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Warto mieć marzenia. Tomasz 
Cichocki marzył o samotnym 
rejsie dookoła świata. Właśnie 
wraca do Europy po 310 dniach 
żeglugi. Chciałbym zobaczyć 
jego minę, gdy się dowie, ile 
strachu nam napędził, kiedy 
przez sześć tygodni nie wiedzie-
liśmy, gdzie jest i co się z nim 
dzieje. Nie mogły go namierzyć 
satelity. Nie spotkały go handlo-
we statki. Mijały kolejne dni i ci-
sza zaczynała być nieznośna. 
Choć specjaliści ze służb ratun-
kowych uspokajali, po miesiącu 
uzasadnione stało się pytanie, 
czy Cichocki w ogóle jeszcze 
płynie.

Szymon Kuczyński i Dobroch-
na Nowak budują pięciometrową 
drewnianą łódkę typu Setka. Marzą 
o atlantyckich rejsach i regatach sa-
motników, których pomysłodawcą 
jest konstruktor Janusz Maderski. 
Kilka tygodni temu nie mieli prawie 
niczego, budowę jachtu rozpoczęli w 
szklarni pod Krakowem. Dziś Szymon 
i Dobrochna mają stronę internetową, 
wsparcie miasta, patronów medialnych 
i sponsorów, a jacht „Zew Oceanu” 
zaczyna nabierać kształtów. Właśnie 
przewieźli szkielet kadłuba na Ma-
zury, gdzie dokończą budowę.

Zbigniew Łodyga i Jakub Rości-
szewski, specjaliści od akustyki i bu-
dowy sal kinowych, marzyli o dużym, 

szybkim i wygodnym jachcie, który 
poradzi sobie w każdych warunkach 
i na każdym akwenie. Postanowili 
zaprojektować i zbudować katamaran 
według własnej koncepcji. Już pierw-
sza ich łódka – Wave 58 – zdobyła ty-
tuł Najpiękniejszego Jachtu Żaglowe-
go w konkursie Gdynia Yacht Design 
(podczas targów Wiatr i Woda). Teraz 
budują drugą.

Agnieszka Skrzypulec, która z Jolantą 
Ogar tworzy najlepszą polską załogę 
w olimpijskiej klasie 470, marzy 
o starcie na igrzyskach. Porażki czy 
zniszczona łódka podczas mistrzostw 
świata – to wszystko nic. Marzenia są 
silniejsze i dlatego dziewczyny walczą 
dalej. Podczas regat Pucharu Świata 

na Majorce uzyskały najlepszy wynik 
z całej polskiej reprezentacji.

Eugeniusz Moczydłowski marzy 
o zimowym rejsie dookoła Antarktydy. 
Buduje w Gdańsku aluminiowy jacht 
wyprawowy Megas 56. Koszt: oko-
ło 1,7 mln zł. Do tej pory wydał 750 
tys. zł. O swoim jachcie mówi: „krop-
ka nad i w mojej karierze żeglarskiej 
– obowiązek i marzenie”.

A jeśli spełnianie marzeń okazuje 
się niezwykle trudne, kosztowne albo 
nawet bolesne – jak pływanie w mro-
zie wokół Antarktydy? Eugeniusz Mo-
czydłowski ma na to odpowiedź: „warto 
próbować, bo lepiej być nieszczęśliwym 
orłem niż szczęśliwym robakiem.”

Krzysztof Olejnik

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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Marzenia się spełniają
Małe i duże. Po prostu wystarczy czegoś bardzo chcieć

     
    

                       www.mazuria.com
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W ładze Gdańska chcą, by 
ich miasto było portem 
etapowym w dwóch 

kolejnych edycjach Volvo Oce-
an Race (pierwsza zostanie 
rozegrana w latach 2014-2015, 
a druga w latach 2017-2018). Do 
organizatorów wyścigu wysła-
no oficjalną aplikację. W poło-
wie maja zostaną złożone do-
kumenty w biurze londyńskiej 
agencji The Sports Consultan-
cy. Tym samym Gdańsk stanie 
do rywalizacji z kilkudziesię-
cioma miastami, które chcą 
u siebie gościć słynnych że-
glarzy na oceanicznych jach-
tach regatowych.

Robert Mroziński, specjalista do 
spraw marketingu i zarządzania, a po 
godzinach miłośnik żeglarstwa, już 
kilka lat temu wpadł na pomysł zapro-
szenia do Polski oceanicznych rega-
towców biorących udział w tym słyn-
nym wyścigu. W 2008 roku pojechał 
do Alicante (Hiszpania) na start regat. 
Poznał organizatorów imprezy i poczuł 
jej klimat. W marcu 2011 roku powoła-
no fundację Ocean Racing Polska. Pro-
jektowi zorganizowania w Gdańsku 
portu etapowego Volvo Ocean Race 
patronują prezydent RP i Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Fundacja nawiąza-
ła też współpracę z Polską Organizacją 
Turystyczną (POT). W maju ubiegłego 
roku hiszpańska firma organizująca 

regaty została poinformowana o celach 
fundacji: polski port etapowy i polski 
jacht na trasie. Jesienią ubiegłego roku 
przedstawiciele Ocean Racing Polska 

ponownie odwiedzili Alicante podczas 
startu do aktualnej edycji regat.

Fundacja przetarła szlak, ale to mia-
sto Gdańsk aplikuje do miana portu 
etapowego. W przygotowania zaanga-
żowany jest Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji (MOSiR). W lutym tego 
roku Gdańsk wystosował do Hiszpa-

nów pismo, w którym wyrażono zain-
teresowanie współpracą i organizacją 
portu etapowego w Polsce. Do 11 maja 
londyńska agencja The Sports Consul-

tancy, wynajęta przez organizatorów 
regat, otrzyma dokumenty, w których 
polska strona przedstawi koncepcję or-
ganizacji tego wydarzenia. 

– Wierzę w powodzenie przedsię-
wzięcia – mówi Leszek Paszkowski, 
dyrektor MOSiR. – Mamy niezbędne 
doświadczenie zebrane podczas przy-

Teraz Polska
Czy Gdańsk będzie portem etapowym Volvo Ocean Race?

Wszystkie ręce na pokład

Wizyta jachtów z floty Volvo Ocean Race to promocja dla miasta na cały świat.    Fot. Paul Todd / Volvo Ocean Race

Z uwagi na położenie Gdańska w mieście można 
zorganizować ostatni port regat Volvo Ocean Race.
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gotowań do Euro 2012, a także dosko-
nałe miejsce do zorganizowania portu 
i przyjęcia załóg. Wybieramy się na 
metę tegorocznej edycji Volvo Ocean 
Race, by zobaczyć, jak poradzili sobie 
włodarze irlandzkiego miasta Galway. 
Przygotowania idą pełną parą.

– Musimy odpowiedzieć na 56 pytań 
– dodaje Katarzyna Roznerska z MO-
SiR. – Hiszpanie pytają o lotnisko, 
doświadczenie w organizacji dużych 
wydarzeń żeglarskich, a nawet o ak-
tywność lokalnego środowiska żeglar-
skiego i o firmy działające w branży 
sportów wodnych. W przygotowanie 
materiałów oprócz ludzi z MOSiR za-
angażowani są przedstawiciele zarzą-
du Morskiego Portu Gdańsk, Kapita-
natu Portu Gdańsk, Straży Granicznej, 
Urzędu Celnego i oczywiście fundacji 
Ocean Racing Polska.

Już 16 maja zostaną ogłoszone nazwy 
miast, które będą oficjalnymi kandyda-
tami (z około 60 aplikantów wybranych 
zostanie niespełna 20 lokalizacji). Od 
tego momentu przez kilka miesięcy będą 
trwały rozmowy i wizyty w poszczegól-
nych miejscach. Wybór sześciu lub sied-
miu portów etapowych nastąpi jesienią, 
a oficjalne ogłoszenie werdyktu – w po-
łowie grudnia w Alicante. Z uwagi na 
położenie Gdańska najbardziej prawdo-
podobne wydaje się zorganizowanie tu 
portu kończącego cały wyścig.

Jakie szanse ma Gdańsk? Na pew-
no niemałe. Bałtyk gościł już jachty 
rywalizujące w tym wyścigu, więc 
przeprawa na wschód przez Morze Pół-
nocne nie będzie dla żeglarzy nowością 

(w 2009 roku, kiedy wygrywał jacht 
„Ericsson 4”, ostatnim portem regat 
był Petersburg). W dokumentach apli-
kacyjnych zostaną przedstawione mor-
skie tradycje Gdańska, znajdą się też 
informacje o najnowszej historii, walce 
o wolność, „Solidarności” i Lechu Wa-
łęsie. Knut Frostad, szef firmy organi-
zującej regaty, ma zostać zaproszony 
na jeden z meczów Euro 2012, który ro-

zegrany zostanie w Gdańsku. Jednego 
możemy być pewni – w tym roku żadne 
inne miasto nie zapewni prezydentowi 
Volvo Ocean Race takiej atrakcji.

Robert Mroziński marzy także 
o tym, by w przyszłej edycji regat 
płynął polski jacht z Polakami na po-
kładzie, których będą wspierać zagra-
niczni żeglarze posiadający doświad-
czenie w okołoziemskich wyścigach 

etapowych. Z Robertem Mrozińskim 
współpracuje w tej sprawie Przemy-
sław Tarnacki. Trwają też rozmowy 
z Karolem Jabłońskim. Obaj zawodni-
cy będą mieli w tym roku wiele oka-
zji do rozmów na temat Volvo Ocean 
Race, ponieważ planują wspólne starty 
w międzynarodowych regatach cyklu 
World Match Racing Tour.

Krzysztof Olejnik

Knut Frostad, dyrektor Volvo Ocean Race 
W edycji z 1993 i 1994 roku był sternikiem na jachcie „Intrum Justitia”. W latach 1997-1998 był kapitanem i dyrektorem 
teamu „Innovation Kvaerner”, a w latach 2001-2002 kierował zespołem „Djuice Dragons”. W edycji regat z 2005 i 2006 roku 
współpracował z załogą „Brasil 1”. Knut Frostad ma również międzynarodowe doświadczenie biznesowe.

http://www.smart.gda.pl
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UBEZPIECZENIA  CZARTERU
odpowiedzialność cywilna skippera
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków
ubezpieczenie skippera od kosztów ochrony prawnej
ubezpieczenie od konfiskaty
ubezpieczenie kaucji za czarter
ubezpieczenie od następstw uszkodzeń w czarterze
ubezpieczenie od anulowania czarteru

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

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA 
W SPORTACH WODNYCH 

...to więcej, jak tylko ubezpieczenie

UBEZPIECZENIA  JACHTU
jacht-casko
jacht-OC

ubezpieczenie  pasażerów w  razie  wypadku

SMS -PROGNOZA POGODY

NOWOŚĆ
24 H SERWIS

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

NAJLEPSZE AGENCJE POLECAJĄ YACHT-POOL 
Agantrus, Azymut, Blękitny Piotruś, charter.pl, Globtourist, Kubryk, Master Yachting, Otago Yacht, People Experience, Punt, Skaut 
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N ie mieliśmy informacji o ka-
pitanie Cichockim przez 
42 dni. Początkowo wszy-

scy uspokajali, mówiąc, że skoro 
radiopława awaryjna będąca na 
wyposażeniu jachtu milczy (nie 
nadaje sygnału), należy cierpliwie 
czekać. Ale z tygodnia na tydzień 
napięcie rosło. – Uspokajałem ro-
dzinę Tomka i jego przyjaciół, ale 
w końcu zaczęły się rodzić różne 
czarne scenariusze. Także w mo-
jej głowie – mówi Krzysztof Mi-
kunda z olsztyńskiej agencji Ma-
trix, która opiekuje się projektem 
okołoziemskiego rejsu Around 
The World Delphia Project.

Po czterech tygodniach organizatorzy 
ogłosili poszukiwania jachtu na szeroką 
skalę. Cichockiego wypatrzył w serwi-
sie marinetraffic.com Zbigniew Świa-
cki. Jacht „Polska Miedź” znajdował 
się wówczas obok archipelagu Azorów. 
Świacki wysłał do organizatorów pro-

jektu zdawkową informację. Zapewne 
nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo ro-
dzina niepokoiła się o Tomka.

