
produkty firmy. W letnie weekendy, gdy 
w Zatoce Gdańskiej rozgrywane są regaty 
jachtów morskich, zajmuje się przelicza-
niem czasów w formule pomiarowej ORC. 
W biurze od poniedziałku do piątku, od rana 
do późnego popołudnia. Codziennie wysyła 
kilkadziesiąt maili z ofertami i odpowie-
dziami na pytania klientów. Stoi na pierw-
szej linii frontu fachowców zajmujących 
się szacowaniem ryzyka. Informuje też jaki 
sprzęt można ubezpieczyć. – Nie ubezpie-
czamy kajaków, skuterów, taksówek wod-
nych, kutrów rybackich, ani wojskowych 
łodzi patrolowych. Misja naszej firmy to 
ochrona armatorów jachtów żaglowych lub 
motorowych, jednostek wyprodukowanych 
do rekreacji lub sportu – wyjaśnia Iwona.

W ubiegłym roku do ekipy dołączył To-
masz Sawukinas. Był trenerem młodzieży 
z klas regatowych Optimist i Splash. Przez 
osiem lat sędziował regaty programu Nivea 
Błękitne Żagle. W ubiegłym roku przez kil-
ka miesięcy pracował przy organizacji regat 
Dr Irena Eris ORC European Champion-
ship Gdańsk 2017. Jest aktywnym sędzią 
PZŻ pierwszej klasy – od maja do paździer-
nika pracuje w komisjach sędziowskich kil-
kunastu imprez. W tym roku będzie między 
innymi sędzią głównym Regat Unity Line. 
W Pantaeniusie zajmuje się obsługą klientów 
i przygotowywaniem ofert.

Co oferuje Pantaenius? Firma ma kilka 
produktów: ubezpieczenie Jacht CASCO, 
ubezpieczenie całkowitej utraty jachtu, ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), 
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW), ubezpieczenie OC Skip-
pera, czarteru oraz ubezpieczenie kaucji.

Polisa CASCO chroni nie tylko przed 
skutkami awarii (na przykład złamaniem 
masztu), kolizji lub wejścia na mieliznę, ale 

również przed skutkami zdarzeń, za które od-
powiedzialne są siły natury (sztorm, uderze-
nie pioruna). Także przed skutkami pożaru, 
eksplozji, zatonięcia oraz włamań, dewastacji 
i kradzieży. A nawet przed stratami spowodo-
wanymi wypadkiem w czasie zimowania jed-
nostki na lądzie lub podczas transportu. Pod 
koniec stycznia tego roku, na mazurskiej dro-
dze nieopodal Mrągowa, doszło do wypadku 
z udziałem łodzi motorowej. Terenowy samo-
chód wjechał na nierówności, które powstały 
w remontowanej nawierzchni. Przyczepa się 
odczepiła od pojazdu, skręciła do rowu i ude-
rzyła w ziemię. Wtedy łódź ześlizgnęła się 
z przyczepy i surfowała po ośnieżonym przy-
drożnym terenie niczym sanie po torze bob-
slejowym. Armator zgłosił uszkodzenie przy-
czepy, dna łodzi, platformy rufowej i napędu. 

Ubezpieczenie CASCO obejmuje częścio-
we uszkodzenia jachtu oraz szkodę całkowitą 
(bezpowrotna utrata jednostki). Poza tym po-

krywa koszty inspekcji, na przykład po wpły-
nięciu na mieliznę. Zwróćmy uwagę, że kosz-
ty związane z wyciągnięciem łodzi z wody 
i usunięciem wraku pokrywane są nawet 
wtedy, gdy przekraczają sumę ubezpieczenia.

Pytajcie też Iwonę i Tomasza o ubez-
pieczenie OC i NNW, bo za wyrządzone 
szkody skipper odpowiada całym swoim 
majątkiem. Dlatego ważne jest, by suma 
gwarancyjna OC nie była za niska. Złamana 
ręka członka załogi, trwała utrata zdrowia 
osoby z sąsiedniego jachtu, porysowana 
burta luksusowej łodzi – takie zdarzenia 
mogą oznaczać żądanie rekompensaty ze 
strony poszkodowanego. Roszczenia osób 
poszkodowanych mogą nie mieć granic, dla-
tego suma gwarancyjna OC w firmie Pan-
taenius wynosi aż 10 mln euro. Pieniądze 
z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków wypłacane są w razie śmierci 
członka załogi lub trwałego uszczerbku na 
zdrowiu. Mogą na przykład zostać przezna-
czone na rehabilitację. Firma sfinansuje też 
akcję poszukiwawczą oraz ratowniczą, rów-
nież z użyciem śmigłowca.

Co decyduje o wysokości składki ubez-
pieczeniowej? Gdy będziecie korespondować 
z Iwoną lub z Tomaszem, zostaniecie popro-
szeni między innymi o podanie typu łodzi, 
sposobu jej użytkowania oraz obszaru żeglugi. 
Firma weźmie pod uwagę dane statystyczne 
mówiące na przykład o tym, że łodzie motoro-
we są bardziej narażone na kradzież niż jach-
ty żaglowe. Złamanie masztu na Karaibach to 
szkoda trzy razy droższa niż złamanie masztu 
na Bałtyku. A łodzie regatowe zwykle mają 
drogie wyposażenie, na przykład karbonowy 
maszt i nowoczesne przyrządy nawigacyjne. 
To właśnie dane statystyczne decydują o tym, 
że ubezpieczenie jednostki żaglowej zwykle 
jest nieco tańsze niż jachtu motorowego po-
dobnej klasy. A ochrona jachtu przeznaczo-

wzór umowy kupna i sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży jachtów

Nautica Nord · ul. Gradowa 11 · 80-802 Gdańsk 
Tel. +48 58 350 61 31

pantaenius.pl

Pantaenius

Jachty żaglowe i motorowe w bezpiecznej Marinie AZS Galion (Gdańsk – Górki Zachodnie).

K upujecie lub sprzedajecie jacht 
motorowy albo żaglowy? Firma 
Pantaenius przygotowała dla was 

wzór umowy kupna-sprzedaży jednostek 
pływających. Dokument znajdziecie na 
stronie www.pantaenius.pl (w sekcji down-
loads) lub pod linkiem www.pantaenius.pl/
umowaKS.

Wzór umowy zawiera najważniejsze in-
formacje dla kupujących i sprzedających. 
Kilkustronicowy dokument został przygo-
towany i sprawdzony przez prawnika, więc 
nam pozostaje tylko uzupełnić poszczegól-
ne rubryki. Możemy to zrobić w pliku PDF 
na komputerze lub na wydruku. Dokument 
zawiera też informację o postępowaniu obu 
stron transakcji, gdy jacht jest ubezpieczo-
ny w firmie Pantaenius.  F

O
T

. R
A

D
O

S
Ł

A
W

 W
IL

C
Z

E
K

 / 
A

R
C

H
IW

U
M

 H
O

T
E

L
U

 „
G

A
L

IO
N

”

http://www.pantaenius.pl
http://www.pantaenius.pl/umowaKS
http://www.pantaenius.pl/umowaKS


 

www.pantaenius.pl

G dy podjąłeś decyzję o zakupie 
łodzi i umówiłeś spotkanie z jej 
armatorem, warto poprosić o po-

moc rzeczoznawcę. Dzięki jego wiedzy sfi-
nalizujesz transakcję bez obaw. Dowiesz 
się, czy jacht jest wart swojej ceny i upew-
nisz się, że nie ma ukrytych wad. 

Dobry inspektor zna prawie wszystkie 
marki i modele jachtów. Potrafi też oszaco-
wać wartość jednostek używanych. Dzięki 
starannej analizie cenników oraz znajomo-
ści ryku, a także dzięki porównaniu cen 
podobnych łodzi oferowanych przez innych 
armatorów, oszacuje rzeczywistą wartość 
naszego przyszłego jachtu. Dzięki temu bę-
dziemy wiedzieć, czy sprzedawca zapropo-
nował uczciwą cenę.

Poza tym rzeczoznawca bardzo dokładnie 
sprawdzi stan techniczny wszystkich elemen-
tów jachtu – jakość laminatów, olinowania 
stałego, działanie systemów mechanicznych 
i elektrycznych. Dowiemy się również, jakie 
prace trzeba zaplanować, by przed pierw-
szym rejsem jacht był w doskonałym stanie. 
Te informacje pozwolą uniknąć zaskoczenia 
nieplanowanymi wydatkami.

Rzeczoznawca, działający na zlecenie 
firmy ubezpieczeniowej, pomaga także 
po zgłoszeniu szkody. Gdy jacht ulegnie 
uszkodzeniu w wyniku kolizji, pożaru lub 
zalania, przeprowadzi oględziny mające 
ustalić przyczyny zdarzenia. Oceni także 
zakres prac remontowych oraz ich koszt. 

Z usług rzeczoznawcy korzystał między 
innymi Łukasz Trzciński, armator i sternik 
jachtu „PGO GoodSpeed”, który na zagra-
nicznych rynkach poszukiwał używanej łód-
ki do morskich regat i turystycznej żeglugi. 
Łukasz odwiedzał brokerów i weryfikował 
informacje podawane w internetowych ogło-
szeniach. Często się okazywało, że jacht, 
który na zdjęciach prezentował się całkiem 
nieźle, w marinie lub na portowym placu wy-
glądał już znacznie gorzej. – Handlarze obie-

cywali na przykład, że łódź nie miała żadnej 
kolizji, a na miejscu widziałem powyrywane 
szpilki mocujące balast – mówi Łukasz. – Na 
zagranicznym rynku można znaleźć dobrą 
łódź w przyzwoitej cenie, ale do poszukiwań 
trzeba się starannie przygotować i należy 
poświęcić na nie sporo czasu. Warto też po-
prosić o pomoc fachowców. Choć znam się 
na tego typu jachtach i zajrzałem w każdy 
zakamarek kadłuba oraz sprawdziłem każdą 
śrubę, przed podpisaniem umowy zwróciłem 
się do niezależnego rzeczoznawcy. Przyje-

chał do mariny na cały dzień. Wyciągnął łódź 
z wody. Skanował kadłub specjalistyczną ka-
merą, by sprawdzić, czy nie miał poważnych 
uszkodzeń i czy nie przechodził znaczących 
napraw. Na koniec wydał raport i zainkaso-
wał ponad 400 euro. Warto zainwestować 
w taką usługę, by wiedzieć o łodzi prawie 
wszystko i wydawać poważne pieniądze ze 
spokojną głową.