Zlokalizowanie „Polskiej Miedzi” 
przyniosło nie tylko ulgę, ale także 
pierwsze od sześciu tygodni informa-
cje o rejsie. Jacht Cichockiego płynął 
z prędkością 6-7 węzłów. Po raz kolej-
ny jednostkę zlokalizowano, gdy była 
około 1100 mil od mety w Breście. 
Upragniony port wydawał się wówczas 
na wyciągnięcie ręki, ale na Cicho-
ckiego czekały jeszcze Biskaje. A pro-
gnoza pogody nie była najlepsza, za-
powiadano sztorm i przeciwne wiatry.

Cichocki dopłynie do Francji praw-
dopodobnie około 6 maja. Mają na 
niego czekać przyjaciele, rodzina i że-
glarze z francuskiej Polonii. Do Bre-
stu wyruszają także przedstawiciele 
stoczni Delphia Yachts, która zbudo-
wała „Polską Miedź”. Szefowie firmy 
planują nawet rejs – chcą wypłynąć 
Tomkowi naprzeciw. Po krótkim po-
stoju we Francji jacht wyruszy do Pol-

ski. Cichockiemu będzie na tej trasie 
towarzyszyć kilkuosobowa załoga.

– Dlaczego nie zafundujecie mu biletu 
na samolot, przecież chłop ma zapew-
ne dość morza, przynajmniej na jakiś 
czas? – pytamy Krzysztofa Mikundę.

– A w życiu, chciał płynąć, to niech 
wraca do Sopotu przez Morze Północne 
i Bałtyk – odpowiada żartem organi-
zator rejsu. – Oczywiście, jeśli Tomek 
będzie w kiepskiej kondycji po około-
ziemskiej wyprawie, wróci do Polski 
samolotem, ale nie sądzę, by chciał 
opuszczać jacht. Pod koniec maja w So-
pocie odbędzie się uroczyste powitanie 
„Polskiej Miedzi” i jej kapitana.

Cichocki 1 lipca 2011 roku wypłynął 
z Francji. Po miesiącu minął równik. Na 
Oceanie Indyjskim złamał żebro, rozciął 
głowę i stracił przytomność. Na dodatek 
„Polska Miedź” uszkodziła ster. Awaria 
była na tyle poważna, że kapitan musiał 
zawinąć do Port Elizabeth w Republice 
Południowej Afryki. Cofał się 800 mil, 
halsując przez dwa tygodnie. Pod koniec 

października „Cichy” wrócił na trasę. 
Trzy tygodnie po opuszczeniu RPA, gdy 
zbliżał się do południowych brzegów 
Australii, nagle przestał informować 
organizatorów rejsu o swym położeniu. 
Cisza trwała 12 dni. Wreszcie udało się 
namierzyć jacht, a na Boże Narodzenie 
kapitan przekazał informację o sytuacji 
dzięki pomocy załogi statku, który zna-
lazł się w zasięgu UKF. Łączności nie 
udało się już nawiązać, ale – na szczęście 
– pozycję jachtu mogliśmy śledzić dzięki 
satelitom i firmie ExactEarth. Aż do 13 
marca, kiedy Cichocki „zniknął” na dłu-
gie sześć tygodni.

Celem wyprawy Around The World 
Delphia Project było samotne opły-
nięcie świata bez zawijania do por-
tów. Pod polską banderą. Na jachcie 
polskiego projektanta wybudowanym 
w polskiej stoczni. I przy wsparciu pol-
skich firm. Nie wszystko się udało, ale 
i tak wierzymy, że Tomasz Cichocki 
wraca szczęśliwy i spełniony.

Krzysztof Olejnik

Powrót „Polskiej Miedzi”
Tomasz Cichocki namierzony na Atlantyku po sześciu tygodniach

Powitanie jachtu najpierw w Breście, a później w Sopocie

„Polska Miedź” kapitana Cichockiego.     Fot. Krzysztof Mikunda

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

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

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

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

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

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

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

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

WILLE NAD ZALEWEM
Pod Warszawą powstają domy w sąsiedztwie największych portów

nieruchomości nad wodą
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http://www.willenadzalewem.pl
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Ponad 100 jachtów, w tym 
aż 30 z Niemiec i co naj-
mniej jeden z Danii, wy-

startuje w sierpniu w dwuna-
stych Regatach Unity Line. Już 
dziś do wyścigu zgłoszono po-
nad 150 żeglarzy.

Regaty organizowane są od 12 lat 
wspólnymi siłami firmy Unity Line oraz 
Jacht Klubu AZS w Szczecinie. Do tej 
pory najczęściej rywalizowano na trasie 
Świnoujście – Kołobrzeg – Świnoujście. 
W tym roku (start 10 sierpnia) wyścig po 
raz pierwszy zorganizowany zostanie 
na wodach polskich i niemieckich. Do 
pierwszego etapu załogi wystartują jak 
zwykle ze Świnoujścia. Skierują jach-
ty na północny zachód. Będą płynąć 
wzdłuż brzegu wyspy Uznam, aż do jej 
północnego cypla, gdzie zaczną zmie-
niać kurs na południe, by w wąskiej za-
toce trafić do miasta Kröslin. Nazajutrz 
rozegrany zostanie etap powrotny na 
trasie Kröslin – Świnoujście.

Wśród zgłoszonych żeglarzy jest wie-
lu stałych uczestników. Między innymi 
Uwe Rottgering na jachcie „Fanfan”, 
na którym odbył samotny rejs dookoła 
świata. Samotni żeglarze Holger Freu-
de na 50-letnim jachcie „Sturmvogel” 
oraz Hanjo Tamm na łodzi „Hawesta” 
klasy Mini 650 przygotowywanej do 
regat Mini Transat. Będą też znakomite 
jachty regatowe, zwycięzcy poprzed-
nich edycji: „Black Magic” ze skippe-
rem Danny Stöckerem oraz „Enjoy” 
ze Stefanem Muschterem. Zgłosili się 
także Waldemar Skuza na „Kantap-
perze” (organizator Regat Unity Line 
w Niemczech) oraz Lutz Bramer na 
jachcie „Manati”, który był pierwszą 
niemiecką jednostką zgłoszoną przed 
kilku laty do Regat Unity Line.

W dotychczasowych wyścigach 
uczestniczyło wielu polskich żeglarzy 
mających za sobą długie i ciekawe rej-
sy. Na trasie mogliśmy spotkać Joannę 
Pajkowską, Martę Sziłajtis Obiegło, 
Edwarda Zająca, Andrzeja Armiń-
skiego czy Radka Kowalczyka, który 
właśnie podczas tych regat zdobywał 
pierwsze doświadczenia w morskiej 
żegludze. Uczestnicy wyścigu często 

Regaty Unity Line
Po raz pierwszy uczestnicy popłyną do Niemiec

Trasa: Świnoujście – Kröslin – Świnoujście

Harmonogram Regat Unity Line 
9.08, czwartek, godz. 20. Odprawa 
kapitanów w Marinie Świnoujście
10.08, piątek, godz. 9. Start do wyści-
gu na trasie Świnoujście – Kröslin
11.08, sobota, godz. 9. Start do wyści-
gu na trasie Kröslin – Świnoujście
Zakończenie regat odbędzie się w so-
botę lub w niedzielę (12 sierpnia).Jacht „Sharki” zbudowany w 1972 roku w USA.   Fot. K.J. Soroka
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wyruszają na dalekie wyprawy, by 
w egzotycznych rejonach świata wyko-
rzystać umiejętności zdobyte na trasie 
regat. Już drugi rok żegluje Mirosław 
Lewiński na „Ulyssesie”. Mirek długo 
włóczył się po Karaibach, teraz planuje 
opłynąć świat. W tej chwili przemierza 
Pacyfik. Przez Ocean Atlantycki płynie 
załoga „Teosia” dowodzona przez Woj-
ciecha Ksepkę. Na Karaiby dopłynął 
niedawno „Kulfon II” z Wojciechem 
Bylińskim. A Edward Zając na swoim 
„Holly” wystartuje pod koniec maja 
w regatach Azory Jester Challenge 2012 
(z angielskiego portu Plymouth na Azo-
ry). Edward ma 67 lat. Żegluje na jach-
cie o długości 6,24 metra. Dotychczas 
przepłynął po Bałtyku w samotnych 
rejsach ponad 7 tys. mil morskich.

Sędzią głównym będzie Tomasz Pa-
terkowski. W komisji regat zasiądą także 
Elżbieta Paterkowska i Marta Bielino-
wicz. To stały zespół Unity Line mający 
duże doświadczenie w przeprowadzaniu 
regat morskich. Sędziowie będą korzy-
stali z jednostki Zbigniewa Grześko-
wiaka o nazwie „Morski Patrol”, która 
na potrzeby regat jest przebudowywana 

na przystani Campingu Marina. Statek 
będzie służył także organizatorom re-
gat oraz dziennikarzom, fotoreporterom 
i operatorom kamer telewizyjnych. 

W wyścigu biorą udział jachty z po-
miarem KWR, z pomiarem ORC, bez 
pomiarów, oldtimery, samotnicy, jach-

ty wyczynowe oraz żaglowce i łodzie 
towarzyszące. Regaty gromadzą około 
400 żeglarzy. Na kończącej regaty im-
prezie organizowanej na promie Unity 

Line obecni są także organizatorzy, 
sędziowie, załogi jednostek towarzy-
szących i zaproszeni goście – łącznie 

pół tysiąca osób. Kibice oraz wczaso-
wicze wypoczywający w Świnoujściu 
obserwują regaty z plaży, w jej pobliżu 
jest start oraz meta wyścigu. Warto też 
wpaść do portu jachtowego w Basenie 
Północnym w Świnoujściu, by obej-
rzeć jachty, spotkać uczestników, po-
rozmawiać i wymienić doświadczenia. 

Informacje o regatach zamieszczane 
są na stronie internetowej www.rega-
tyunityline.pl oraz na Facebooku. Fil-
my z regat można obejrzeć w serwisie 
You Tube oraz na portalach Telewizji 
Pomerania oraz Telewizji Świnoujście.

Przed Regatami Unity Line (14 lip-
ca) obędą się Regaty Stepnica organi-
zowane przez Urząd Gminy Stepnica 
oraz szczeciński Jacht Klub AZS. Będą 
częścią trzydniowych Dni Stepnicy 
(szczegóły na stronie www.stepnica.pl). 
Bezpośrednio po Regatach Unity Line 
odbędą się XIII Bałtyckie Regaty Sa-
motnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”. 
Start i meta również w Świnoujściu.

Piotr Stelmarczyk,  
Jacht Klub AZS w Szczecinie

Organizator Regat  
Unity Line i Regat Stepnica

Ponad 100 jachtów w morskich regatach to wyjątkowe wydarzenie.  Fot. K.J. Soroka

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

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

ROBIMY
FALE
 

 Trzy wielkości ekranu wersji dotykowej e HybridTouch oraz serii c
 Wbudowany moduł echosondy ClearPulse (w wybranych modelach)
 Doskonałe możliwości sieciowe
 Całkowicie nowe menu użytkownika
  Żywe kolory i duża jasność ekranu, z podświetleniem LED – wskaźniki 

używają 40% mniej energii od poprzednich modeli
  Przesyłanie obrazu Video przez moduł Wi-Fi do urządzeń przenośnych 

z bezpłatną aplikacją RayViewer
  Możliwość współpracy z radarami Raymarine HD, SHD, 

echosondami ClearPulse, kamerami termowizyjnymi, 
urządzeniami AIS, instrumentami, autopilotami i więcej

 

NOWE wskaźniki serii e i c – mogą być Twoje
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http://www.regatyunityline.pl/
http://www.regatyunityline.pl/
http://www.stepnica.pl/
http://www.eljacht.pl
http://www.raksa.com.pl
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Sześć portów jachtowych, 
lotnisko, stacja paliw tuż 
przy wodzie, dwie tawer-

ny i dwie restauracje. Obok dwa 
sklepy żeglarskie, Centrum Na-
wigacji Wodnej, sklep z farbami 
i chemią do jachtów oraz serwi-
sy motorowodne. Do tego sale 
wykładowe, kilka firm czarte-
rowych, trzy sekcje żeglarstwa 
regatowego i aż 600 jachtów – 
morskich, zatokowych i śródlą-
dowych. I to wszystko na jednej 
ulicy, na odcinku niespełna 1,5 
km. Z bezpośrednim dostępem 
do jeziora Dąbie i dalej do Zale-
wu Szczecińskiego i Bałtyku. Są 
powody, by zazdrościć szczeciń-
skim żeglarzom.

Kwiecień. Ciepły słoneczny week-
end. Większość jachtów jeszcze na 
brzegu, ale bosmani mają pełne ręce 
roboty. Co kilka minut kolejna łódź 
wraca po zimie na wodę. Wizytę na że-
glarskiej ulicy Szczecina rozpoczyna-
my od Mariny Pogoń (ul. Przestrzenna 
3). Po przekroczeniu bramy wjazdo-
wej, za którą stoi stacja benzynowa ze 
sklepem, uwagę zwracają ciężarowe 
samochody i koparki. Trwa powięk-
szanie basenu portowego. – Przed 
nami jeszcze trzy miesiące wywo-
żenia ziemi – mówi jeden z operato-
rów. – Praca nie jest prosta, maszyny 
grzęzną w mule, musimy je ustawiać 
na podestach. Najgorzej jest wzdłuż 
kanału Dąbska Struga, gdzie w ogóle 
nie mogą wjechać duże koparki. Tam 

wybieramy ziemię lekkim sprzętem, 
metodą „na wędkę”. 

Ale postępy widać. Zburzono już 
wszystkie domki kempingowe. Dąb-
ska Struga jest już wyraźnie szersza. 
Podobnie jak krótki kanał łączący ją 
ze starym basenem portowym. Dziś 
w marinie jest 150 miejsc dla jachtów. 
Po ustawieniu nowych pomostów bę-
dzie ich 280. Jest jeszcze mały basen 
techniczny w północnej części klubu, 
bliżej Odry Wschodniej, który służy 
do wyciągania jachtów i bieżących na-
praw. Inwestycja zakłada także budo-
wę nowego bosmanatu oraz instalację 
monitoringu (ma być gotowy w przy-
szłym roku).

Koło slipu, gdzie wodowane są 
małe łodzie sportowe, znajduje się 

stary drewniany hangar sekcji rega-
towej, jednej z najsilniejszych w kra-
ju. Kiedy wiosną przychodzi wyso-
ka woda i podtapia okoliczny teren, 
łódki w hangarze pływają. Aż trudno 
uwierzyć, że trzymają tu swój sprzęt 
zawodnicy zdobywający medale na 
najważniejszych mistrzowskich im-
prezach, nie tylko w kraju. Niektó-
rzy żartują: „na szczęście hangar nie 
startuje w regatach”. Niestety, klub na 
razie nie ma pieniędzy na postawienie 
nowego obiektu dla regatowców. Ko-
mandor Marek Czaja szacuje, że w naj-
bardziej ekonomicznej wersji nowy 
hangar kosztowałby 100 tys. zł. 

Na terenie mariny znajdziecie ta-
wernę „U pirata”, która jest miejscem 
spotkań klubowiczów, regatowców, 

Ulica Przestrzenna
Wiosenny raport magazynu „Wiatr” ze Szczecina

Jedyna taka ulica w Polsce

35 ton w powietrzu, czyli wodowanie „Daru Szczecina” w Centrum Żeglarskim.
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trenerów i gości. Jest sala wykłado-
wa, warsztat oraz Centrum Nawigacji 
Wodnej firmy Skaut. Można tu poroz-
mawiać o najnowszych urządzeniach 
dostępnych na rynku oraz sprawdzić 
działanie urządzeń kilkunastu firm, 
między innymi Raymarine, Simrad, 
B&G, Garmin czy Furuno. Znajdzie-
cie plotery map, wielofunkcyjne wy-
świetlacze, echosondy, autopiloty, 
kamery termowizyjne, anteny sateli-
tarne, elementy systemów audio, pa-
nele solarne, elektrownie wiatrowe, ra-
diotelefony, kompasy, odbiorniki GPS, 
a nawet lampy jachtowe. Firma Skaut 
wyposaża w ten sprzęt łodzie stacjonu-
jące w całej Europie, przeważnie nale-
żące do polskich armatorów. Ostatnio 
montowała urządzenia we Francji, na 
pięknej łodzi Beneteau Sense 50. Być 
może po ukończeniu prac remonto-
wych w marinie takie jachty będą za-
wijać także tutaj.

Około 200 metrów za przystanią 
Pogoni Szczecin skręcamy do Jacht 
Klubu AZS (ul. Przestrzenna 9), któ-
ry skupia jedno z najaktywniejszych 
środowisk żeglarskich w całym woje-
wództwie zachodniopomorskim. Na 
wodzie znane jachty, między innymi 
„Mazurek”, „Stary” i „Mantra Ania”. 
Na lądzie świeżo odnowiona tawerna, 
która jest miejscem spotkań organizo-
wanych przez miejscowych żeglarzy 
(także zimą). W AZS cumuje ponad 
120 jachtów. Choć w ubiegłym roku 
ukończono budowę nowych pomostów 
pływających o długości 105 metrów 

(inwestycja za milion złotych), przy 
których powstało 50 nowych stano-
wisk cumowniczych, wolnych miejsc 
dla jachtów nie ma, a lista oczekują-
cych liczy około 30 osób. Przed sezo-
nem wywieszono w klubowej gablo-
cie duży kolorowy plan przystani, na 
którym każdy z rezydentów może od-

szukać nazwę swojego jachtu i w ten 
sposób znaleźć przydzielone miejsce.

Tuż obok JK AZS znajduje się przy-
stań firmy Marina Hotele (ul. Prze-
strzenna 7 i 11). Choć ceny postoju 
w tym porcie są bodaj najwyższe 
w Polsce (niemal trzykrotnie wyższe 
niż w sąsiednim klubie akademickim), 

stacjonuje tu 80 łodzi i tylko 10 miejsc 
jest wolnych. Na przystani znajduje się 
świeżo wyremontowany i powiększo-
ny hotel. Jest restauracja z pięknym 
widokiem na port i jezioro Dąbie. Fir-
ma zapewnia armatorom monitoring, 
całodobową ochronę (także zimą), 
a obsługa dogląda jachtów i zabezpie-

Trwa przebudowa Mariny Pogoń. Wkrótce będzie tu 280 miejsc cumowniczych.

http://www.hanseyacht.pl
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cza je podczas podwyższonych stanów 
wody. Kim są klienci tego portu? Poło-
wa jednostek to łodzie motorowe. Je-
den z armatorów przylatuje na sąsied-
nie lotnisko prywatnym samolotem 
z południa Polski. Przychodzi na swój 
jacht, pokonując spacerem zaledwie 
kilkaset metrów, często tylko z pod-
ręcznym bagażem. Wchodzi na łajbę, 
zapala cygaro, zarzuca wędkę i jest 
w swoim świecie. W porcie znalazł do-
bre miejsce także Robert Wolniewicz, 
który od lat prowadzi tu swój klub 
MKŻR szkolący najmłodszych żegla-
rzy z klasy Optimist. 

Marina Hotele posiada także teren 
po drugiej stronie JK AZS (wjazd 
bezpośrednio od ul. Przestrzennej). 
To część mająca charakter bardziej 
handlowy i remontowy, choć rozwija-
na jest też działalność portowa (posta-
wiono nowe pomosty pływające dla 22 
łodzi). W ogromnym, bardzo wysokim 
hangarze prowadzone są prace remon-
towe, przeważnie przy starych drew-

nianych jachtach. Tu odrestaurowano 
„Rozpióra”, drewnianą łódź klasy Star 
z 1935 roku, o której pisaliśmy jesie-
nią ubiegłego roku. Prace wykonała 
działająca w tym miejscu firma Yacht 
Planker Service, remontująca wcześ-
niej „Poloneza”, na którym Krzysztof 
Baranowski odbył na początku lat 70. 
rejs dookoła świata.

W pomieszczeniach przylegają-
cych do hangaru działa sklep żeglar-
ski spółki Maritim Shop Yard, salon 
Kawasaki oraz serwis i salon moto-
rowodny Yamaha prowadzony przez 
firmę Moto 46. Jest także nowy sklep 
z farbami i chemią do jachtów fir-
my CMS oraz biuro i sala wykłado-
wa Centralnego Ośrodka Żeglarstwa 
z Trzebieży. Swoją siedzibę ma tu też 
YKP Szczecin. Miłośnicy motorówek 
znajdą firmy Best Boats oraz Nauti-
ka, które prowadzą sprzedaż i czarter 
łodzi. Jest również warsztat i serwis 
silników Mereng oraz klub narciarzy 
wodnych. Wkrótce w tym miejscu 

Dawid Zbroja będzie organizował 
klub Dobra Marina prowadzący szko-
lenie w klasie Optimist oraz w konku-
rencjach windsurfingowych.

W najbliższych miesiącach sporą 
część hangaru zajmie firma Marina 
Sport, która już rozpoczęła prace re-

montowe. Powstanie klub z czterema 
kortami do squasha, dwoma kortami 
do gry o nazwie ricochet (odmiana 
squasha, w której gracze mogą odbijać 
piłkę także o sufit i tylną ścianę). Bę-
dzie badminton, ścianka wspinaczko-
wa, a nawet ring bokserski. Otwarcie 
planowane jest na jesień. 

Tuż za płotem (przy ul. Przestrzen-
nej 13) jest siedziba Szczecińskiego 
Jacht Klubu Morskiego LOK. Działa 
tu hurtownia żeglarska Aura, prowa-
dząca także sprzedaż detaliczną (na 
miejscu oraz wysyłkową). Mijamy 
kolejne sto metrów i wita nas Centrum 
Żeglarskie, czyli Międzyszkolny Ośro-
dek Sportowy Euroregionalne Cen-
trum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 
(ul. Przestrzenna 21). Odwiedzamy 
nowe budynki wzniesione niemal tuż 
przy kei. W pierwszym są sanitariaty 
i prysznice. W drugim – nowoczesna 
sala wykładowa dla prawie 100 osób, 
biura, pokój dla instruktorów, kuch-
nia oraz pomieszczenia bosmanów. 
Obok rozpoczęto wznoszenie trzecie-
go, będzie w nim stołówka. Niedaleko 
znajdują się stare gmachy przypomi-
nające wojskowe koszary. Centrum 
Żeglarskie ma je zagospodarować do 
2013 roku. Pierwszy, znajdujący się 
najbliżej wody, będzie pełnić funkcję 
konferencyjno-hotelową. Drugi po-
mieści biura. A w trzecim ma powstać 
schronisko młodzieżowe. Tuż obok, 
przy długiej kei, już jesienią tego roku 
ustawione zostaną nowe pomosty pły-
wające, przy których znajdzie się 110 

CENNIK ULICY PRZESTRZENNEJ
Wybrane pozycje z oferty klubów

Camping Marina PTTK
Roczne postojowe za jacht o długości 9-10 m 3200 zł
Roczne postojowe za jacht o długości 10-11 m 3300 zł
Roczne postojowe za jacht o długości 11-13 m 3500 zł
Wodowanie jachtu o wadze ponad 6 ton 270 zł
Pokój jednoosobowy w całorocznym domku ze śniadaniem 100-120 zł
Dwuosobowy pokój w całorocznym domku ze śniadaniem 140-180 zł

Centrum Żeglarskie
Roczne postojowe za jacht o długości 8-10 m 3200 zł
Roczne postojowe za jacht o długości 10-12 m 3500 zł
Roczne postojowe za jacht o długości 12-14 m  3700 zł
Slipowanie na suwnicy 166 zł
Slipowanie na slipie (do 500 kg) 43 zł
Nocleg jednej osoby w domku kempingowym 35 zł
Wynajem domku dla 10 osób 276 zł
Rozbicie namiotu (za osobę na dobę) 10 zł
Wynajęcie kajaka 7 zł/h

Jacht Klub AZS
Roczne postojowe za jacht o długości 8-9 m  2070 zł
Roczne postojowe za jacht o długości 9-10 m  2500 zł
Roczne postojowe za jacht o długości 10-11 m 2995 zł

Marina Hotele
Roczne postojowe za jacht o długości 8-9 m 7320 zł
Roczne postojowe za jacht o długości 9-10 m 7930 zł
Roczne postojowe za jacht o długości 10-11 m 8540 zł
Pokój klasy Finn (1-osobowy) 100 zł
Pokój klasy Cadet (2-osobowy) 125 zł
Pokój klasy Soling (3-osobowy) 160 zł
Pokój klasy Omega (4-osobowy) 200 zł
Apartament kapitański (2-osobowy) 250 zł

Marina Pogoń
Roczne postojowe za jacht o długości 6-8 m 2400 zł
Roczne postojowe za jacht o długości 8-10 m 3100 zł
Roczne postojowe za jacht o długości 10-12 m 3650 zł

Centrum Nawigacji Wodnej firmy Skaut. Marina Pogoń, ul. Przestrzenna 3.