Czy na krajowym rynku także można się 
zwrócić o fachowe doradztwo? Oczywiście. 
Firma Pantaenius współpracuje między in-
nymi z Pawłem Kowalewskim (Centrum 
Serwisu Łodzi Motorowych z podwarszaw-
skiego Płochocina – www.cslm.pl), który nie 
tylko ocenia szkody po wypadkach, ale tak-
że doradza armatorom przed zakupem jach-
tów na wtórny rynku. – Wykorzystując na-
sze doświadczenie i wiedzę, oceniamy stan 
techniczny wszystkich elementów jednostki. 
Prześwietlamy układ napędowy, mierzymy 
kompresję w silniku, sprawdzamy stan in-
stalacji elektrycznych i centymetr po cen-
tymetrze badamy laminat, poszukując  

Po co nam rzeczoznawca, czyli jak 
bezpiecznie kupować jachty używane

nego do czarteru zazwyczaj jest droższa niż 
jachtu wykorzystywanego prywatnie.

Polisa może chronić sprzęt nowy lub uży-
wany. Chcąc zawrzeć umowę, musimy przed-
stawić podstawowe informacje o naszej łodzi: 
model, rok produkcji, typ i moc silnika, po-
wierzchnia żagli (warto przesłać 2, 3 zdjęcia 
jednostki). Informujemy również o tym, gdzie 
łódź jest zarejestrowana lub pod jaką banderą 
pływa. Ważną informacją będzie oczywiście 
wartość jednostki. Po przekazaniu danych, 
otrzymacie ofertę. Będzie w niej informacja 
między innymi o sumie ubezpieczenia, czy-

li kwocie jaką żeglarz otrzyma w wypadku 
utraty jachtu (na przykład w wyniku zato-
nięcia). Następne trzy kroki to wypełnienie 
wniosku ubezpieczeniowego, wystawienie 
polisy i opłata składki.

Co robić, gdy zdarzy się wypadek? Sta-
rajmy się opanować nerwy, postępujmy 
rozsądnie i podejmujmy działania mogące 
ochronić zdrowie, życie i sprzęt. Najszybciej 
jak to możliwe, kontaktujemy się z ubezpie-
czycielem i otrzymujemy fachową poradę. 
Warto też zrobić zdjęcia, które udokumentują 
wypadek. Po powrocie na ląd wypełniamy 

formularz szkodowy i oświadczenie o prze-
biegu zdarzenia. Jeśli jacht został uszkodzo-
ny, wybieramy warsztat szkutniczy i prosi-
my o wycenę naprawy. Ubezpieczyciel, po 
zaakceptowaniu wszystkich dokumentów, 
przekazuje informację: „proszę rozpocząć 
naprawianie szkody, a następnie przesłać nam 
fakturę”. Rozliczenie może nastąpić także 
na podstawie kosztorysu naprawy. A przed 
nowym okresem ubezpieczeniowym lub po 
kupnie nowego jachtu, znów kontaktujemy się 
z Tomaszem lub Iwoną, by otrzymać kolejną 
ofertę.  

Rzeczoznawca dokładnie sprawdzi stan techniczny wszystkich elementów łodzi.

Inspekcja części podwodnej kadłuba.
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A by ułatwić zawieranie komplek-
sowych ubezpieczeń czartero-
wych, Pantaenius przygotował 

cztery pakiety czarterowe: Basic, Silver, 
Gold i Premium. Możemy je wykupić on-
line (wybierając odpowiednią rubrykę 
w tabeli zamieszczonej na stronie www.
pantaenius.pl – klikamy kolejno w zakład-
ki: Ubezpieczenia, Rozwiązania, Dla czar-
terów). Pakiety czarterowe gwarantują sze-
roką ochronę – mówi Karolina Tyburska, 
która w firmie Pantaenius Polska zajmuje 
się ubezpieczeniami związanymi z rejsami 
czarterowymi. – Poza tym składki zwykle 
dzielone są na wszystkich członków załogi, 
więc dla każdego uczestnika rejsu oferta 
jest atrakcyjna. Najczęściej załogi wybie-
rają pakiety Gold i Premium. Dotyczy to 
szczególnie tych żeglarzy, którzy wyru-
szają na dalekie akweny i mają w umowie 
czarterowej wysoką kaucję.

Każdy z pakietów chroni kapitana i aż 
dziewięciu członków załogi (z pakietów 
mogą korzystać osoby fizyczne – nie można 
wykupić pakietowego ubezpieczenia, gdy 
jacht czarteruje firma). Podstawą każdego 
pakietu jest ubezpieczenie OC skippera nie-
zawodowego oraz ubezpieczenie kosztów 
związanych z anulacją lub skróceniem po-
dróży, które obejmuje m.in. koszty odwoła-
nia lub skrócenia rejsu z powodów losowych 
(poważnych obrażeń ciała, niespodziewanej 
choroby, nieplanowanej ciąży osoby ubez-
pieczonej lub bezrobocia). Pakiet podsta-
wowy można wzbogacić o ubezpieczenie 
kaucji, ubezpieczenie kosztów leczenia za 
granicą i ubezpieczenie następstw nieszczę-

śliwych wypadków. Uwaga! OC skippera 
i ubezpieczenie kaucji możemy wykupić na-
wet na dzień przed rozpoczęciem ochrony, 
natomiast pakiet czarterowy możemy wyku-
pić przez 21 dni od dnia podpisania umowy 

czarterowej lub nie później niż 30 dni przed 
wypłynięciem w rejs.

Załogom czarterującym jachty Panta-
enius oferuje także ubezpieczenie kaucji 
(Kaucja Plus). Polisa zapewnia częściowe lub 
całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej zgod-
nie z umową czarterową w wyniku szkody 
powstałej podczas rejsu. Stawka wynosząca 
117,65 euro ubezpiecza kaucję do 3000 euro.

Jeśli żeglujesz często, kilka razy w roku, 
warto rozważyć wykupienie polisy Pan-
taenius OC Skippera obejmującej odpo-
wiedzialność cywilną kapitana i załogi za 
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe 
(pamiętajmy, że skipper odpowiada całym 
swoim majątkiem za wszystkie szkody 
wyrządzone podczas korzystania z obcego 
jachtu). Umowę zawieramy na rok. Z po-
lisy korzystamy wtedy, gdy ubezpiecze-
nie jachtu czarterowego nie zabezpiecza 
nas w pełnym zakresie i nie gwarantuje 
ochrony w danej sytuacji. OC skippera za-
pewnia ochronę także podczas pływania 
pokładowym pontonem lub korzystania ze 
sprzętu do sportów wodnych (narty wodne, 
windsurfing). Polisę mogą wykupić osoby 
prowadzące rejsy prywatne oraz żeglarze 
zawodowi. Jaką ochronę zyskujemy? Kosz-
ty związane z utratą wpływów z następ-
nych czarterów ubezpieczamy do 20 tys. 
euro, a te związane z ewentualnym aresz-
towaniem jachtu – do 100 tys. euro. Polisa 
pokrywa także szkody związane z zanie-
czyszczeniem wód, szkody spowodowane 
przez rażące zaniedbanie, chroni też skip-
pera i załogę przed nieuzasadnionymi rosz-
czeniami osób trzecich. 

Pakiety czarterowe, kaucja i Oc skippera 

pęknięć, uszkodzeń, pustych luków w reda-
nach i ognisk osmozy. Dokładne sprawdze-
nie niewielkiej łodzi motorowej trwa zwykle 
od trzech do pięciu godzin. Musimy mieć 
czas na wyciągnięcie jachtu z wody, odpale-
nie silnika oraz na sprawdzenie wszystkich 
urządzeń zainstalowanych na pokładzie. 
Niekiedy nasza opinia sprawia, że kupujący 
odstępuje od niepewnej inwestycji. Zwykle 
dzięki wskazówkom rzeczoznawcy, nabyw-
ca zbija cenę. Wystarczy udowodnić, że 
czujniki trymu nie działają, układ wydecho-
wy szwankuje, a przekładnia jest niespraw-
na, by cena wywoławcza spadła na przykład 
ze 170 tys. zł do 150 tys. zł – mówi Paweł 
Kowalewski.

Ile kosztują usługi rzeczoznawców? Je-
śli prace diagnostyczne można wykonać 
w podwarszawskim warsztacie, roboczogo-
dzina warta jest 120 zł netto. Oczywiście, 
jeśli mamy do czynienia z dużym morskim 

jachtem, inspekcja będzie trwać znacznie 
dłużej i będzie mieć większy zakres. Załoga 
Centrum Serwisu Łodzi Motorowych pracu-
je między innymi na jednostce o długości 82 
stóp stacjonującej na Sycylii. Na zlecenie pol-
skiego armatora najpierw zbadali stan łodzi 
przed zakupem, oszacowali koszty remontu, 
przygotowali listę rzeczy, które należy za-
kupić, a później rozpoczęli wielomiesięczny 
nadzór nad pracami remontowymi. – Teraz 
co kwartał lecimy na wyspę, by sprawdzić 
i odebrać prace wykonane przez włoskich 
szkutników i mechaników – mówi Paweł Ko-
walewski. – Miejscowi chyba nie za bardzo 
nas lubią, bo sprawdzamy każdy detal, ale za 
to armator jachtu może spać spokojnie i cier-
pliwie czekać na finał prac remontowych.

Poszukując krajowych rzeczoznawców 
jachtowych, traficie zapewne także do Da-
wida Hałonia (www.inspektorzyjachtowi.pl), 
który pracuje nie tylko dla armatorów poszu-

kujących łodzi na rynku wtórnym, ale także 
dla dealerów oferujących swym klientom 
nowe stoczniowe jednostki. – Na zlecenie pol-
skich żeglarzy i motorowodniaków wykonu-
jemy przeglądy techniczne, wyceny jachtów, 
oceniamy stan techniczny łodzi żaglowych 
i motorowych, przedstawiamy kosztorysy 
napraw i wykonujemy ekspertyzy powypad-
kowe. Często pracujemy w Chorwacji, Francji 
lub na Wyspach Kanaryjskich. Osobom po-
szukującym wymarzonego jachtu pomagamy 
już na etapie przeglądu ofert internetowych. 
Niekiedy z pięciu propozycji od razu odrzu-
camy trzy, a jedynie dwie kwalifikujemy do 
wspólnej wizji lokalnej – mówi Dawid Hałoń.

Pamiętajmy, że korzystanie z pomocy rze-
czoznawców wcale nie musi oznaczać dodat-
kowych kosztów dla armatora. Wręcz prze-
ciwnie – możemy zaoszczędzić. Będziemy 
mieć nie tylko mniej wydatków przed pierw-
szym rejsem, ale też mniej kłopotów. 

http://www.pantaenius.pl
http://www.pantaenius.pl
http://www.inspektorzyjachtowi.pl
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G łówną nagrodę konkursu Pan-
taenius Jacht Foto zdobył An-
drzej Górski, autor fotografii 

zatytułowanej „Mikołaj, rejs grudniowy na 
»Zawiszy Czarnym«, w technice mokrego 
kolodionu”. Laureaci odebrali nagrody na 
scenie głównej marcowych targów Wiatr 
i Woda. Triumfator otrzymał sportowy ze-
garek Garmin Quatix 3 ufundowany przez 
firmę Pantaenius GmbH Oddział w Polsce.

Andrzej Górski jest pasjonatem pierw-
szych technik fotograficznych. Zwycięskie 
zdjęcie wykonał blisko 100-letnim apara-
tem (zaprezentował go widzom na targo-
wej scenie). Pochodząca z lat 50-tych XIX 
wieku technika mokrego kolodionu wyma-
ga od fotografa starannych zabiegów. Tuż 
przed wykonaniem zdjęcia, należy każdą 
płytę szklaną pokryć emulsją światłoczu-
łą. Natychmiast po wykonaniu ekspozycji, 
trzeba wywołać zdjęcie, więc autor musiał 
zabrać w zimowy bałtycki rejs przenośną 
ciemnię fotograficzną.

Drugie miejsce w konkursie zajął Woj-
ciech Lewandowski, autor zdjęcia „Mały 
Kozaczek Ewcia w Dziwnowie”. Praca 
przedstawia Ewę Lewandowską, najmłod-
szą sterniczkę z reprezentacji Polski klasy 
Optimist podczas Międzynarodowych Mi-
strzostw PSKO. Wojciech Lewandowski 
z klubu AZS AWFiS Gdańsk dokumentuje 
zmagania dzieci na wodzie i w ten sposób 
pomaga w promocji sekcji. Za drugie miej-
sce otrzymał zestaw nagród ufundowany 
przez Delphia Foundation.

Aż dwie nagrody w tegorocznej edycji 
Pantaenius Jacht Foto zdobył Grzegorz Za-
jączkowski. Zdjęcie „Złapać wiatr” zajęło 
trzecie miejsce. Autor uchwycił w kadrze 
jacht uczestniczący w morskich regatach na 
chorwackich wodach Adriatyku – załoga była 
tuż po zwrocie i postawieniu spinakera. Zdję-
cie wykonano z promu płynącego z Solty do 
Splitu. Drugą pracę Grzegorza, zatytułowaną 
„Bałtyk zimowo”, wyróżniono w kategorii 
morskiej. Autor wykonał zdjęcie pokładu 
„Zawiszy Czarnego” podczas grudniowego 
rejsu po Bałtyku. Morze lekko wzburzone, 
na termometrze kilka stopni mrozu, a na po-
kładzie lód. Grzegorz Zajączkowski otrzy-
mał nagrody marki Marinepool ufundowane 
przez Pantaenius GmbH Oddział w Polsce 
oraz Pomorski Związek Żeglarski.

Nagrodę specjalną w kategorii motoro-
wodnej zdobył Jacek Turko, autor zdjęcia 
wykonanego w Dubaju w listopadzie 2017 
roku podczas tygodniowego wyjazdu wa-
kacyjnego. Na pierwszym planie duży jacht 

motorowy „Nirvana”, na drugim – hotele 
Burdż al-Arab w charakterystycznym kształ-
cie żagla i Jumeirach Beach Hotel. Laureat 
otrzymał miejsce na kursie motorowodnym 
ufundowane przez Akademię Jachtingu.

Nagrodę specjalną za najlepsze zdjęcie 
regatowe otrzymał Marek Piotrowski, autor 
pracy „No.140, ÅF Offshore Race”. Ujęcie 
wykonano podczas bałtyckiego wyścigu, 
po wschodniej stronie Gotlandii, kilka-
naście minut przed awarią masztu. Marek 
otrzymał książki ufundowane przez firmę 
North Sails: „Performance Racing: Tactics” 
i „Performance Racing: Trimm”).

Przedstawiciele stoczni Delphia Yachts 
przyznali wyróżnienie za malownicze zdję-
cie bojerów klasy DN. Otrzymał je Wie-
sław Sawicki. Natomiast laureata nagrody 
publiczności wyłoniono w internetowym 
głosowaniu trwającym niemal miesiąc. 
Zwyciężył Patryk Różański, autor zdjęcia 
wykonanego w Środzie Wielkopolskiej 
w październiku 2017 roku. – Uchwyci-
łem ślizg optimista podczas treningu, gdy 
w szkwałach orkanu Grzegorz wiało do 44 
węzłów. Dzieci z UKS Środa cały sezon 
czekały na taki wiatr – opowiadał Patryk.

Sponsorzy i partnerzy konkursu Panta-
enius Jacht Foto: Pantaenius Ubezpieczenia 
Jachtów, Delphia Foundation, Code Zero, 
Pomorski Związek Żeglarski, North Sails, 
Akademia Jachtingu, targi Wiatr i Woda. 
Wszystkie fotografie finalistów i zwycięz-
ców konkursu można oglądać na stronie 
www.jachtfoto.pl. 

najlepsze zdjęcia siódmej edycji 
konkursu Pantaenius Jacht Foto

II miejsce: Wojciech Lewandowski.I miejsce: Andrzej Górski.

III miejsce: Grzegorz Zajączkowski.

http://www.jachtfoto.pl
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P rawie 80 jachtów i 500 żeglarzy bę-
dzie uczestniczyć pod koniec maja 
w Żeglarskim Pucharze Trójmia-

sta, regatach otwierających sezon w Zatoce 
Gdańskiej. Przed nami szósta edycja im-
prezy znanej z wyjątkowej oprawy, cieka-
wej trasy (załogi odwiedzają Gdynię, Sopot 
i Gdańsk) oraz z wydarzeń integrujących 
środowiska żeglarzy trójmiejskich oraz go-
ści z innych regionów kraju. – Atrakcyjna 
formuła regat przyciąga na wody zatoki za-
równo regatowców, jak i turystów, którzy 
cenią sobie przede wszystkim czas spędza-

ny w doborowym towarzystwie – mówi 
Kasper Orkisz z Premium Yachting, koor-
dynator imprezy. Żeglarski Puchar Trój-
miasta rozpocznie tegoroczny cykl imprez 
zaliczanych do Pucharu Bałtyku Południo-
wego oraz do Morskiego Pucharu Polski.

Czwartek i piątek (24 i 25 maja) to dwa 
dni techniczne w Marinie Gdynia prze-
znaczone na pomiary klasowe. W piątek 
o godz. 15.00 będzie rozgrywany wyścig 
próbny sprawdzający gotowość załóg, 
sprzętu, obsługi technicznej i sędziów. 
Sobota (26 maja) to pierwszy dzień rywa-

lizacji na wodzie. Zaplanowano trzy wy-
ścigi. Meta ostatniego będzie usytuowana 
w pobliżu Mariny Sopot – właśnie w tym 
mieście zaplanowano wieczorne spotkanie 
integracyjne. Organizatorzy zapraszają do 
restauracji Czarna Perła na wieczór w pi-
rackim klimacie. Załogi w najciekawszych 
przebraniach mogą liczyć na niespodzianki 
i nagrody. Podobno Jack Sparrow wniesie 
do lokalu beczkę piwa Amber (to oficjalny 
trunek regat).

W niedzielę (27 maja) regaty rozpoczną 
się o godz. 10.00. Zaplanowano dwa bardzo 
widowiskowe wyścigi. Pierwszy będzie 
rozgrywany w pobliżu sopockiego molo – 
to okazja dla mieszkańców i turystów do 
kibicowania swoim faworytom. Bieg drugi 
to wyścig o Puchar Portu Gdańsk (z metą 
w Gdańsku). Ostatnie znaki zwrotne zosta-
ną ustawione w pobliżu przyszłego Portu 
Centralnego. W ten sposób Zarząd Portu 
Gdańsk dołącza do partnerów Żeglarskie-
go Puchar Trójmiasta. – Zapraszamy na 
wodę żeglarzy z całej Polski – mówi Łu-
kasz Greinke, prezes zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk. – Nasz port czekają spore 
zmiany. Już niedługo żeglarze będą go po-
dziwiać w zupełnie nowej odsłonie. Dlate-
go tym bardziej warto być z nami podczas 
zawodów.

Uroczyste zakończenie regat będzie się 
odbywać w Gdańsku bezpośrednio po wyści-
gu. Odwiedzajcie stronę internetową www.
zeglarskipuchartrojmaista.pl, na której znaj-
dziecie aktualne informacje o regatach. 

żeglarski Puchar Trójmiasta.  
Początek sezonu w pirackim klimacie

Spinakery, genakery – wszystkie żagle w górę i na wodę.  Fot. Jacek Balk / Żeglarski Puchar Trójmiasta

http://www.sailservice.pl
http://www.zeglarskipuchartrojmaista.pl
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Dzienniki oceaniczne Szymona kuczyńskiego
Nagładem wydawnictwa Morka 2017 ukazały się dzienniki oceaniczne Szymona Kuczyńskie-
go, dwukrotnego zdobywcy tytułu Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr”, skippera, który drugi 
raz w karierze (na tym samym jachcie) przemierza okołoziemską trasę. Książka zatytułowana 
„Dookoła świata o tak, o...” otwiera serię wydawnictw przygotowywanych do druku przez 
załogę kaliskiej szkoły żeglarstwa Morka (dowodzonej przez Piotra Lewandowskiego i Bartka 
Czarcińskiego). Podczas warszawskich targów Wiatr i Woda zaprezentowano między innymi 
pozycję „Żeglarz Jachtowy. Podstawowy podręcznik dla żeglarzy”.
Szymon Kuczyński i Dobrochna Nowak opowiadają na kartach dzienników o wspólnej że-
glarskiej drodze, którą pokonywali przez ostatnie lata. Od budowy sklejkowej setki, przez 
regaty Setką przez Atlantyk, karaibską włóczęgę, powrót do Europy północnym szlakiem, 
starty w bałtyckich regatach, aż po budowę jachtu „Atlantic Puffin”, rejs na Islandię i pierwszą 
okołoziemską etapową wyprawę Szymona (trasą z zachodu na wschód przez Kanał Panam-
ski). W dziennikach znajdziecie też zdjęcia, harmonogram prac związanych z budową setki 
oraz kosztorys i dziennik budowy. Publikacji szukajcie w sklepie internetowym szkoły Morka 
(w zakładce Wydawnictwa Morki). Źródło: www.morka.pl.

Najmniejsze bloczki marki Ronstan
Oto najmniejsze i najlżejsze łożyskowane bloczki na rynku (Ron-
stan, seria 15BB), zaprojektowane przede wszystkim do regulacji 
występujących w małych łódkach regatowych. Łożysko kulkowe 
i policzki wykonano ze stali nierdzewnej. Bloczki dostosowane są 
do lin o średnicy do 5 mm. Maksymalne obciążenie robocze dla 
pojedynczego bloczka to aż 120 kg. Źródło: www.sailservice.pl 
i www.sklepwind.pl.