Nowy pomost dla 22 jachtów na przystani firmy Marina Hotele.

http://www.finboats.pl
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nowych miejsc. Dziś w centrum cumu-
je prawie 130 jachtów, wszystkie miej-
sca są zajęte.

Tuż za płotem ostatni przystanek 
naszej krótkiej wycieczki po żeglar-
skiej ulicy. Jesteśmy na przystani czte-
rogwiazdkowego Campingu Marina 
PTTK, który ma opinię jednego z naj-
lepszych w Polsce. Miłośnicy karawa-
ningu z zachodniej Europy, głównie 
turyści z Niemiec, jadąc na wschód, 
właśnie tutaj planują pierwszy postój.

Camping oferuje noclegi w całorocz-
nych domkach. Miejscowa tawerna 
uraczy wasze podniebienia. W kame-
ralnym porcie (prawie 60 miejsc po-
stojowych) można zobaczyć żaglowiec 
„Olander”, duński kuter z 1931 roku. 
Kilka lat leżał na burcie i gnił na brzegu 
szczecińskiej Regalicy. Został podnie-
siony z mielizny, przetransportowany 
na teren campingu i pieczołowicie od-
restaurowany. Dziś to jeden z najpięk-
niejszych jachtów Szczecina. Posiada 
gaflowe ożaglowanie, długi bukszpryt 
i klasyczną, prostą nadbudówkę. 
W dłuższy rejs może zabrać 12 osób. 
W tym roku (na Wielkanoc) odbył rejs 
na trasie Szczecin, Bornholm, Sassnitz, 
Świnoujście, Ueckermünde, Trzebież. 
Był pierwszym jachtem, który po zimie 
dotarł do portu Rønne na Bornholmie. 
Żaglowiec został w tym roku zaproszo-
ny na kilka dużych imprez żeglarskich, 
będzie między innymi w Gdańsku, 
Świnoujściu oraz w niemieckim porcie 
Rostock na Hanse Sail.

Camping to także siedziba firmy 
Horyzont importującej do Polski skan-

dynawskie łodzie motorowe i niemie-
ckie jachty. Horyzont jest przedstawi-
cielem aż sześciu marek. Możemy tu 
więc zobaczyć fińskie motorówki ze 
stoczni Bella-Veneet Oy, niemiecki 
jacht Hanse 400 czy małą łódź bala-
stową Varianta. Zrobimy też zakupy 

w stacjonarnym sklepie „Bakista”. To 
główny sztab dowodzenia znanego 
domu wysyłkowego dla żeglarzy.

Ulica Przestrzenna wymaga jeszcze 
wielu inwestycji i starań, by można 
powiedzieć, że jest dumą żeglarskie-
go Szczecina i zachodniej Polski. Ale 

kiedy pływające ogrody (Floating 
Garden), które od kilku lat widnieją 
na sztandarach miasta, wreszcie za-
kwitną, żeglarze z Przestrzennej będą 
mogli powiedzieć, że korzenie tych 
ogrodów są właśnie tu. Na naszej ulicy.

Krzysztof Olejnik

Żaglowiec „Olander” na przystani Campingu Marina PTTK, ul. Przestrzenna 23.

http://www.finboats.pl
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W lutowym numerze „Wia-
tru” pisaliśmy o nowych 
imprezach targowych 

branży sportów wodnych orga-
nizowanych w Sosnowcu, Szcze-
cinie i Mysłowicach. W kwietniu 
podaliśmy informację o powro-
cie po czterech latach targów 
Boatshow do Łodzi. Dziś przed-
stawiamy wam kolejną nową im-
prezę: Arena Boat Show – AR-
BOS. Targi będą się odbywać od 
4 do 7 października w nowych 
halach w Ostródzie.

Organizator przedsięwzięcia, firma 
Demuth Alfa, dysponuje trzema no-
woczesnymi halami (Demuth Arena 
Ostróda). Dwie mniejsze mają łączną 
powierzchnię niespełna 5 tys. metrów 
kwadratowych. Większa – aż 14 tys. 
metrów kwadratowych.

– Sporą szansą dla imprezy jest loka-
lizacja w regionie słynącym z produk-
cji jachtów. Okolice Ostródy oraz cały 
region Warmii i Mazur to szkutnicze 
zagłębie. Dlatego dla sporej części 
potencjalnych wystawców obecność 
na targach organizowanych w pobliżu 
będzie oznaczać oszczędność czasu 
i pieniędzy – mówi Daniel Paczkow-
ski, dyrektor do spraw targów w firmie 

Demuth Alfa. – Odpowiednia wyso-
kość obiektu, specjalna wzmocniona 
posadzka i nowoczesna infrastruktu-
ra to elementy, które dają doskonałą 
możliwość prezentacji najnowszych 
jednostek.

Organizator zapowiada, że na targi 
zostaną zaproszeni dealerzy łodzi ża-
glowych i motorowych z Europy Za-
chodniej i Skandynawii. – Dla wielu 
polskich stoczni będzie to okazja do 
prezentacji swojej oferty, a w kon-

sekwencji być może do rozszerzenia 
rynku zbytu – przekonuje Paczkowski. 
– Do uczestnictwa w targach ARBOS 
zostały zaproszone również firmy 
kompozytowe, producenci akcesoriów 
i wyposażenia łodzi, profesjonalnej 
odzieży żeglarskiej, a także biura po-
dróży i firmy czarterowe. Zdecydowa-
liśmy się na wprowadzenie tzw. po-
wierzchni prezentacji produktu (PPP), 
czyli wydzielonej przestrzeni, gdzie 
firmy związane na przykład z kompo-

zytami będą mogły prezentować swoje 
materiały i technologie – dodaje Da-
niel Paczkowski.

Hale w Ostródzie mają wysokość 
19 metrów, podwieszany sufit o noś-
ności 90 ton oraz duże bramy, któ-
rymi mogą wjechać TIR-y. Poza tym 
w obiekcie jest restauracja dla 800 
gości, klub biznesmena, a także sale 
spotkań do dyspozycji wystawców. 
Pierwsze dwa dni imprezy (4 i 5 paź-
dziernika) przeznaczone będą wy-
łącznie dla profesjonalistów z branży. 
Kolejne dwa (sobota i niedziela) – dla 
wszystkich zwiedzających.

Organizator zaprasza na targi pro-
ducentów, podwykonawców oraz 
dealerów łodzi motorowych i żaglo-
wych, producentów wyposażenia, 
materiałów kompozytowych, firmy 
transportowe, sklepy i hurtownie że-
glarskie. Podczas imprezy wystawcy 
i ich goście spotkają się na bankiecie 
w olsztyńskiej restauracji „Przystań”. 
W planach jest ponadto kameralny 
koncert z muzyką szantową. W trak-
cie imprezy (od czwartku do niedzieli) 
będzie działać radio targowe i ma się 
ukazywać okazjonalna gazeta – „Ku-
rier Targowy”.

Więcej informacji o targach na stronie 
internetowej www.arbosostroda.com

Nowe targi
Ostróda zaprasza branżę żeglarską w październiku

Debiut imprezy Arena Boat Show - ARBOS
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Nowa hala w Ostródzie.

http://www.arbosostroda.com/
http://www.arbosostroda.com
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Rozpoczęła się rekrutacja 
na pierwszy rejs projek-
tu MAST (Maritime Edu-

cation and Sail Training For Yo-
ung People). Młodzież z pięciu 
nadbałtyckich krajów wypłynie 
w czerwcu na pokładzie litew-
skiego żaglowca „Brabander”. 
Budżet projektu MAST wynosi 
1,3 mln euro, 85 proc. tej kwoty 
pochodzi z funduszu unijnego.

Inicjatorem MAST był Morski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Gdańsku. 
Projekt będzie realizowany w ramach 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Bałtyk Południowy. Partnerami 
zostali czterej nasi nadbałtyccy sąsie-
dzi: Litwa, Szwecja, Dania i Niemcy. 
Główną ideą przedsięwzięcia jest or-
ganizacja rejsów integracyjnych na 
tradycyjnych żaglowcach, a adresatem 
przede wszystkim młodzież obarczona 
problemami wychowawczymi, eduka-
cyjnymi, pochodząca ze środowisk za-
grożonych wykluczeniem społecznym 
i nie posiadająca perspektyw eduka-
cyjnych oraz zawodowych. Rekrutacja 

prowadzona jest w ośrodkach opiekuń-
czo-wychowawczych. Opiekunowie 
mają zdecydować, którzy z ich pod-
opiecznych w wieku 15-25 lat mogą 
popłynąć w rejs. Szkolenia będą się 
odbywały na żaglowcach z poszcze-
gólnych krajów partnerskich. Będą to 
„Generał Zaruski”, „Śniadecki”, litew-
ski „Brabander”, szwedzki „Sarpen” 
oraz duński „Røret”. W planach jest 
też utworzenie międzynarodowego 
stowarzyszenia MAST, aby inicjatywa 
mogła być kontynuowana w kolejnych 
latach.

Uczestnicy nie płacą za udział 
w rejsie. Na pokładzie będą ich opie-
kunowie, aby szkolenie na morzu 
stanowiło część codziennej edukacji. 
Dzięki temu, że załoga ma się składać 
z młodzieży z różnych krajów, przyszli 
żeglarze zyskają możliwość poznania 
innych kultur i języków. Organizato-
rzy liczą na to, że rejsy staną się formą 
resocjalizacji. Dodatkową mobiliza-
cję stanowi szansa na dalsze morskie 
kształcenie. Projekt przewiduje bo-
wiem kontynuację szkolenia na mniej-
szych jachtach. 

Pierwszy rejs na litewskim ża-
glowcu odbędzie się już w czerwcu. 
Weźmie w nim udział 15 osób, w tym 
trzech opiekunów z ośrodków wycho-
wawczych. „Generał Zaruski” dołą-

czy do akcji gdy tylko prace remonto-
we na pokładzie zostaną zakończone, 
prawdopodobnie w drugiej połowie 
sierpnia.