Roler FX+ z adapterem Fast
Oto zestaw, który obsłuży genaker, code zero oraz asymetryczny spinaker. Wystarczą dwa kliknięcia, by zmienić żagiel. Zestaw 
możemy połączyć z gotowym spinakerem bez przerabiania żagla. Roler FX+ z adapterem Fast to sprawdzony i mocny mechanizm – 
nie wymaga ani konserwacji, ani przeglądów. Ma pewny system mocowania narożnika halsowego z łożyskiem kulkowym Torlon® 
(pętla mocująca żagiel w zestawie). Zaokrąglone krawędzie nie niszczą pętli trzymającej żagiel. Węglowa obudowa bębna jest trwała 
i lekka. Źródło: www.sailservice.pl i www.sklepwind.pl.

POSEZONOWY OUTLET JACHTÓW JUŻ DOSTĘPNY

STOCZNIA JACHTOWA
DALPOL 

producent jachtów 
PHOBOS

www.dalpolyacht.pl         biuro@dalpolyacht.pl         tel. 510 108 537, 506 506 704

w ofercie między innymi: 

PHOBOS 25 rok bud. 2014 
PHOBOS 25 rok bud. 2015

PHOBOS 25 rok bud. 2018 
PHOBOS 29 rok bud. 2018

PHOBOS 22 rok bud. 2018

Zarezerwuj wybraną jednostkę 
i odbierz po sezonie.
Możliwość przetestowania jachtów 
na Mazurach.
Łódki w dobrych cenach.
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F arba przeciwporostowa to podwod-
na skóra naszego jachtu – chcemy, 
by była czysta i gładka. Jednak duży 

wpływ na jej wygląd ma to, co się znajduje 
pod nią. Lub co się powinno znajdować. Czyli 
podkład! Zacznijmy od najprostszej sytuacji. 
Mamy nowy kadłub łodzi żaglowej lub mo-
torowej z laminatu poliestrowo-szklanego, na 
którego dnie jest żelkot. Czy możemy od razu 
nałożyć farbę przeciwporostową? Zdecydo-
wanie nie! Po krótkim czasie zacznie odcho-
dzić płatami i cała praca pójdzie na marne.

Podwodna część kadłuba wymaga odpo-
wiedniego przygotowania i odpowiedniego 
podkładu. Nawet farba o bardzo dobrej przy-
czepności musi się czegoś „złapać”, więc 
należy zmatowić żelkot papierem o grada-
cji P100 lub P120. Nadajemy powierzchni 
pewną chropowatość, a następnie musimy ją 
odpylić i odtłuścić. Oklejamy starannie linię 
wodną, pamiętając, że antifouling powinien 
wystawać ponad linię wodną około 5 cm. 
Dopiero po tych zabiegach możemy nakła-
dać podkład. 

Mamy tu dwie możliwości. Pierwsza, bar-
dziej pracochłonna i kosztowna, ale zabez-
pieczająca kadłub przed osmozą, polega na 
nałożeniu kilku warstw (około czterech) 
podkładu epoksydowego (na przykład Seajet 
117 Multipurpose Epoxy Primer). Drugi wa-
riant jest szybszy i tańszy, ale nie zabezpie-
cza łodzi przed osmozą. Polega na nałożeniu 
jednej warstwy podkładu jednoskładniko-
wego (jako farby kontaktowej – binder coat), 
a następnie co najmniej dwóch warstw farby 
przeciwporostowej.

Podkłady jednoskładnikowe pod linię wod-
ną (underwater primer) w najprostszym i naj-
tańszym wydaniu są farbami chlorokauczuko-
wymi. Nowsze produkty mają bazę winylową 
lub akrylową. Zwykle z aluminium poprawia-

jącym właściwości izolacyjne i nadającym 
farbie charakterystyczny srebrno-szary kolor.

Gdy mamy nową łódź, zawsze poleca-
my zabezpieczenie przeciw osmozie farbą 
epoksydową (bo lepiej zapobiegać niż le-
czyć). Są jednak sytuacje, w których jedno-
składnikowy podkład typu underwater pri-
mer będzie lepszym rozwiązaniem. Kiedy 
warto po niego sięgnąć?

Zawsze wtedy, gdy dno łodzi jest już po-
malowane farbą przeciwporostową, ale nie 
wiemy jaką. Farba dobrze się trzyma i nie 
ma powodu, by ją usuwać. Ale ponieważ 
nie znamy jej składu i właściwości, nie 
mamy pewności, czy nowa powłoka będzie 
się dobrze trzymać.

Nowoczesny podkład pod linię wodną na 
bazie akrylowej – na przykład Seajet 015 
Underwater Primer, który w tym roku de-
biutuje na rynku – doskonale przywiera do 
każdego podłoża, nawet do farb zawierają-
cych teflon (PTFE), takich jak popularna, 
szczególnie wśród regatowców, farba VC17 
(w tym roku wycofywana ze sprzedaży). 

Dotąd musieliśmy mechanicznie usuwać 
takie powłoki, co było bardzo pracochłon-
ne. Teraz możemy zamalować starą farbę 
wspomnianym primerem, a następnie na-
łożyć dowolną farbę przeciwporostową. 
Przygotowanie polega na zmatowieniu sta-
rej farby papierem P100 lub P120 oraz na 
odpyleniu i odtłuszczeniu powierzchni.

Teraz inna sytuacja. Mamy pomalowaną 
łódkę i wiemy jakich użyto farb. Niestety 
stara powłoka w jednych miejscach odpada, 
a w innych musi być mocniej przeszlifowa-
na. Po oczyszczeniu dna mamy prawdziwą 
mozaikę różnych powierzchni. W jednych 
miejscach prześwituje stary podkład lub 
nawet żelkot, w innych widzimy kolejne 
warstwy farby sprzed lat. Co robić? Miejsca, 
w których się „dokopaliśmy” do żelkotu, 
możemy punktowo zabezpieczyć podkła-
dem (jedna lub dwie warstwy), tak zwany-
mi zaprawkami. Następnie całość malujemy 
podkładem (jedna warstwa). Otrzymamy 
jednorodną powierzchnię, na którą można 
nałożyć farbę przeciwporostową.

Podkład Seajet 015 Underwater Primer 
nadaje się do wszystkich powierzchni 
(także do drewna i stali). Ma właściwości 
antykorozyjne, więc nie trzeba używać 
innej farby do malowania płetwy balasto-
wej, a innej do reszty kadłuba. Na elementy 
wykonane ze stali warto nałożyć trzy lub 
cztery warstwy farby przeciwporostowej, 
by w ten sposób skuteczniej zabezpieczyć 
powierzchnię przed korozją. 

Z opisanymi sytuacjami spotykamy się 
często, więc warto dodać jednoskładniko-
wy nowoczesny podkład do naszej skrzyn-
ki bosmańskiej. Pomoże on zaoszczędzić 
żmudnej pracy i rozwiązać problemy z kon-
serwacją dna.

Tekst i Zdjęcia: Paweł Ryżewski

grunt to dobry podkład na dno. 
w nowych i używanych łodziach

Stara powłoka w wielu miejscach musi być mocniej przeszlifowana… …po oczyszczeniu dna mamy prawdziwą mozaikę różnych powierzchni.

Podkład Seajet 015 Underwater Primer.
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F estiwal Kopyść będzie się odbywać 
w Białymstoku 13 i 14 kwietnia. To 
już 34. edycja imprezy. W marco-

wym wydaniu „Wiatru” pisaliśmy o planowa-
nej premierze płyty zespołu Sąsiedzi (sobota, 
14 kwietnia, godz. 15:30). Dziś o piątkowym 
koncercie „Czas w morze” i jubileuszu 30-le-
cia zespołu Mietek Folk (13 kwietnia, godz. 
19.00). Z Piotrem Kowalewiczem rozmawiał 
Mariusz Bartosik.

Mariusz Bartosik: Jak to wszystko się 
zaczęło?

Piotr Kowalewicz: Zespół powstał pierw-
szego dnia stycznia 1988 roku jako konty-
nuacja rockowej działalności muzycznej. 
Data powstania grupy jest symboliczna, bo 
przecież Nowy Rok to „najcichsze” imieni-
ny w roku, czyli imieniny Mieczysława.

A skąd ten Mietek?
Nazwa Mietek Folk pochodzi od naszej fa-

scynacji największym polskim śpiewakiem, 
czyli Mieczysławem Foggiem. I tak właśnie 
z Mietka Fogga powstał Mietek Folk…

Wasz repertuar to utwory spod znaku 
czarnej bandery, głównie autorskie.

Już pierwszy program, zatytułowany 
„Jolly Roger, czyli życie i śmierć pod pirac-
ką banderą”, był w całości autorski. Wydali-
śmy go na kasecie magnetofonowej w 1992 
roku, a później dwukrotnie na płycie CD. 
Kolejne nasze wydawnictwa to „Ucieczka 
z Nassau” (kaseta), „Spisek Collinsa” (CD) 
oraz „Mietek u Rudego” (dwupłytowy kon-
certowy album CD).

Skład zespołu ewoluował.
Początkowo byliśmy kwartetem wokal-

no-instrumentalnym: cztery głosy plus 
dwie gitary akustyczne. Dziś z pierwszego 
składu zostali Waldemar Krasowski i ja. 
W pierwszych pięciu latach działalności 
skład ewoluował do zespołu z sekcją ryt-
miczną i gitarami elektrycznymi.

Gracie już 30 lat. Sporo się działo przez 
te lata. 

Oj tak, sporo. Graliśmy nawet w areszcie 
śledczym w Olsztynie. Funkcję sceny peł-

niła przyczepa od traktora. Nietypowe miej-
sce, nietypowa scena, ale daliśmy radę.

A jubileuszowy koncert na Kopyści? Co 
planujecie z tej okazji?

Na pewno będzie głośno, kolorowo i we-
soło. Cieszymy się, że zagramy w Białym-
stoku, bo to fajne miejsce. Zapraszam na 
jubileuszowy koncert 13 kwietnia (to nie 
żart).

Rozmawiał Mariusz Bartosik

Na festiwalu Kopyść wystąpią także: Aura 
Mesy, Andrzej Korycki i Dominika Żukow-
ska, Marek Szurawski, Banana Boat, Czte-
ry Refy, Flash Creep, Formacja, Grzegorz 
Tyszkiewicz i Łukasz Zięba, Mechanicy 
Shanty, Jakub Paluszkiewicz, The Nierob-
bers, The Bumpers, Stary Port Białystok 
oraz Waldemar Mieczkowski z zespołem. 
Na piątek zaplanowano zmagania wyko-
nawców konkursowych, a na sobotę koncert 
„Szanty dla dzieci”. Więcej informacji na 
stronie www.kopysc.bialystok.pl.

30-lecie zespołu mietek Folk  
na festiwalu kopyść

Zespół Mietek Folk.  Fot. Mariusz Bartosik

http://www.kopysc.bialystok.pl
http://www.kopysc.bialystok.pl


W  Gdyni trwają prace przygoto-
wujące jacht „Copernicus” do 
udziału w The Legends Race 

– wyścigu regatowych łodzi z dawnych 
edycji okołoziemskich regat. W ostatnich 
miesiącach ekipa remontowa miała pełne 
ręce roboty. Wymieniono fragmenty skegu. 
Odnowiono część podwodną kadłuba. Pod 
koniec marca rozpoczęły się prace malar-
skie. Zaplanowano też wymianę urządzeń 
elektronicznych. Gdańska firma Sail Servi-
ce uszyła cztery nowe żagle: zestaw pod-
stawowy oraz spinaker. Jacht będzie więc 
wyglądał prawie jak nowy. – Zabiegałem 
o pomalowanie części podwodnej miedzia-
ną farbą przeciwporostową, czyli w kolorze 

nawiązującym do oryginalnej farby sprzed 
lat. To się nie udało, ale za to dno otrzy-
ma elegancką bordową barwę – mówi Piotr 
Tarnacki, znany żeglarz regatowy, syn Bro-
nisława Tarnackiego, który na pokładzie 
„Copernicusa” uczestniczył w pamiętnych 
pierwszych okołoziemskich regatach Whit-
bread Round The World Race. Piotr i Bro-
nisław staną ramię w ramię na pokładzie 
w tym wyjątkowym wyścigu – syn będzie 
trymerem, a ojciec kapitanem. Niezwykłe 
spotkanie żeglarskich pokoleń…

W pierwszej edycji wokółziemskich regat, 
dziś rozgrywanych pod nazwą Volvo Oce-
an Race, uczestniczyły dwa polskie jachty: 
„Copernicus” i „Otago”. Pierwszym dowo-

dził Zygfryd Perlicki, drugim – Zdzisław 
Pieńkawa. „Copernicus” zajął 11. miejsce, 
a „Otago” – 13. Do mety dotarło 14 jedno-
stek. Nigdy później żadna polska załoga nie 
stanęła na starcie tego wyścigu. „Copernicus” 
żegluje do dziś, a jacht „Otago” zatonął u wy-
brzeży Wyspy Niedźwiedziej w 1976 roku.

Pierwszą edycję The Legends Race zorga-
nizowano w Alicante w 2011 roku. W im-
prezie uczestniczyło kilkanaście jachtów 
i prawie 600 żeglarzy. W tym roku organi-
zatorzy zaplanowali zlot jednostek w Göte-
borgu (od 14 do 21 czerwca), gdzie kibice 
będą odwiedzać pokłady legendarnych ło-
dzi. Na koniec, w czwartek 21 czerwca, bę-
dziemy podziwiać paradę starych jednostek 
oraz start The Legends Race. Jachty poko-
nają 462 mile z Göteborga do Hagi. „Co-
pernicus” to weteran sprzed 45 lat. Będzie 
najstarszym jachtem (powstał w 1973 roku) 
i jedynym z pierwszej edycji okołoziem-
skich etapowych regat Whitbread Round 
the World Race. Na dodatek na pokładzie 
będą członkowie dawnej załogi Zygfryda 
Perlickiego. Gwiazdy światowego żeglar-
stwa sprzed lat oraz uczestnicy tegorocznej 
edycji Volvo Ocean Race odwiedzą pokład 
polskiego jachtu, by wyrazić uznanie dla 
załogi i armatora za determinację w pielę-
gnowaniu tradycji.

„copernicus” prawie gotowy  
do wyścigu The Legends Race

Kadłub „Copernicusa” przygotowywany do regat w hangarze klubu Stal Gdynia (wtorek 3 kwietnia). 

Załoga sprzed lat: Zygfryd Perlicki, Bogdan Bogdziński, Zbigniew Puchalski, Roman Mackiewicz i Bronisław Tarnacki.

Zygfryd „Zyga” Perlicki w drodze na start etapu z Syd-
ney do Rio de Janeiro.
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Na pokładzie „Copernicusa” popłynie osiem 
osób. Oprócz Bronisława Tarnackiego, ze sta-
rej ekipy zobaczymy także Ryszarda Mackie-
wicza. Trzeci żyjący żeglarz z dawnej załogi 
(Bogdan Bogdziński), zrezygnował z udziału 
w wyprawie, ale będzie gościem organiza-
torów zarówno w Szwecji, jak i w Holandii 
(Zygfryd Perlicki zmarł w sierpniu ubiegłego 
roku, a Zbigniew Puchalski – w listopadzie 
2014 roku). Skład załogi uzupełnią żeglarze 
Stali Gdynia, klubu, który jest armatorem jed-
nostki. Ekspedycję podzielono na trzy etapy: 
rejs do Göteborga, udział w regatach i powrót 
z Hagi do Polski.

– Wystartujemy 45 minut przed jachtami 
rywalizującymi w tegorocznej edycji Volvo 
Ocean Race – mówi Bronisław Tarnacki. 
– Mimo to nowe jednostki szybko znikną 
nam za horyzontem, bo żeglują z prędko-

ściami nieosiągalnymi dla starych konstruk-
cji. Będzie to ostatni etap ich okołoziemskich 
zmagań. Cieszę się, że organizatorzy imprezy 
pielęgnują pamięć o starych jachtach i że-
glarzach sprzed kilku dekad. Osobiście nie 
czuję się legendarną postacią, ale się cieszę, 
że byłem częścią tej historii. Płynę przede 
wszystkim dlatego, że wciąż odnajduję przy-
jemność w żeglowaniu.

Udział polskiego jachtu w The Legends 
Race wspierają firmy Volvo Car Poland, 
AkzoNobel i Roca. W przedsięwzięcie za-
angażował się Paweł Pochwała, dziennikarz 
TVP. O przygotowaniach „Copernicusa” do 
regat wspomina w reportażach zatytułowa-
nych „Dookoła świata”, które od listopada 
ubiegłego roku emituje telewizyjna Jedyn-
ka. To cykl programów o Volvo Ocean Race, 
w których Paweł (autor scenariuszy, reżyser 

i prowadzący), opowiada o trudach wyścigu 
i sportowej rywalizacji, a także o miejscach 
odwiedzanych przez flotę regat. Dotąd oglą-
daliśmy cztery odcinki zrealizowane w Ali-
cante, Kapsztadzie, Hongkongu i Auckland. 
Przed nami reportaże z Itajaí, Newport, 
Göteborga i Hagi. Dwa ostatnie będą reali-
zowane na starcie i na mecie The Legends 
Race z udziałem „Copernicusa”. Wszystkie 
wyemitowane materiały można zobaczyć na 
facebookowym profilu producenta, firmy 
By The Wind Media.

Konferencję prasową przed rejsem zaplano-
wano na wtorek 22 maja. W połowie czerw-
ca zostaną odsłonięte tablice upamiętniające 
Zygfryda Perlickiego i Zbigniewa Puchalskie-
go (Aleja Żeglarstwa Polskiego w Gdyni). Tuż 
po tej uroczystości „Copernicus” obierze kurs 
na Szwecję. 

Marek Słodownik

Humory dopisują. Za sterem Bogdan Bogdziński.„Copernicus” w Whitbread Round The World Race.

ISSN 2084-1299
www.wiatr.pl

REDAKCJA: Kamila Ostrowska, Arek Rejs, Katarzyna Skorska, Alek-
sandra Lang, Wojtek Maleika, Piotr Siedlewski, Piotr Stelmarczyk, 
Krzysztof Olejnik, Marek Karbowski. 
PROJEKT GRAFICZNy I SKłAD: Bogusław Lepiesza
WyDAWCA: Olejnik Media, ul. Starowiejska 1g/11, 61-664 Poznań
KONTO: 47 1140 2004 0000 3202 5816 7247

KONTAKT: 
Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny
tel. 609 190 160, redakcja@magazynwiatr.pl
Agnieszka Olszak, dyrektor marketingu i reklamy
tel. 668 802 122, reklama@magazynwiatr.pl

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Niezamówionych 
materiałów i utworów redakcja i wydawca nie zwracają. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów zaakceptowanych do druku.

„Wiatr” magazine is a member of The Polish Chamber of Marine 
Industry and Water Sports

„Wiatr” magazine is monitored by the Institute of Media Monitoring

„WIATR” MAGAZINE IS THE WINNER  
OF POLISH yACHTING ASSOCIATION'S  
GOLden BeLL AwArd 2013

Li
st

a 
pu

nk
tó

w
 d

ys
tr

yb
uc

ji 
m

ag
az

yn
u 

„W
IA

TR
” 

zn
aj

du
je

 s
ię

 w
 e

-w
yd

an
iu

.
Załoga w tropikach. Ser trochę już spleśniały, ale i tak smakuje.
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F lota regat Volvo Ocean Race, które 
rozpoczęły się w Alicante w poło-
wie października ubiegłego roku, 

pokonała Pacyfik i minęła przylądek Horn. 
Był to najtrudniejszy i zarazem najtragicz-
niejszy odcinek wyścigu. Załogi rywali-
zują na jednakowych jachtach klasy Volvo 
Ocean 65. W całych regatach muszą poko-
nać 46 000 mil morskich, najdłuższą trasę 
w historii wyścigu. Tracking sprawdzajcie 
na stronie www.volvooceanrace.com.

Siódmy etap oceaniczny, podwójnie punk-
towany, z dodatkową premią dla załogi, która 
pierwsza minie Horn, rozpoczął się 18 marca 
w Auckland w Nowej Zelandii. Załogi setek 
jachtów żaglowych i motorowych odprowa-
dzały flotę żeglującą przez zatokę Hauraki 
w pobliżu miasta. Wypłynęli także kajaka-
rze, windsurferzy, nawet miłośnicy desek 
SUP – to była prawdziwa armia kibiców Vo-
lvo Ocean Race. Wcześniej pół miliona fanów 
odwiedziło wioskę regatową w Auckland.

Do rywalizacji powrócił amerykańsko-duń-
ski zespół Vestas 11th Hour Racing (skipper 

Charlie Enright), który uszkodził jacht pod-
czas żeglugi do Hongkongu (w wyniku zde-
rzenia z lokalną jednostką zginął wówczas 
jeden z jej załogantów). Uszkodzony jacht 
dostarczono statkiem do Tauranga w Nowej 
Zelandii, skąd przewieziono go ciężarówką 
200 km do stoczni w Auckland. Nową dzio-
bową sekcję jachtu wykonano w Persico 
Marine we Włoszech i przetransportowano 
do Nowej Zelandii. Ekipa remontowa usu-
wała uszkodzoną część kadłuba i wstawia-
ła nową, by jacht był gotowy do pokonania 
Pacyfiku w siódmym oceanicznym etapie. 