Kamila Ostrowska

Młodzież na pokład
Bo żeglarstwo zmienia ludzi na lepsze

Szkolenie instruktorów projektu MAST na szwedzkim żaglowcu „Sarpen”.
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www.maan.pl
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Koniec z dźwiganiem paliwa
Ile raz nieśliście ciężki zbiornik do jachtu? Teraz można mieć zbiornik 
na kółkach firmy Flo Duramax. Sprzedawany jest w zestawie z wężem 
i pistoletem. Źródło: www.bakista.pl

Mastervolt, czyli prąd na jachcie
Firma Mastervolt (znany producent ładowarek, inwerterów, przetwor-
nic, akumulatorów, generatorów prądu i napędów elektrycznych) oferu-
je urządzenia dostarczające energię elektryczną na jachty. Mastervolt to 
nowa marka w ofercie firmy Eljacht. Źródło: www.eljacht.pl

Polo męskie
Koszulka Polo Arqueonautas 1995. 
Nowość na polskim rynku. Duża 
aplikacja na przodzie, kołnierzyk 
i dobrej jakości wykończenia. Ma-
teriał: bawełna. Kolory: biały, czer-
wony i granatowy. Cena 276 zł. 
Źródło: www.bakista.pl

Raymarine także z systemem Android
Do tej pory tylko osoby posiadające produkty marki Apple mogły za 
pomocą technologii bezprzewodowych korzystać z urządzeń serii e 
i c firmy Raymarine. Teraz producent przygotował ofertę dla użyt-
kowników smartfonów z systemem Android. Ukazała się aplikacja 
RayViewer umożliwiająca współpracę tego systemu z urządzenia-
mi Raymarine. Można ją pobrać bezpłatnie z serwisu Google Play. 
Za pomocą ekranu najnowszych urządzeń serii e i c można moni-
torować pracę kamery termowizyjnej i przesyłać obraz ze wskaź-
nika do iPada (wersje 1 i 2) oraz iPhona 4. Ponadto dzięki tej funk-
cji niemal z każdego miejsca na jachcie można przeglądać mapy 
nawigacyjne, odbierać obraz wideo, a także kontrolować radar 
i sonar. Źródło: www.eljacht.pl

Timberland Formentor 
Na sezon wiosenno-letni firma Timberland przygoto-
wała dla amatorów sportów wodnych kolejny model 
butów z linii Formentor. Mają one podeszwy z gumy 
Gripstick, z charakterystycznymi żłobieniami, któ-
re łatwo odprowadzają wodę i dzięki temu nie tracą 
przyczepności. Ponadto nie nasiąkają wodą, więc 
ich waga się nie zmienia. Cholewka z siateczki air-
-tech zapewnia wymianę powietrza, a antybakteryj-
na wkładka chroni przed nieprzyjemnym zapachem 
i ewentualnymi infekcjami. Buty Formentor 2012 są 
dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych utrzy-
manych w marynarskim klimacie: biało-czerwonej 
i granatowej. Cena: 499,99 zł. 
Źródło: www.timberland.pl

Torba piknikowa
Praktyczna torba w podróż 
i na plażę. Posiada część chło-
dzącą do przechowywania 
żywności oraz trzy przegro-
dy zewnętrzne z naczyniami 
dla czterech osób (talerze, 
sztućce, szklanki i serwetki). 
Cena: 139 zł. 
Źródło: www.bakista.pl

Centrum sprzedaży 
używanego sprzętu 
żeglarskiego.

 łodzie żaglowe
 katamarany 
 skiffy 
 przyczepy podłodziowe 
 osprzęt żeglarski

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

www.wateraction.pl
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Koszulka na wiosnę i lato
Prosta w stylistyce koszulka z kolekcji Tim-
berland. Materiał: 100% bawełna organicz-
na. Cena: 199,99 zł. 
Źródło: www.timberland.pl

Plecak Timberland
Plecak z kolekcji Outdoor Adventure doskonale się sprawdza podczas wypadów 
poza miasto i wędrówek. Ma przeciwdeszczowy pokrowiec, zamki chroniące ba-
gaż przed wodą i piankę na plecach oraz sporo pasków i zaczepów. W plecaku 
umieszczono przegrodę ułatwiającą pakowanie. Materiał: 100% poliester z recyc-
lingu. Wymiary: 47 cm x 33 cm x 17 cm. Pojemność: 16 l. Cena: 399,99 zł. 
Źródło: www.timberland.pl

Lampka dla rozbitków
Urządzenie Auto Hemilight firmy ACR Electronics emituje silne 
diodowe światło. Uruchamia się przy kontakcie z wodą morską, ale 
można je także uruchomić ręcznie. Oryginalny klip umożliwia szyb-
kie przyczepienie lampki prawie do każdego typu kamizelki. 
Źródło: www.smart.gda.pl, www.acrelectronics.com

http://e-timberland.pl/timberland-formentor-outdoor-adventure-mezczyzni,kolekcja,TI_OU_AD,MM,5946634.bhtml
http://www.bakista.pl/
http://www.eljacht.pl/
http://www.bakista.pl/
http://e-timberland.pl/timberland-plecak-16ldaypack-mezczyzni-akcesoria-plecaki,plec,MM,A,ABP,4953499.bhtml
http://www.timberland.pl
http://www.eljacht.pl/
http://e-timberland.pl/timberland-formentor-outdoor-adventure-mezczyzni,kolekcja,TI_OU_AD,MM,5946634.bhtml
http://www.timberland.pl/
http://www.bakista.pl/
http://wateraction.pl
http://www.timberland.pl
http://www.timberland.pl/
http://e-timberland.pl/timberland-plecak-16ldaypack-mezczyzni-akcesoria-plecaki,plec,MM,A,ABP,4953499.bhtml
http://www.timberland.pl/
http://www.smart.gda.pl/
http://www.acrelectronics.com/


17www.magazynwiatr.pl maj 2012  magazyn dla żeglarzy

biznes
F

ot
. w

w
w

.d
rm

g.
gd

an
sk

.p
l

W Gdańsku powstaje 10 
przystanków tramwa-
ju wodnego, w tym 

trzy przystanie jachtowe, które 
łącznie będą miały 53 miejsca 
postojowe. Żeglarze i turyści 
zyskają dostęp nie tylko do do-
brze wyposażonej infrastruk-
tury portowej, ale i do zabytko-
wych zakątków miasta. 

Tramwaje wodne w Gdańsku będą 
kursowały na dwóch liniach: F5 i F6. 
Szlak obejmie Motławę, Martwą Wisłę 
i Wisłę Śmiałą. Pierwszy przystanek li-
nii F5 znajdzie się przy ulicy Żabi Kruk, 
a kolejne przy Zielonym Moście, Targu 
Rybnym, ulicy Wiosny Ludów, Nabrze-
żu Zbożowym, Twierdzy Wisłoujście, 
aż do Westerplatte. Na końcu tej linii bę-
dzie wcześniej nieplanowany przystanek 
Nowy Port – Latarnia Morska. Tramwa-
je linii F6 mają się zatrzymywać przy 
Targu Rybnym, ulicach Wiosny Ludów, 
Siennej Grobli II, Tamka, przy osiedlu 
Stogi – Górki Zachodnie oraz Narodo-
wym Centrum Żeglarstwa. Z kolei przy-
stanie jachtowe powstaną przy ulicach 
Tamka, Sienna Grobla II i Żabki Kruk.

Inwestycję rozpoczęto w 2010 roku, 
kiedy udało się pozyskać dotację unij-
ną z programu Ożywienie Dróg Wod-
nych w Gdańsku. Całkowity koszt pro-
jektu to ponad 37 mln zł, z czego nieco 
ponad 17 mln zł pochodzi z funduszy 
UE. Wykonawcami są Hydrobudowa 
Gdańsk oraz firma Warbud. Prace 
budowlane wciąż trwają. Użytkowni-
kiem infrastruktury jest Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Także MOSiR 
będzie odpowiedzialny za wybranie 
operatorów poszczególnych obiektów. 
Partnerem projektu są Muzeum Histo-
ryczne Miasta Gdańska oraz Zarząd 
Transportu Miejskiego. Oficjalne ot-
warcie zaplanowano na 1 czerwca.

Tramwaje mają odmienić oblicze 
Gdańska. Będziemy mogli odkrywać 
miasto z innej perspektywy. Projekt 
ma przyciągnąć turystów z Polski 
i z zagranicy, a także zachęcić ich do 
spędzania czasu nad wodą. Celem jest 
również zapewnienie bezpieczeństwa 
na szlaku wodnym i w jego okolicy 
oraz udostępnienie infrastruktury oso-
bom niepełnosprawnym.

Tramwaj ma kursować trzy razy 
dziennie. Rejsy będą się odbywały 

nieprzerwanie od wiosny do końca 
września. Za bilet normalny zapłacimy 
10 zł, a za ulgowy 5 zł. Będzie je moż-
na kupić bezpośrednio przed rejsem na 
pokładzie statku. Tramwaje obu linii 
mogą przewozić 40 osób. Przewidzia-
ne jest również miejsce na pięć rowe-
rów (opłata za rower: 5 zł). Większość 
przystanków została zbudowana na 
pontonach o wyporności 40 ton i dużej 
wytrzymałości. Są one zaprojektowa-
ne do cumowania cięższych jednostek. 
Nabrzeże z przystankiem połączy trap. 
Będą też stojak ze sprzętem ratowni-
czym (koło ratunkowe i bosak), ławka 
dla oczekujących, tablica informacyj-
na, kosze na śmieci i oświetlenie.

Projekt ma niebagatelne znaczenie 
dla żeglarzy. W ramach inwestycji po-
wstają bowiem trzy nowe przystanie. 
W każdej przewidziano budynek ad-
ministracyjny z bosmanatem. Do dys-
pozycji będziemy mieć aneks kuchen-
ny, sanitariaty, pralnię, pomieszczenia 
techniczne i warsztat.

W każdej z przystani będzie moż-
na wodować jacht ze slipu. W pobliżu 
portu znajdziemy parkingi i tablice 
informujące o tym, co warto zwiedzić 

w okolicy. Przy ulicy Tamka, na gór-
nym piętrze budynku administracyjne-
go, znajdą się cztery pokoje noclegowe 
z łazienkami. W porcie będzie 17 miejsc 
cumowniczych. Przystań przy Siennej 
Grobli pomieści 15 łódek, a port przy 
przystanku Żabi Kruk – 20. W portach 
będziemy mogli podłączyć jacht do prą-
du i uzupełnić zbiorniki wodne. Ponad-
to w przystani Żabi Kruk powstaną dwa 
hangary do przechowywania i naprawy 
kajaków. Podobnie jak przy Tamce, 
w budynku administracyjnym będzie 
tu kilka pokoi do wynajęcia.

Dzięki inwestycji powstaną 34 nowe 
pomosty cumownicze, w tym osiem 
dla tramwaju wodnego. Czy jachty 
i łodzie motorowe będą mogły się za-
trzymać przy każdym z nowych przy-
stanków? – Nie wykluczamy takiej 
możliwości, ale decyzja będzie zale-
żała od przyszłego operatora – mówi 
Grzegorz Pawelec z biura prasowego 
MOSiR. Projekt jest pierwszym eta-
pem programu aktywizacji dróg wod-
nych Gdańska. Rozbudowa uzależnio-
na będzie od możliwości pozyskania 
kolejnych funduszy, w tym unijnych.

Kamila Ostrowska

Gdańsk jak Amsterdam
Dobiega końca budowa linii tramwajów wodnych

Popłyniemy z centrum do Górek Zachodnich

Nowy przystanek wodny przy Targu Rybnym.
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ZACHODNIOPOMORSKIE

Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, 
tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, 
tel. (91) 431 43 00 
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
JK HOM, Szczecin, Przestrzenna 3, tel. (91) 30 70 500
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, 
tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Bracia Ludwińscy, Szczecin, Wiosenna 99, 
tel. (91) 46 44 855
Sklep Bras, Świnoujście, 
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, 
tel. (94) 35 167 65
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Sklep Neptun, Kołobrzeg, 
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. 511 142 312
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin, 
Bohaterów Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, 
tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań w Lubczynie, 
tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6, tel. (91) 423 06 56 
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,  
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, 
tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3 
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, 
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12

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

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, 
tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr,  
Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, 
tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, 
Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, 
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, 
Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, 
tel. (89) 527 19 18

Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6,
tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 608 772 662
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, 
tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Sklep Magic Yacht, Ruciane Nida, Dworcowa 9
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, 
tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, 
tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, 
tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, 
tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7,
tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6, 
tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, 
tel. (87) 427 28 79

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

MAZOWIECKIE
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy
Śródmieście
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, 
Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy 
Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45,
tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9, 
tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada, 
Spacerowa 35, Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, 
tel. (22) 827 28 63
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31A, 
tel. (22) 774 66 66
Sklep Slam, Centrum Blue City, Warszawa, 
tel. (22) 311 71 61
Urząd Dzielnicy Białołęka, Warszawa, Modlińska 197, 
tel. (22) 676 66 03
Białołęcki Ośrodek Sportu, Warszawa, Światowida 56, 
tel. (22) 676 50 72
Multicentrum Biblioteki Publicznej Białołęka, 
Warszawa, Porajów 14, tel. (22) 614 60 70
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,
tel. (22) 616 02 79
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki 
Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54, tel. (22) 828 51 93

Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, 
biurowiec IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, 
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21,
tel. (22) 782 21 83
Sklep Szekla, Warszawa, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, 
tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, 
tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, 
tel. (22) 668 66 08
Tawerna Przechyły, Warszawa, Cieszyńska 6, 
tel. 502 073 200
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16, 
tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, 
tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2, 
tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, 
tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47,
tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139, 
tel. 509 758 503
Tawerna Czarna Perła, Warszawa, Kolejowa 8/10,
tel. (22) 374 75 11
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, Ogólna 5, 
tel. (22) 633 71 82
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91, 
tel. (22) 753 91 04

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

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

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

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

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

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

Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, 
ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, tel. (71) 328 23 25
DOZŻ, Wrocław, Plac Św. Macieja 5, tel. (71) 343 56 65
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław,
Skrzetuskiego 68
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, 
tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki KŻ, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Jeleniogórski OZŻ, Jelenia Góra, Wojska Polskiego 18

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, 
tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, 
Hadamika 20, tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94 
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, 
tel. (33) 497 10 57
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, 
tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, 
tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, 
tel. 605 282 169

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

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

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

http://lepiesza.carbonmade.com/


19www.magazynwiatr.pl maj 2012  magazyn dla żeglarzy

F
ot

. A
R

C
 E

le
ct

ro
ni

cs

biznes

W kwietniowym nume-
rze „Wiatru” po raz 
pierwszy pisaliśmy 

o projekcie „Zew Oceanu” 
Szymona Kuczyńskiego i Do-
brochny Nowak budujących 
pięciometrową drewnianą łód-
kę typu Setka. Przygotowują 
się do atlantyckich rejsów i re-
gat samotników, których po-
mysłodawcą jest konstruktor 
Janusz Maderski. Rozpoczęcie 
oceanicznego wyścigu „Setką 
przez Atlantyk” zaplanowano 
na 11 listopada. Oto kolejny ra-
port z przygotowań.

Praca przebiegają zgodnie z planem. 
W kwietniu wykańczano szkielet jach-
tu, zabezpieczono dziury zrobione 
przez wkręty i pomalowano całość 
środkiem antygrzybicznym. Zalano 

też betonem formę balastu i przepro-
wadzono pomiary szkieletu. Ma on 
obecnie 498 cm. Po nałożeniu nakład-
ki na dziobnicę łódka będzie mieć do-
kładnie pięć metrów długości.

Kolejny krok to przewiezienie szkie-
letu na Mazury. Prace będą kontynuo-
wane w portowym hangarze w Wilka-
sach. Szymon i Dobrochna otrzymali 
miejsce za darmo. Dzięki sponsorom 
mają również niezbędne materiały do 
laminowania. Do połowy maja załoga 
zakończy obszywanie kadłuba. Trzeba 
się spieszyć, bo już na koniec czerwca 
zaplanowano wodowanie.

W ostatnich tygodniach „Zew 
Oceanu” zyskał wsparcie firm i in-
stytucji. – Dzięki sponsorom nie 
musimy się już martwić o materiały 
do budowy jachtu – mówi Szymon. 

Projekt rozwinął się też od strony 
medialnej. Patronem honorowym zo-
stał Arkadiusz Pawełek, podróżnik, 
żeglarz i pisarz. Szymona i Dobroch-
nę wspierają także magazyn „Wiatr”, 
National Geographic Traveler, Radio 
Kraków i miasto Kraków na swoim 
portalu.

Jeśli budowa przebiegnie zgodnie 
z planem, w lipcu jacht zacznie pły-

wać po mazurskich jeziorach. Pod ko-
niec lipca zostanie przetransportowa-
ny do Świnoujścia, by wziąć udział 
w regatach Unity Line oraz w Bałty-
ckich Regatach Samotnych Żeglarzy 
o Puchar „Poloneza”. Prawdopodob-
nie w październiku łódka odpocznie 
na lądzie, aby w listopadzie stanąć 
do wyścigu przez Atlantyk (za sterem 
zasiądzie Szymon Kuczyński). Rega-
ty samotników „Setką przez Atlan-
tyk” rozpoczną się w portugalskiej 
miejscowości Sagres. Jachty wy-
ruszą na Wyspy Kanaryjskie. Metę 
drugiego etapu, pomiędzy wyspami 
Martynika a Saint Lucia, wyznaczy 
południk 61 stopnia długości geogra-
ficznej zachodniej. Po ukończeniu re-
gat do Szymona dołączy Dobrochna. 
Razem będą wracać do Europy przez 
Bermudy i Azory.

Kamila Ostrowska

„Zew Oceanu” na Mazurach
Budują drewniany jacht na Atlantyk

Pod patronatem „Wiatru”

Jak działa radioboja PLB?
Osobiste lokalizatory zyskują coraz większą popularność

W ostatnim numerze opi-
saliśmy działanie urzą-
dzenia Spot (Satellite 

Personal Tracker), które miał 
Jan Lisewski podczas nieuda-
nej próby przepłynięcia Morza 
Czerwonego na kitesurfingu. 
Po 50 godzinach oczekiwania 
Lisewski został odnaleziony 
na morzu przez lokalne służ-
by ratunkowe. Po tym artykule 
dotarła do nas informacja, że 
polski kitesurfer posiadał tak-
że amerykańskie urządzenie 
ResQfix czyli osobistą radio-
boję (Personal Locator Beacon 
– PLB). I to wyłącznie ona spo-
wodowała wezwanie pomocy 
i przeprowadzenie na Morzu 
Czerwonym akcji ratunkowej, 
za którą Jan Lisewski nie mu-
siał zapłacić.

Spot sprzedaje firma Globalstar, 
amerykański operator telefonii sa-
telitarnej mający siedzibę w stanie 
Luizjana. Osobistą radioboję ResQfix 
oferuje amerykańska firma ARC 
Electronics. Po uruchomieniu radio-
boja PLB wysyła sygnał do satelity 
systemu COSPAS-SARSAT (między-

narodowy system satelitarny stwo-
rzony do poszukiwań i ratownictwa 
morskiego, lądowego i powietrznego). 
– Mamy oficjalne pismo z Kanady po-
twierdzające, że akcja poszukiwania 
Jana Lisewskiego została podjęta wy-
łącznie dzięki sygnałowi, który nadał 
jego osobisty lokalizator PLB – mówi 
Janusz Jędruch z firmy Smart, która 
sprzedała kitesurferowi urządzenie. – 
Jan Lisewski mógł zostać uratowany 
bez dodatkowych kosztów, ponieważ 
Polska jest członkiem międzynarodo-
wego systemu ratownictwa COSPAS-
-SARSAT – dodaje.

PLB można zakupić i zaprogramo-
wać u dostawcy, który prowadzi ser-
wis. Każdy posiadacz radioboi musi 
uzyskać pozwolenie na jej używanie 
w warszawskim Urzędzie Komuni-
kacji Elektronicznej oraz złożyć do-
kumenty rejestracyjne w Urzędzie 
Lotnictwa Cywilnego. – Wówczas mo-
żemy być pewni, że w razie wypadku 
i konieczności wezwania pomocy nasz 
sygnał zostanie odebrany, a akcja ra-
townicza będzie zorganizowana bez 
dodatkowych kosztów – mówi Janusz 
Jędruch.

Osobista radioboja ResQfix jest bar-
dzo popularnym urządzeniem w Sta-

nach Zjednoczonych. Wielu turystów 
zabiera je na górskie wycieczki. Z PLB 
korzystają podróżnicy, płetwonurko-
wie, także osoby odwiedzające regiony 
dalekiej północy. Posiadacze PLB nie 
muszą opłacać abonamentów, ani żad-
nych dodatkowych opłat aktywacyj-
nych. Bateria urządzenia może działać 
sprawnie nawet 6-7 lat. Jeśli lokaliza-
tor został użyty w niebezpieczeństwie, 
wówczas oczywiście należy zakupić 
nową baterię.

ARC Electronics produkuje także 
inne lokalizatory osobiste: AquaLink 
oraz AquaLink View. Emitują one 
silne światło stroboskopowe o du-
żej jasności. Po włączeniu urządze-
nia wysyłany jest sygnał wzywania 
pomocy wraz z aktualną pozycją. 
AquaLink zaczyna wtedy emitować 
światło. Urządzenie może też wysy-
łać informację do pięciu wybranych 
osób o treści „I’m OK” wraz z po-
zycją (usługa za dodatkową opłatą). 
Wiadomość ta może być przesłana 
SMS-em lub na adres e-mail. Aqua-
Link View dodatkowo posiada wbu-
dowany czytnik, na którym możemy 
sprawdzić aktualną pozycję. Oba lo-
kalizatory AquaLink utrzymują się 
na powierzchni wody.
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Delphia Yachts z Olecka 
kupiła znaną szwedzką 
markę Maxi. Przejmu-

je wszystko oprócz budynków 
szwedzkiej fabryki – formy do 
wytwarzania kadłubów, wszyst-
kie projekty oraz know-how pro-
dukcji jachtów tej znanej marki. 

Maxi Yachts to szwedzka legenda, 
jak Volvo czy Saab. Firma od lat do-
starczała jachty najbardziej wyma-
gającym klientom, głównie z rynku 
skandynawskiego. Łodzie Maxi znane 
są z jakości wykonania, urody i dosko-
nałych właściwości nautycznych. Na-
leżą też do konstrukcji bardzo komfor-
towych i bezpiecznych. Od powstania 
Maxi Yachts wyprodukowano około 
16 tys. jednostek, w ostatnich latach 
wodowano jachty o długościach od 34 
do 42 stóp.

Producent posiada sieć dealerską 
w całej Europie – od Wielkiej Brytanii 
po Turcję. Łodzie Maxi konstruuje Pelle 
Petterson, szwedzki mistrz świata i me-
dalista olimpijski (dwa medale w klasie 
Star wywalczył podczas igrzysk w To-
kio i Monachium). Niezwykłe jest to, 
że armatorzy jachtów Maxi to nie tylko 
klienci stoczni. To także elitarna grupa 
żeglarzy posiadająca własne stowarzy-
szenie Maxi Yachts organizujące spot-
kania, rejsy i regaty. 

Dlaczego Szwedzi pozbyli się ta-
kiej marki? Dlaczego największa 

Maxi z Olecka
Mazurska stocznia została właścicielem szwedzkiej marki jachtów

Jacht typu Maxi 1060 pod szwedzką banderą.

polska stocznia jachtowa postanowiła 
ją kupić? – Właściciel rozwija swoje 
przedsiębiorstwo w innym kierunku 
i postanowił sprzedać markę. Nasza 
stocznia została uznana za wiarygod-
nego partnera, który zadba o rozwój 
floty Maxi Yachts – mówi Wojciech 
Kot, współwłaściciel stoczni z Ole-
cka. – Ta inwestycja to jeden z eta-
pów dalszego rozwoju naszej firmy. 
Pozwoli nam poszerzyć sieć dealerską 
i wprowadzać na rynek jachty z inne-
go segmentu. 

Jeszcze nie wiadomo, kiedy pierw-
sza łódka Maxi opuści polską linię 
produkcyjną, ale do Olecka już przy-
jeżdżają europejscy dealerzy, którzy 
współpracowali ze Szwedami. Na 
Mazurach zapowiedział też wizytę 
konstruktor Pelle Petterson. Pracow-
nicy Delphia Yachts analizują projekty 
przekazane przez Szwedów i przygo-
towują wznowienie produkcji, na po-
czątku będą to łodzie znanych modeli 
Maxi 1300, Maxi 1060 i SM 40.

Krzysztof Olejnik

Stocznia Delphia Yachts została za-
łożona w 1990 roku. Dziś jest jednym 
z największych producentów jachtów 
w naszej części Europy. Około 90 proc. 
łodzi trafia na rynki zagraniczne. Fir-
ma ma dealerów nie tylko na Starym 
Kontynencie, ale także w USA, Rosji, 
Japonii i Australii. Produkuje 10 modeli 
jachtów żaglowych, trzy modele łodzi 
spacerowych i 20 modeli motorówek. 
W 2011 roku Delphia Yachts sprzeda-
ła ponad 150 łodzi żaglowych i ponad 
1100 motorowych.