Załogi najpierw halsowały wzdłuż pół-
nocnych brzegów nowozelandzkiej North 
Island. Po minięciu East Cape (najdalej na 
wschód wysunięty skrawek Nowej Zelan-
dii), rozpoczęły żeglugę na południe. A po 
kolejnych dwóch dobach – żeglarze obrali 
kurs na wschód w kierunku Hornu. Flota 
płynęła dość zwartym peletonem. Dopie-
ro 26 marca, zajmujący ostatnią pozycję 
w stawce zespół Sun Hung Kai / Scally-
wag, oderwał się od rywali i odbił na pół-

Volvo Ocean race przez Pacyfik  
i wokół Hornu. Życie na krawędzi...

Ósmy dzień siódmego etapu na pokładzie załogi Sun Hung Kai / Scallywag. Coraz trudniejsze warunki żeglugi.   Fot. Konrad Frost / Volvo Ocean Race

Willy Altadill z zespołu Mapfre.  Fot. Ugo Fonolla
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noc. Wkrótce dotarła do nas wiadomość 
o tragicznym wypadku na pokładzie tej 
jednostki...

Zespół poinformował kontrolerów wyści-
gu, że za burtę wypadł John Fisher. Załoga 
wraz z Centrum Koordynacji Ratownictwa 
Morskiego (MRCC) przeprowadziła akcję 
poszukiwawczą, ale żeglarza nie udało się 
odnaleźć. Do wydarzenia doszło około 1400 
mil na zachód od przylądka Horn. Wiatr wiał 
z prędkością 35 węzłów. Temperatura wody: 
9 stopni Celsjusza. Prognozy zapowiada-
ły pogorszenie pogody. Biorąc pod uwagę 
warunki, nie można było skierować w rejon 
poszukiwań żadnego z pozostałych jachtów, 
a najbliższy statek był w odległości 400 mil.

Do wypadku doszło 15 minut przed 
wschodem słońca. John Fisher przecho-
dził z kokpitu w kierunku śródokręcia, by 
zrobić klar na pokładzie. Na chwilę odpiął 
swój pas bezpieczeństwa, co na jachtach 
klasy Volvo Ocean 65 jest standardową 
procedurą podczas przechodzenia między 
pokładowymi pozycjami. W tym momen-
cie jacht wykonał nagły zwrot przez rufę – 
grot uderzył zawodnika i wyrzucił za burtę. 
Załoga, która była wtedy w kokpicie, po-
dejrzewa, że John stracił przytomność nim 
wpadł do wody. Żeglarz miał na sobie kom-
binezon ratunkowy z kapturem, rękawiczki 
i kamizelkę ratunkową. By oznaczyć pozy-
cję, wyrzucono za rufę boję i koło ratunko-
we. Z pomocą silnika jacht zdołał wrócić na 
pozycję, ale Johna nie udało się odnaleźć. 
Akcja trwała kilka godzin. Gdy pogoda się 
pogorszyła, podjęto trudną decyzję o za-
przestaniu poszukiwań.

„Mamy złamane serca. Żeglarze i organi-
zatorzy regat stracili wspaniałego członka 
załogi – jesteśmy zdruzgotani tą wiado-

mością. Nasze myśli i modlitwy kierujemy 
w stronę rodziny i przyjaciół Johna, a także 
w stronę pozostałych członków Sun Hung 
Kai / Scallywag. Poszukiwania prowadzo-
no w wyjątkowo trudnych warunkach. Że-
glarze nie byli w stanie odzyskać swojego 

kolegi – powiedział Richard Brisius, dyrek-
tor Volvo Ocean Race.

Pozostali członkowie drużyny postano-
wili oczywiście przerwać rywalizację. Ob-
rali kurs do najbliższego portu w Chile, re-
zygnując z opłynięcia Hornu. Pokonywali 
ocean w bardzo trudnych warunkach, cały 
czas mając w myślach tragiczne wydarze-
nie sprzed kilku dni. Smutek panował także 
na pozostałych jachtach. Gdy Dee Caffari 
z zespołu Turn The Tide On Plastic poinfor-
mowała członków swojej ekipy o zaginięciu 
Johna Fishera, żeglarze nie kryli rozpaczy. 
– Wiele łez przelaliśmy razem i prywat-
nie. „Fish” był przyjacielem i wielkim fa-
nem naszego zespołu. Był utalentowanym 
żeglarzem. Robił to, co kochał. Tylko to 
daje nam teraz pocieszenie w tym trudnym 
czasie. Patrzymy w niebo i widzimy  

Bouwe Bekking i załoga Brunel. Pierwsi przy Hornie i pierwsi na mecie.  Fot. yann Riou / Volvo Ocean Race

John Fisher. Jedno z jego ostatnich zdjęć. 

Najpierw podarty grot ekipy Mapfre… …później postój i naprawa likszpary.

Kilkugodzinne zszywanie i klejenie żagla.

łata dobrze się trzyma, żagiel w górę i w drogę.
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ducha zaginionego żeglarza, który z obło-
ków obserwuje nas wszystkich – powiedzia-
ła Dee Caffari.

Prowadząca w etapie załoga Brunel, dowo-
dzona przez Bouwe Bekkinga, w czwartek 
29 marca pierwsza minęła południk przy-
lądka Horn i otrzymała dodatkowy punkt 
w klasyfikacji. Ale na pokładzie nie było 
radości. Zawodnicy byli potwornie zmęcze-
ni i przeżywali utratę przyjaciela. – Horn 
był najtrudniejszym z wielkich przylądków 
na trasie regat – mówił nawigator Simon 
Fisher z zespołu Vestas 11th Hour Racing, 
który mijał przylądek na drugiej pozycji. – 
Także etap prowadzący przez Pacyfik był 

prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych 
wyścigów rozgrywanych na wodach Oceanu 
Południowego. Żegluję w Volvo Ocean Race 
piąty raz i nie pamiętam tak trudnych wa-
runków. W ostatnich dniach wiatr o sile 35, 
40 węzłów wiał prawie bez przerwy.

Gdy jachty płynące na czele stawki mija-
ły Horn, zespół Maprfe, lider klasyfikacji 
generalnej, poinformował o zawieszeniu ry-
walizacji. Załoga postanowiła podjąć próbę 
naprawy masztu, bomu i grota. Hiszpański 
jacht był wtedy zaledwie sześć mil na zachód 
od Hornu i do mety w brazylijskiej miejsco-
wości Itajaí miał jeszcze 2 tys. mil. Trzech 
członków ekipy brzegowej dotarło w okolice 

przylądka, by pomóc w naprawie. Zgodnie 
z przepisami Volvo Ocean Race, zespół może 
przerwać wyścig i użyć silnika, by otrzymać 
pomoc z zewnątrz lub pobrać sprzęt niezbęd-
ny do przeprowadzenia napraw. Musi jednak 
pozostać poza wyścigiem przez 12 godzin 
i wrócić do punktu, w którym przerwał rywa-
lizację. Jacht zespołu Maprfe stanął w zatoce 
w pobliżu lądu, przy burcie innej jednostki 
(większy dwumasztowy jacht żaglowy) i roz-
poczęły się prace. Hiszpańska drużyna zdo-
łała powrócić na trasę po 13 godzinach.

Jak by kłopotów było mało, w piątek 30 
marca pech znów dopadł zespół Vestas 11th 
Hour Racing. Drużyna powiadomiła o utra-
cie masztu. Na szczęście żaden z członków 
załogi nie ucierpiał. Żeglarze musieli odciąć 
złamany maszt, by uniknąć uszkodzenia ka-
dłuba. Podczas zdarzenia jacht znajdował się 
około 100 mil na południowy wschód od Fal-
klandów. Warunki pogodowe były trudne, ale 
nie ekstremalne – wiało z siłą 25, 30 węzłów, 
a fale miały trzy metry wysokości. Inne jed-
nostki znajdujące się w pobliżu zostały poin-
formowane o sytuacji, by w razie potrzeby 
udzielić pomocy. Ekipa Vestas 11th Hour Ra-
cing bez asysty dotarła do Falklandów. 

Dzień później żeglarze z drużyny Turn 
the Tide on Plastic poinformowali, że mu-
szą zwolnić żeglugę, gdyż podejrzewają 
uszkodzenie takielunku. Zmniejszyli po-
wierzchnię grota i rozpoczęli sprawdzanie 
poszczególnych elementów. Aż do mety 
musieli oszczędzać takielunek i nie mogli 
żeglować z maksymalną prędkością.

Walka o zwycięstwo w siódmym etapie 
nabrała tempa pod koniec marca, gdy ze-
spół Dongfeng Race Team zmniejszył stra-
tę do liderów z Team Brunel. Na Oceanie 
Południowym chińska drużyna traciła do 
holenderskiej 80 mil, przy przylądku Horn 
– 30 mil, a na Atlantyku (niecałe 500 mil 
przed metą), strata zmalała do niecałych 
trzech mil. – To trudna sytuacja, jachty 
płynące za naszą rufą pierwsze skorzysta-
ły z dobrej zmiany wiatru – mówił skipper 
Bouwe Bekking. Ale później, gdy meta 
była niemal na wyciągnięcie ręki, jacht 
chińskiego zespołu płynął w tych samych 
strugach wiatru, co rywale i wciąż się do 
nich zbliżał. Wtedy wiatr osłabł i obie 
łodzie niemal się zatrzymały – to była 
prawdziwa próba nerwów. W końcu Team 
Brunel dotarł do mety z przewagą zaled-
wie 15 minut (po przepłynięciu 7600 mil 
morskich). Wygrywając najtrudniejszy 
etap, zespół Bouwe Bekkinga zdobył aż 16 
punktów i niemal podwoił swoje konto (do 
36 punktów). Tym samym awansował na 
trzecią pozycję w klasyfikacji łącznej eta-
pów oceanicznych. Prowadzenie utrzymał 
hiszpański zespół Maprfe. Na drugiej po-
zycji jest chińska drużyna Dongfeng Race 
Team. Pełne wyniki znajdziecie na stronie 
www.volvooceanrace.com.  

Simon Fisher (Vestas 11th Hour Racing) sprawdza pogodę. Jest tak zimno, że nie chce się wychodzić na wachtę. 

Kolejna awaria. Ekipa Vestas traci maszt… …i bez takielunku płynie na Falklandy.