Regaty Eljacht Cup 2012
Tegoroczna edycja Eljacht Cup 

odbędzie się w dniach od 23 do 
25 czerwca. Start nastąpi z przy-
stani Jachtklubu Stoczni Gdań-
skiej w Górkach Zachodnich. 
Jak co roku, zwycięskie drużyny 
mogą liczyć na atrakcyjne nagro-
dy oraz dobrą zabawę.

Organizatorzy prowadzą rozmo-
wy z Rosjanami w sprawie ustale-
nia trasy. – Zależy nam, by regaty 
w tym roku oraz w kolejnych latach 
miały międzynarodowy charakter. 
Trasa wiodąca aż do portu w Bałtij-

sku na pewno sprawi, że wyścig 
będzie większym wyzwaniem dla 
załóg – mówi Tomasz Jankowski 
z firmy Eljacht, która jest sponso-
rem wydarzenia.

W ubiegłym roku na starcie Eljacht 
Cup stanęło ponad dwadzieścia ekip. 
Uczestnicy walczyli o 17 nagród, mię-
dzy innymi o sprzęt firmy Raymari-
ne, Bepmarine i Hella Marine (jedną 
z nagród był chartplotter A60 z od-
biornikiem GPS). Zawody odbyły się 
w zmienionym terminie z uwagi na 
zamknięcie portu w Bałtijsku. Zmia-
nie uległa także trasa, której prze-

bieg wyznaczono na wodach Zatoki 
Gdańskiej. W klasyfikacji generalnej 
pierwsze miejsce zajęła załoga jachtu 
„Argea” z kapitanem Ewą Gierulską. 
Drugie miejsce zajęła załoga „Sło-
ni” z kapitanem Zbigniewem Rem-
biewskim. Miejsce trzecie przypadło 
załodze jachtu „Pallas” z kapitanem 
Tomaszem Konnakiem.

Więcej informacji o regatach moż-
na uzyskać na stronie firmy Eljacht: 
www.eljacht.pl oraz na stronie inter-
netowej Jachtklubu Stoczni Gdańskiej: 
www.jachtklub.nsm.pl F
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Megas 56
Polski jacht, który przetrwa nawet epokę lodowcową

Z Gdańska dookoła Antarktydy

Eugeniusz Moczydłowski 
buduje w Gdańsku alu-
minowy jacht wyprawowy, 

który ma żeglować w najdalsze 
zakątki południowych wód Zie-
mi. Pierwszym zadaniem Megas 
56 będzie okrążenie Antarktydy 
zimą (projekt Around the Winter 
Antarctic). Już na samą myśl ciar-
ki przechodzą po plecach. Dla-
czego Eugeniusz Moczydłowski, 
dla przyjaciół „Gienia”, uparł się, 
by żeglować w tak niebezpiecz-
nych i nieprzyjaznych rejonach?

Jacht powstaje w Zakładach Napraw-
czych Taboru Kolejowego w Gdańsku, 
naprzeciwko Polskiego Haka. Alumi-
nium na kadłub, który jest już prawie 
gotowy, sprowadzono z Holandii. Roz-
poczyna się wykańczanie wnętrza. Je-
śli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
wodowanie nastąpi zimą lub wiosną 
przyszłego roku. Koszt budowy tego 
niezwykłego jachtu to około 1,7 mln 
zł. Do tej pory Eugeniusz Moczydłow-
ski brał całą inwestycję na swoje bar-
ki; wydał 750 tys. zł. Teraz poszukuje 
sponsora lub wspólnika, który pomoże 
dokończyć przedsięwzięcie. Moczyd-
łowski mówi o swoim jachcie: „krop-
ka nad i w mojej karierze żeglarskiej 
– obowiązek i marzenie”. 

Eugeniusz Moczydłowski  
dla magazynu „Wiatr”

We wrześniu 2006 roku francuski 
szkuner „Tara” przymarzł do pola 
lodowego w pobliżu Wysp Nowosy-
beryjskich i rozpoczął dwuletni dryf 
przez Ocean Lodowaty, w pobliże bie-
guna północnego, jak niegdyś „Fram” 
pod dowództwem Fridtjofa Nansena 
(1893). To była pierwsza inspiracja do 
stworzenia projektu Megas 56. Druga 
pochodzi od rybaków, najdzielniej-
szych ludzi morza, których statki pra-
cują w najcięższych warunkach. Wie-
lu podpowiedzi dostarczyły mi moje 
wyprawy: czternastomiesięczny rejs 
na „Gedanii” do Arktyki i Antarktyki 
oraz znajomość jachtów żeglujących 
po morzach polarnych.

Od „Tary” zapożyczyliśmy pomysł 
na kadłub w kształcie spodka. Jeśli 
jacht zamarznie w lodach, zostanie 
wypchnięty przez napierające z boku 
pole lodowe. Megas 56 ma podnoszony 
hydraulicznie kil ważący 4,5 tony. Ster 
zaprojektowano na pawęży. W lodach 
będzie demontowany i wciągany na po-
kład. Także śrubę i wał napędowy bę-
dziemy demontować na morzu.

Wiele razy, uwiązany do koła stero-
wego lub trzymający się rumpla w cięż-
kiej pogodzie, zazdrościłem szyprom 
kutrów, którzy często we flanelowej 
koszuli oglądali nas ze swej suchej ste-
rówki, pewnie pukając się w głowę. Co 
to za przyjemność siedzieć na pokładzie 
i kulić się pod kaskadami zimnej wody. 
Konstruktorzy jachtów wymyślili wie-
le rozwiązań mających poprawić dolę 
żeglarzy. Ale żaden ich pomysł nie do-
równuje sterówce kutra rybackiego. Dla-
czego więc nie wykorzystać czegoś, co 
się sprawdziło, na jachcie żaglowym? 
W Megas 56 będzie sterówka wystająca 
zaledwie metr nad pokład, ale zapewni 
schronienie podczas wachty sternikowi 
i nawigatorowi. Szoty i fały poprowa-
dzono do wnętrza. Przeszklona sterów-
ka zapewni widoczność dookoła jachtu. 
Przejście z niej pod pokład to śluza, 
w której należy zdjąć sztormiak, zosta-
wić go w suszarni i wejść do suchego 
i ciepłego pomieszczenia mieszkalnego. 

Na jachcie będą dwie grodzie wodo-
szczelne, dwie łazienki, kuchnia, mesa 
i stanowisko laboratoryjne. Zaplanowa-
no też obszerne pomieszczenia magazy-
nowe na osprzęt żeglarski i wyposażenie 
naukowe. Megas 56 będzie mieć wodne 
ogrzewanie na olej napędowy. Wenty-
lację zapewni pięć luków pokładowych 
i siedem nawiewników. Kadłub zostanie 
zaizolowany pianką poliuretanową.

Aluminiowe poszycie kadłuba w dol-
nej części ma 8 mm grubości. Ale to nie 
jest dobrą miarą wytrzymałości jachtu. 
„Tara” ma kadłub o grubości 22 mm, 
ale waży aż 120 ton. Ciężar ma wpływ 
na bezwładność konstrukcji i skutki 
uderzenia w przeszkodę. Z wyliczeń 
wynika, że polski jacht powinien być 
mocniejszy i bardziej odporny od fran-
cuskiego. Tyle że francuski ma test wy-
trzymałości już za sobą. 

Megas 56 będzie mieć grot z trzema 
refami, genuę na rolerze i fok na mniej-
szym sztagu bez rolera, by można było 
stawiać fok sztormowy. Zbiorniki bala-
stowe na burtach pozwolą na optymal-
ny trym w dłuższych przelotach. Miecz 
szybrowy w części dziobowej ułatwi 
utrzymanie kursu. Do tego elektryczna 
winda kotwiczna, kabestany elektrycz-
ne, ster strumieniowy, mocna brama na 
rufie do obsługi sprzętu oceanograficz-
nego i pontonu. A na pawęży platforma 
robocza, przy okazji chroniąca ster.

Jacht ma silnik o mocy 115 KM, 
agregat prądotwórczy 7 kW chłodzony 
przez chłodnicę w obiegu zamknię-
tym, alternatory silnikowe 12 V i 24 V, 
odsalarkę wody morskiej, podgrzewa-
ne zbiorniki paliwa, kamerę termo-

wizyjną, sonar i kamerę telewizyjną. 
Poza tym oczywiście sprzęt nawiga-
cyjny, radar i system łączności.

Zimowy rejs dookoła Antarktydy pla-
nujemy na lipiec, sierpień i wrzesień. 
Wyruszymy z portu Ushuaia na Ziemi 
Ognistej. Popłyniemy do granicy lodów. 
Jeśli warunki pozwolą, podejdziemy do 
lodu i będziemy realizować program ba-
dawczy. Jeśli pogoda nie będzie sprzy-
jać, jacht oddali się od granicy lodów na 
bezpieczną odległość i będzie żeglować 
dalej na zachód, aż do kolejnego „okna 
pogodowego”. W trakcie wyprawy, za-
leżnie od warunków lodowych, możliwe 
jest zajście na Georgię Południową i Or-
kady Południowe. Szacuję, że przepły-
niemy 10-12 tys. mil.

Pogody do opalania raczej nie 
będzie. Spodziewamy się bardzo 
silnych wiatrów, mokrego śniegu 
i śniegu z deszczem, narastania 
lodu na pokładzie i takielunku, 
temperatury od 4 do minus 20 
stopni Celsjusza. Przez więk-
szość doby żeglować trzeba 
będzie nocą. 

Taki rejs to prawdziwe ży-
cie marynarza dawnych dni, 
który nie żeglował for fun. 
Raczej według twardych 
zasad: mucho trabajo, 
mala comida, poco dine-
ro (dużo roboty, podłe 
żarcie i kiepska zapła-
ta). Ale uważam, że 
lepiej być nieszczę-
śliwym orłem niż 
szczęśliwym roba-
kiem. Na pewno 
warto próbować.

Kontakt z arma-
torem: megas@
richmond.pl
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D la Zbigniewa Łodygi i Ja-
kuba Rościszewskiego, 
szefów firmy Wave Ca-

tamarans, żeglarstwo najpierw 
było pasją i ulubioną formą spę-
dzania wakacji. Prawie co roku 
pływali z rodzinami małą łódką, 
najczęściej po Karaibach. Po-
szukując większego i wygod-
niejszego jachtu, zamówili kata-
maran u polskiego producenta. 
W końcu postanowili założyć 
małą stocznię i budować jach-
ty według własnej koncepcji. 
Wówczas żeglarstwo stało się 
także biznesowym wyzwaniem. 
Jak sobie z nim poradzili?

Prototyp katamaranu Wave 58 za-
prezentowany na targach Wiatr i Woda 
w Gdyni (sierpień 2011) zaciekawił 
zwiedzających. Zrobił też wrażenie 
na członkach jury konkursu Gdynia 
Yacht Design, którzy przyznali mu 
tytuł Najpiękniejszego Jachtu Żaglo-
wego. Taki debiut na trudnym rynku to 
po prostu marzenie...

Zbigniew Łodyga i Jakub Rościszew-
ski kierują warszawską spółką Tubajfor, 
która zajmuje się tworzeniem systemów 
akustycznych w kinach, teatrach i salach 
widowiskowych. Firma nie narzeka na 
zlecenia, przygotowała 700 sal w Polsce, 
Czechach, Słowacji, w Rumunii, Bułga-

rii, a nawet w Izraelu. Budowała między 
innymi Multikina i sale sieci Cinema 
City. Działalność stoczniową rozpoczęto 
w 2008 roku, kiedy został zwodowany 
katamaran „Sta Lucia” (dziś dostępny 
w czarterze, aktualnie przebywa w Izra-
elu, w porcie niedaleko Tel Awiwu).