 

Flauta na ostatnich milach przed metą. Wojnę nerwów wygrywa Team Brunel.  Fot. Ainhoa Sanchez / Volvo Ocean Race
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Ł ódź motorową Bayliner VR5 z napę-
dem elektrycznym firmy Torqeedo 
zaprezentowała na targach Wiatr 

i Woda w Warszawie firma Nautica Boats 
Service z Giżycka. Niby nic szczególnego, bo 
przecież napędy elektryczne są coraz popular-
niejsze i coraz częściej stosowane w łodziach 
motorowych, ale jednak zazwyczaj na po-
kładach jednostek spacerowych, niewielkich 
łodzi wędkarskich albo na jachtach projekto-
wanych z myślą o napędzie elektrycznym lub 
hybrydowym. Raczej rzadko stosuje się tego 
typu rozwiązania w seryjnych konstrukcjach 
ślizgowych, które standardowo napędzane są 
silnikami spalinowymi o mocy 200 KM.

Nautica Boats Service jest przedstawicielem 
stoczni Bayliner. Jeden z klientów zaintereso-
wał się modelem VR5 Bowrider, ale chciał tą 
łodzią pływać po akwenie objętym strefą ci-
szy. Jedynym rozwiązaniem było zastosowa-
nie napędu elektrycznego. Przyszły armator 
nie oczekuje od swej łódki zawrotnych pręd-
kości oraz przyspieszenia wciskającego w fo-
tel, więc wyraził zgodę na takie rozwiązanie.

Sprzedawca skontaktował się z warszaw-
ską firmą Pro Fishing and Sport, dystrybu-
torem niemieckich silników elektrycznych 
Torqeedo oraz elementów systemów napę-
dowych (między innymi nowoczesnych ba-
terii, wydajnych ładowarek i manetek). 

Bayliner VR5 otrzymał przyczepny silnik 
Torqeedo Cruise 10.0 RXL z trymem. To 
rynkowy przebój firmy Torqeedo przezna-
czony do łodzi żaglowych i motorowych 
o masie do 10 ton. Oferowany jest w trzech 
wersjach: short, long i extra long. Cruise 
10.0 R to solidny i duży silnik elektryczny 
o mocy 10 kW porównywalnej z mocą mo-
torów spalinowych 20 KM. Elektrycznie 
podnoszony Cruise 10.0 R ma lekką alumi-
niową obudowę, jest wodoodporny i przy-

stosowany do pracy w słonej wodzie. We-
wnątrz wbudowano komputer pokładowy. 
Elektroniczna manetka ma wyświetlacz in-
formujący o prędkości, poborze mocy, cza-
sie żeglugi i zasięgu. Łódź otrzymała także 
cztery baterie Power 26-104 (to unikatowe 
nowoczesne źródło prądu i podstawa syste-
mu) oraz cztery ładowarki Torqeedo 350W.

Bayliner napędzany tym zestawem powi-
nien osiągnąć prędkość 22 km/h. Naładowa-
ne baterie Power 26-104 zapewnią żeglugę 
przez około 14 godzin (oczywiście z niższą 
prędkością). Przewidywana średnia prędkość 
ekonomiczna: 15 km/h.

Elektryczny napęd to nie jedyne cieka-
we wyposażenie tej jednostki. Ponieważ 
armator jest miłośnikiem nurkowania, tak-
że nocnego, łódź ma pod dnem reflektory 
LED z białą i zmienną barwą światła. Tak-
że pokład jachtu został dodatkowo oświe-
tlony przypodłogowymi lampami. Mamy 
też lodówkę i bogaty sprzęt audio.

Tak wyposażony Bayliner VR5 nie będzie 
demonem prędkości, ale z pewnością sprawi 
frajdę sternikowi i załodze. Ciekaw jestem, 
jak sobie poradzi podczas żeglugi oraz czy 
spełni wszystkie oczekiwania armatora.

Arek Rejs

Bayliner z silnikiem elektrycznym 
Torqeedo. Nowe oblicze ślizgowej łodzi 

BAYLIner Vr5 + TOrQeedO CrUISe 10.0
Długość 6,23 m
Szerokość 2,44 m
Zanurzenie 0,90 m
Załoga do 9 osób

Baterie 4 x Power 26-104  
plus 4 ładowarki 350W

Silnik Torqeedo Cruise 10.0 RXL

W sterówce zamontowano ploter Simrad… …oraz wyświetlacz i manetkę Torqeedo.

Elektrycznie podnoszony Cruise 10.0 R.

Silnik na rufie modelu Bayliner VR5.

dystrybutor                                       w Polsce

biuro@nauticaboatsservice.pl                      tel. 885 223 233                      bayliner.mazury.pl

SPRZEDAŻ 
ŁODZI 

MOTOROWYCH
Biuro sprzedaży Ekomarina Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14

r                         w

re
kl

a
m

a

F
O

T
. A

R
E

K
 R

E
JS

 (
3)

, T
O

R
Q

E
E

D
O

 (1
)

http://www.bayliner.mazury.pl


 

34 kwiecień 2018

Ś wiatowa premiera jachtu spacerowe-
go SunCamper 35 z augustowskiej 
stoczni Balt-Yacht była najgłośniej-

szym debiutem warszawskich targów Wiatr 
i Woda. Przed ośmiu laty augustowska firma 
zaprezentowała innowacyjny jacht SunCam-
per 30. Zaskoczył wyglądem. Ma przesuwa-
ny dach nad kokpitem, niemal płaskie dno, 
górny pokład słoneczny i boczne drzwi przy 
stanowisku sternika (wtedy to rozwiązanie 
dopiero wkraczało na pokłady niedużych 
łodzi). Dziś SunCamper 30 wciąż ma wier-
nych miłośników i nadal świetnie się sprze-
daje. Ale stocznia Balt-Yacht, wsłuchując się 
w głosy klientów, wprowadza na rynek więk-
szego następcę – model SunCamper 35. Obie 
jednostki zaprojektowano w biurze Centkow-
ski & Denert Design Studio.

Balt-Yacht to rodzinna firma. W tym roku 
obchodzi 28 rocznicę powstania. Jest jedną 
z najstarszych prywatnych polskich stoczni 
jachtowych. Zajmuje się nie tylko budową 
łodzi dla największych światowych marek, 
ale rozwija też własne projekty.

Nowy SunCamper ma wszystkie rozwiąza-
nia sprawdzone na starszej konstrukcji: prze-
stronny kokpit, duży pokład na dachu, bardzo 
wysoką przeszkloną kabinę z bocznym wej-
ściem oraz niewielkie zanurzenie. Poza tym 
SunCamper 35 może mieć dodatkowe stano-
wisko sterowania na górnym pokładzie.

Wnętrze kryje dwie kabiny mieszkalne. 
Co ciekawe, w dziobowej mogą zamieszkać 
aż trzy osoby. Poza tradycyjnym dwuosobo-
wym łóżkiem, mamy tam także dodatkowe 
mniejsze łóżko na lewej burcie oraz toaletę. 
Druga kabina jest w rufowej części. A druga 
łazienka – na lewej burcie. W razie potrzeby, 
na pokładzie możemy przygotować jeszcze 
dwa dodatkowe miejsca noclegowe – wystar-
czy obniżyć stół w salonie i rozłożyć materac. 
Mamy więc aż siedem miejsc noclegowych.

Całą prawą stronę salonu zajmuje kambuz 
z dużym blatem roboczym, zlewozmywa-
kiem, piekarnikiem i dwupalnikową kuchen-
ką. Na prawej burcie jest też stanowisko ste-
rowania. Wszystkie pomieszczenia są bardzo 
jasne, mają duże okna wprowadzające do 
wnętrza mnóstwo światła.

Premierowy egzemplarz zaprezentowany na 
targach Wiatr i Woda miał przyczepny silnik 

uciągowy o mocy 100 KM. Do napędzania tej 
łodzi wystarczy jednak motor o mocy 25 KM. 
Pierwsze egzemplarze będą napędzane silni-
kami przyczepnymi, ale ponieważ szefowie 
stoczni zauważyli zainteresowanie motorami 
stacjonarnymi, trwają prace nad konstrukcją 
przystosowaną do montażu silnika Diesla. Za-
pewne wkrótce powstanie też SunCamper 35 
z napędem elektrycznym (w mniejszym mo-
delu to rozwiązanie jest dość popularne).

Osiem lat temu miałem przyjemność 
spędzić kilka dni na pokładzie SunCam-
pera 30. Płynęliśmy szlakiem z Kowna do 
Kłajpedy. Dziś niecierpliwie czekam, aż 
wiosenna aura pozwoli spędzić choć kilka 
godzin na pokładzie większego i jeszcze 
bardziej wygodnego SunCampera 35.

Arek Rejs

Suncamper 35. Światowa premiera  
na targach wiatr i woda

SUnCAMPer 35
Długość 10,60 m
Szerokość 3 m
Zanurzenie 0,60 m
Waga 3700 kg
Zbiornik paliwa 150-200 l
Zbiornik wody 240-340 l
Załoga na pokładzie do 10 osób
Kategoria CE C (10) lub B (8)
Silnik od 25 KM do 115 KM

Nowy jacht stoczni Balt-yacht na warszawskiej wystawie.  Fot. Balt-yacht Dodatkowa sterówka na górnym pokładzie.

Obszerny salon z jadalnią, sterówką i kambuzem. Zadaszony kokpit z rozkładanym stołem i kanapami.  Fot. Piotr Pawlak (3)

Dziobówka z trzema miejscami do spania.
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W  marcowym wydaniu „Wiatru” 
pisaliśmy o debiucie modelu 
Parker 850 Voyager, a już dziś 

możemy się podzielić wrażeniami z pierw-
szego testu. Największą motorówkę stoczni 
Parker Poland z linii otwartych łodzi typu 
day cruiser zwodowano w Gdyni pod koniec 
marca. 

Na rufie silnik Mercury Verado o mocy 
300 KM. Drugi dzień wiosny nie rozpiesz-
cza pogodą, więc musimy pływać z na-
miotem rozłożonym nad kokpitem. Mimo 
dodatkowych oporów, jacht łatwo osiąga 
prędkość 40 węzłów, a po trymowaniu – 
zbliża się do 41 węzłów (obroty: 6000 rpm). 
Na uzyskanie tego wyniku potrzebujemy 
około 30 sekund, ale prędkość ślizgową 
mamy już po 6,7 sekundy. 

Przy prędkości maksymalnej zużycie pa-
liwa wynosi 111 l/h, ale wystarczy zmniej-
szyć obroty do około 4500 rpm (zwalniamy 
do 27 węzłów), by zużycie paliwa spadło 
o połowę do 55 l/h. 

Co ważne, przy każdej prędkości na łodzi 
jest bardzo cicho, nawet rozstawiony na-
miot nie powoduje dodatkowych hałasów. 
Widoczność ze sterówki – bardzo dobra 

we wszystkich kierunkach. Przy wchodze-
niu w ślizg tylko na chwilę lekko unosimy 
głowę, aby lepiej widzieć przestrzeń przed 
dziobem. Na zakończenie testu składamy 
namiot, aby sprawdzić jak się zmienią osią-
gi. Bez namiotu Parker 850 Voyager rozpę-
dza się do 42,5 węzła. Jazda jest tak płynna, 
że dopiero rzut oka na ploter uświadamia 
nam że to aż 78,7 km/h.

Na jacht wchodzimy od rufy, przez plat-
formę kąpielową i przejście na prawej 
burcie, albo od dziobu – przez otwieraną 
centralną część owiewki i stopnie obok 
sterówki. W dużym kokpicie, na prawej 
burcie, jest aneks kuchenny ze zlewem, 

dwupalnikową kuchenką i dwoma dużymi 
szufladami. Po lewej stronie mamy składa-
ny stół z wygodnymi kanapami, na których 
może usiąść nawet sześć osób. Oparcia ka-
nap tylnej i przedniej są przekładane – ru-
fowa może się zamienić w miejsce relaksu 
z widokiem na morze, natomiast przednia 
może być fotelem nawigatora zwróconym 
ku dziobowi. Po opuszczeniu stolika i roz-
łożeniu dodatkowego materaca, niemal cała 
przestrzeń kokpitu zamienia się w duże 
łóżko.

Pod pokładem zaskoczył nas rozmiar ka-
biny. Noc mogą tu spędzić cztery dorosłe 
osoby. Mamy dziobowe łóżko oraz drugie  

Pierwszy test łodzi Parker 850 Voyager. 
Przez zatokę z prędkością 42 węzłów

PArKer 850 VOYAGer
Długość 8,30 m

Szerokość 2,80 m

Waga (bez silnika) 2200 kg

Zbiornik paliwa 230 l

Zbiornik wody 100 l

Silnik do 350 KM

Kategoria CE C

Obroty silnika 
(rpm) 

Prędkość 
(węzły) 

Spalanie  
(l/h)

550 1,8 1,8

1000 4,3 4,5

1500 6,1 6,8

2000 7,4 10,7

2500 8,5 16,3

3000 9,5 26

3500 13,2 37,5

4000 17 44,5

4500 26,5 55

5000 33 77

5500 35,8 96

6000 40,8 111

Parker 850 Voyager rozpędza się do 42,5 węzła (78,7 km/h).

Bogata i elegancka sterówka z systemem audio, manetką po prawej i wygodnym fotelem.
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S ilniki przyczepne coraz mocniej 
konkurują z motorami stacjonar-
nymi, a niekiedy nawet wypierają 

je z rynku. Dlatego konkurencja wśród pro-
ducentów zaburtowych maszyn jest coraz 
większa. Chcąc zatrzymać klientów, muszą 
bez przerwy udoskonalać swe produkty 
i przygotowywać kolejne nowości.

Amerykanie z Mercury Marine zaprezen-
towali na targach w Miami i Helsinkach nową 
linię silników przyczepnych V6 FourStroke 
o pojemności 3,4 litra. W nowej linii dostęp-
ne będą silniki o mocach: 175 KM, 200 KM 
i 225 KM. Poszerza się także oferta komer-
cyjnych silników V6 SeaPro, do której dołą-
cza motor o mocy 200 KM. Całą premierową 
linię V6 zbudowano na nowym bloku, który 
przy niskiej wadze, niewielkich rozmiarach 
i niedużym zapotrzebowaniu na paliwo, za-
pewnia odpowiednio wysoką moc.

John Pfeifer, prezes Marcury Marine, po-
wiedział: „Ten nowy blok wprowadzi mar-
kę Mercury na pozycję lidera w kategorii 
silników o mocach od 175 KM do 225 KM. 
Premierowe modele wyznaczą nowe stan-
dardy w branży jachtowej, zarówno w że-

gludze rekreacyjnej, jak i komercyjnej. Są 
to bowiem jednostki najcichsze, najlżejsze, 
najszybsze i najbardziej ekonomiczne spo-
śród wszystkich, jakie powstały w Mercury 
Marine” – zapewniał John Pfeifer.

Według danych zaprezentowanych przez 
firmę, silniki rzeczywiście są najlżejsze 
w swojej klasie. Zapewniają doskonałe 
przyspieszenie i bardzo wysoki moment 
obrotowy. Zaskakuje także niskie zużycie 
paliwa przy prędkości cruisingowej.

Całą nową linię wyróżnia futurystycz-
ny kształt. Ciekawą nowością jest klapka 
w pokrywie silnika umożliwiająca spraw-
dzenie poziomu oleju i jego uzupełnienie, 
bez zdejmowania całej pokrywy. Silniki 
mają także system chroniący przed całko-
witym rozładowaniem baterii oraz system 
zaawansowanej regulacji obrotów ARO 
(Advanced Range Optimization), który dla 
maksymalnej oszczędności dostosowuje 
dopływ paliwa. Kolejne ciekawe rozwiąza-
nie zastosowane w nowych Mercury V6 to 
Adaptive Speed Control, czyli system przy-
pominający swym działaniem tempomat. 
Utrzymuje stały zadany poziom obrotów 
oraz prędkość – bez względu na warunki 
zewnętrzne lub zmianę obciążenia łodzi. 
I jeszcze jedna nowość: możemy wybrać 
kolor pokrywy. Już wkrótce nowe silniki 
Mercury będą dostępne także w Polsce.

Arek Rejs

nowe silniki mercury.  
ciche, lekkie, szybkie i oszczędne

dwuosobowe w tylnej części, pod podłogą 
kokpitu. Po prawej stronie zejściówki znaj-
duje się dość obszerna toaleta, natomiast 
po przeciwnej stronie – szafki ubraniowe. 
Światło wpada do wnętrza przez świetliki 
w suficie i długie burtowe okna.

Kadłub zbudowano w technologii infuzji 
próżniowej – dzięki niej jest lżejszy i bardziej 

wytrzymały od łodzi budowanych tradycyj-
ną metodą. W dnie są dwa charakterystycz-
ne wcięcia – takie same, jakie spotykamy 
w kadłubach szybkich łodzi sportowych. Te 
stopnie, od niedawna stosowane przez stocz-
nię Parker Poland w łodziach rekreacyjnych, 
zmniejszają tarcie, redukują zużycie paliwa 
i pozwalają osiągać większe prędkości.

Nowy Parker 850 Voyager to duża, wygod-
na i dynamiczna łódź. Podczas testu do pełni 
szczęścia brakowało nam tylko 20 stopni Cel-
sjusza na zewnętrznym termometrze. Gdyby 
aura była łaskawsza, nie zszedłbym na ląd do 
wieczora. Więcej o łodziach Parker Poland na 
stronie www.parker.com.pl.

Tekst i zdjęcia: Arek Rejs

Armator może wybrać kolor w pokrywie silnika.

Mercury V6 FourStroke o pojemności 3,4 litra.

Drugi dzień wiosny – pogoda nie rozpieszcza. Choć pływamy z namiotem… …osiągamy prędkość niespełna 41 węzłów.



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) 434 08 63
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 94 712 88 00 
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
M-Service Centrum Webasto, Szczecin, Przestrzenna 4,  
tel. 506 090 609
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Tawerna Sailor Trzebież, Szczecin, Al. Piastów 10, tel. 511 142 312
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, Szczecin, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 461 41 72
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
OSW w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1, tel. 512 338 983
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Szczecin, Piastów 41, 
tel. 91 449 49 80

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Chojnicki Klub Żeglarski, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Gdański Klub Morski 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
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, 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 Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, Piłsudskie-
go 29, Chojnice
Sport-Sails Center, Rytel, Dworcowa 48, tel. 52 39 85 322
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
Szkoła Żeglarska Adkonis, tawerna, Bobęcino 8, Miastko,  
tel. 503 875 536

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11, 
tel. (87) 420 60 00
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, 
tel. (87) 428 52 65
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Iława, Chodkiewicza 5, 
tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08

Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Sklep Slam, Mikołajki, Plac Wolności 2, tel. 602 776 202
Stanica w Nadbrzeżu, Tolkmicko, tel. 601 949 616
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
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
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
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 
tel. (61) 67 039 59
Decathlon Swadzim, św. Wincentego 5, Tarnowo Podgórne
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
JKW Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, tel. 730 730 789
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
Sklep Easy Surf, Poznań, Warszawska 39/41, tel. 513 020 570
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Częstochowska 15/4,  
tel. (62) 767 18 67
ŻMKS Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Żeglarski Auto Żagiel Sport, Szczepidło 88c, Krzymów, 
tel. 601 74 91 52 
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
WOZŻ Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, 
tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
Sztorm Grupa, Białobrzegi, Centrum Konferencyjne Promenada, 
Spacerowa 35, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwa-
cji, Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, pokój 17, biuro-
wiec IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy, 
tel. (22) 541 63 63
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, 
tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Okopowa 47, tel. (22) 243 29 10
Żeglarska tawerna „Lokal na Rybę” (gotuje Bartosz Lisek),  
Warszawa, Kwiatowa 1/3/5, wejście od Różanej 42, tel. 690 04 33 04
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60

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
Klub Żeglarski Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, 
tel. (52) 345 68 37
Yacht Club Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska klu-
bu „Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412

LUBUSKIE
UKS Yacht Club 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
Tawerna Żeglarska, Zielona Góra, Batorego 126A, tel. 690 900 708 

ŁÓDZKIE
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 676 33 58
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, tel. (44) 710 86 82

LUBELSKIE I PODLASKIE
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, 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
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie, 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

DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40, 
tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
Decathlon Wrocław Bielany, Francuska 2, Bielany Wrocławskie
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 Klub Żeglarski, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Klub Żeglarski Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a,  
tel. 502 630 356
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604 109 715
Centrum Sportów Wodnych Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19, 
tel. 509 75 70 78

ŚLĄSKIE I PODKARPACKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20, 
tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94 
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, 
tel. 607 696 783
Yacht Club Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, 
tel. 605 282 169
Yacht Klub 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

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
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie Nowy Targ, Kluszkowce, 
Stylchyn 36, tel. 530 523 433

MAgAZYN wiATR DYSTRYBUCJA

W I N D  C O N V E R T E R  –  p r z e l i c z  s i ł ę  w i a t r u
°B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

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

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

opis cisza, flauta powiew
słaby 
wiatr

łagodny
wiatr

umiarkowany
wiatr

dość
silny wiatr

silny wiatr bardzo
silny wiatr sztorm silny

sztorm
bardzo

silny sztorm
gwałtowny 

sztorm huragan
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