Firma postawiła przenośną halę 
w dawnej Morskiej Stoczni Jachto-
wej im. Leonida Teligi w Szczecinie. 
Dlaczego zdecydowano się budować 
katamarany? – Chcemy tworzyć takie 
jachty, na jakich sami chcielibyśmy 
pływać. Konstrukcje dające wolność, 
pozwalające opłynąć świat lub włó-
czyć się miesiącami po Karaibach. 
Przestronne, komfortowe, z dużym 
i bardzo jasnym salonem znajdującym 
się między dwoma pływakami, z kli-
matyzacją i stołem gościnnym, na któ-
rym filiżanki stoją bezpiecznie nawet 
podczas żeglugi przy silniejszym wie-
trze, a załoga może obserwować hory-
zont przez duże okna otaczające kabi-
nę ze wszystkich stron. Takie zalety 
mają właśnie dwukadłubowce – mówi 
Zbigniew Łodyga. – Ale od początku 
chcieliśmy także, by nasz katamaran 
był dość szybki. Dlatego specjalny 
kształt pływaków i duże żagle. Nie 
zależy nam na uprawianiu jachtingu 
i staniu miesiącami w porcie na gru-
bych cumach. Chcemy żeglować, gdzie 
oczy poniosą. Nasze jachty muszą bez 
większych problemów pokonać 250 
mil na dobę, przy średnich warunkach 
wietrznych.

Pierwszy jacht Wave 58 o nazwie 
„Sta Maria” przepłynął Atlantyk 
w 14 dni, rywalizując w regatach 
ARC. Pływał po Morzu Karaib-
skim, zwiedził archipelag Antyli, był 
również na Brytyjskich Wyspach 
Dziewiczych podczas uroczysto-
ści odsłonięcia tablicy poświęco-
nej Władysławowi Wagnerowi. Na 
zrefowanych żaglach, przy wietrze 
o sile od sześciu do siedmiu stopni 
w skali Beauforta, „Sta Maria” pły-
nęła z prędkością ponad 22 węzłów. 
Dobrze radziła sobie także w warun-
kach sztormowych, które napotkała 
na Kanale Angielskim.

Koncepcję tego jachtu opracował 
Zbigniew Łodyga. – Przestudiowałem 
dwa roczniki periodyków poświęco-
nych wielokadłubowcom. Poznałem 
nowe trendy w tym segmencie rynku 
oraz różnice między konstrukcjami 
z Australii czy Stanów Zjednoczo-
nych, a tymi, które powstają w Europie 
– mówi. Autorami dokumentacji tech-
nicznej zostali Mieczysław Szwed ze 
Szczecina i Bartosz Puchowski z Gdy-
ni. Projekt wnętrza współtworzyła 
Agnieszka Bona z Gdańska. 

Wave 58
Polski katamaran dla amatorów wygody i szybkiej żeglugi

„Sta Maria” wraca na Bałtyk 

Stół w kokpicie dla całej załogi osłonięty sztywnym dachem.

Cztery łazienki na jednym jachcie. Koniec czekania na poranną toaletę.



23www.magazynwiatr.pl maj 2012  magazyn dla żeglarzy

jachty

Jacht ma ciekawy kształt pływaków, 
w przekroju przypominają odwróconą 
gruszkę. To po to, by pogodzić dobre 
osiągi łodzi z wygodą przebywania 
w przestronnych kabinach. Dzięki ta-
kiej konstrukcji część podwodna pły-
waków jest smukła, a część nawodna 
bardziej pękata, z zaokrąglonymi 
burtami.

Pływaki mają 17,6 metra długości. 
Zanurzenie: 1,3 metra. Szerokość jach-
tu to 9,2 metra. Wnętrze może być do-
mem dla 10-12 osób. Jacht posiada ob-
szerną mesę z kambuzem, sześć kabin, 
cztery łazienki i dwa pomieszczenia 
gospodarcze. Wysokość salonu to sporo 
ponad dwa metry, a kabin – 2,1 metra.

Kuchnię, wzbogaconą o barek 
z wysokimi krzesłami, zbudowano 
w kształcie litery U. Wyposażenie jak 
w domu – piekarnik, kuchenka ga-
zowa, lodówka, zlew, zmywarka do 

naczyń, kuchenka mikrofalowa, jest 
nawet kawiarka. Naszą uwagę zwró-
cił niewielki obraz z wizerunkiem 
Matki Bożej z Gwadelupy (w końcu 
jesteśmy na jachcie „Sta Maria”). 
Stół dla kilku osób sąsiaduje z kuch-
nią. Z dwóch stron stołu są kanapy 
z oparciami, a z dwóch następnych 
wygodne pufy. Do stołu, przy któ-
rym mieści się cała załoga, możemy 
zasiąść także w kokpicie jachtu. Ca-
łość osłonięta jest sztywnym dachem 
sprawdzającym się zarówno w słoń-
cu Karaibów, jak i w trudnych wa-
runkach pogodowych. 

Jacht został zwodowany w kwiet-
niu ubiegłego roku. Przeszedł próby na 
Bałtyku. Odbył rejs na Bornholm i do 
Gdańska, a następnie popłynął do Gdyni 
na targi Wiatr i Woda, gdzie otrzymał 
prestiżowe wyróżnienie. Później „Sta 
Maria” wróciła na Bałtyk, odwiedziła 

Szkiery, przeszła w trudnych warunkach 
Morze Północne i Biskaje, a następnie 
wystartowała w atlantyckich regatach 
jachtów turystycznych. Od czasu zwo-
dowania, „Sta Maria” pływa pod ko-
mendą kapitana Jerzego Jaszczuka.

W tej chwili katamaran kończy 
powrotny rejs przez Atlantyk. Oko-
ło 10 maja ma dotrzeć do Szczecina. 
Po krótkim przeglądzie wyruszy do 
Petersburga na targi żeglarskie Bal-
tic Marine Festival 2012. Lato spędzi 
na Bałtyku, a jesienią znów wyruszy 
przez Atlantyk na Karaiby.

W szczecińskiej hali firmy Wave 
Catamarans powstaje drugi katamaran 
Wave 58. Kogo stać na taki jacht? Łódź 
budowana jest w systemie custom 
made. Zależnie od standardu wypo-
sażenia wybranego przez przyszłego 
armatora kosztuje od 800 tys. euro do 
1,2 mln euro netto.

Panoramiczne zdjęcie wnętrza Wave 58 przedstawia cały salon oraz kambuz.

Wave 58
Długość 17,6 m
Szerokość 9,2 m
Zanurzenie 1,3 m
Grot 106 m kw.
Fok 67 m kw.
Fok sztormowy 14 m kw.
Genaker 170 m kw.
Spinaker 250 m kw.
Silniki Volvo Penta  

D2-55, 55KM
Zbiorniki paliwa 2 x 400 l
Zbiorniki wody 2 x 600 l
Zbiorniki wody 
szarej 

2 x 400 l

Kategoria CE A
Projektanci: 

Zbigniew Łodyga, Mieczysław Szwed, 
Bartosz Puchowski

Producent: Wave Catamarans
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http://www.wave58.com
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Przed pierwszym etapem wyprawy 
odwiedziliśmy Martę w jej rodzinnym 
domu w Poznaniu. Piszemy o tym, bo 
to niezwykłe miejsce. Budynek w stylu 
wielkopolskiego dworku kryje rodzin-
ne i podróżnicze pamiątki, czujemy 
się niemal jak w muzeum Arkadego 
Fiedlera. Na ścianach mnóstwo zdjęć, 
na parapetach kamienie przywiezio-
ne z 28 szczytów tworzących koronę 

polskich gór. Skrzypiące schody, sta-
re pianino, kolekcje filiżanek, motyli 
i żeliwnych podstawek pod żelazka, 
słowem – wnętrza, jakich dziś już się 
nie spotyka. – W domu rodziców spę-
dzam święta z mamą, bratem i siostra-
mi. Do tego miejsca zawsze wracam po 
rejsach. Nie tylko dlatego, że u mnie 
w Gdyni lodówka zwykle jest pusta. 
Przede wszystkim z tego powodu, że 

tutaj szybko regeneruję siły i ładuję 
baterie na kolejne wyprawy – mówi 
Marta.

Do etapowego rejsu dookoła Skan-
dynawii Marta przygotowała francuski 
jacht typu Passoa 54 wyprodukowany 
w 2000 roku. Łódź warta jest kilkaset 
tysięcy euro. Należy do firmy Operon, 
która odkupiła jednostkę od Norberta 
Sedlaceka, znanego austriackiego że-
glarza, uczestnika okołoziemskich re-
gat samotników Vendée Globe. Marta 
przed dwoma laty odbyła tym jachtem 
rejs z Portugalii do Murmańska i z po-
wrotem. Płynęła z załogą jesienią i zimą 
(od września do grudnia). – Tamta wy-
prawa trwała 91 dni. Pokonaliśmy po-
nad 5,5 tys. mil morskich, odwiedzając 
cztery kraje: Rosję, Norwegię, Francję 
i Portugalię – wspomina Marta. – To-
warzyszyło nam przenikliwe zimno. 
Walczyliśmy z lodem, który atakował 
żagle, pokład i takielunek. Na morzu 

panowały sztormowe warunki, a mimo 
to rejs przebiegał bardzo sprawnie. Te-
raz wyruszamy na daleką północ o in-
nej porze roku, będziemy tam w lipcu 
i sierpniu.

Takich jachtów jak „Maleństwo” 
Marty Sziłajtis-Obiegło jest na świecie 
niewiele. Łódka została doskonale wy-
posażona. Zaprojektowano ją z myślą 
o rejsach w najdalsze zakątki zimnych 
oceanów. Kadłub waży prawie 20 ton 
i jest przystosowany do wygodnej 
żeglugi ekspedycyjnej. Aluminiowa 
konstrukcja ma dwie płetwy stero-
we i śrubę chowaną za przedłużoną, 
wzmocnioną stępką. Jacht ma klasę 
lodową i jego konstrukcja pozwala na 
bezpieczne wyniesienie jednostki na 
kry po podniesieniu miecza ważące-
go 3,2 tony. Pokład pokryto warstwą 
antypoślizgową z naturalnego korka. 
Rozciągnięto liny bezpieczeństwa, jak 
na katamaranie Romana Paszke. Przy 

Dookoła Skandynawii
Rozpoczął się etapowy rejs Marty Sziłajtis-Obiegło

Niezwykły jacht na ciekawej trasie

W ostatnich dniach kwietnia załoga Marty Sziłajtis-Obiegło wyru-
szyła z Portugalii na jachcie „Maleństwo” (niech was nie zmyli 
nazwa, łódź ma 16,5 metra długości, a waży 20 ton). „Maleń-

stwo” pokona Zatokę Biskajską, przepłynie kanały Angielski i Kiloński, 
by na początku czerwca zawinąć do Gdyni. Stąd obierze kurs na Za-
tokę Fińską i Petersburg. Kolejne trzy tygodnie jacht spędzi na Kanale 
Białomorskim, płynąc w głąb bezludnej Karelii. Zaplanowano rejs przez 
Morze Białe i dalej na północ przez Morze Barentsa, ku zimnym wodom 
Spitsbergenu. A w drodze powrotnej załogi zawijać będą do portów nor-
weskich. Wyprawę Marty Sziłajtis-Obiegło podzielono na 20 etapów, 
przez pięć miesięcy jacht pokona ponad 11 tys. mil morskich. Patronem 
projektu jest magazyn „Wiatr”. Czy jesteście gotowi na wyzwanie?

Marta Sziłajtis-Obiegło na jachcie „Maleństwo” podczas pierwszej podróży na północ.
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maszcie zamontowano solidny kosz 
zapewniający dodatkową asekurację 
podczas manewrów.

Żagle wykonała francuska firma 
Incidences specjalizująca się w pro-
dukcji ożaglowania do oceanicznych 
jachtów regatowych i wyprawowych. 
Robili między innymi żagle do trima-
ranu „Banque Populaire V”, na którym 
14-osobowa załoga Loïcka Peyrona 
opłynęła świat w rekordowym czasie 
i zdobyła Trofeum Juliusza Verne á. 
Żagle do jachtu „Maleństwo” wykona-
no z włókien węglowych i żywicy, są 
one grube, trwałe i odporne na mróz, 
ponieważ nie chłoną wilgoci. Duży 
zbiornik paliwa pozwala na przepły-

nięcie aż 1,5 tys. mil morskich lub 
ogrzewanie jachtu przez dwa tygodnie. 
Kadłub ma trzy kabiny, dwie łazienki 
z prysznicami (ciepła i zimna woda), 
kuchenkę elektryczną, lodówkę, pral-
kę, a nawet taki sprzęt, jak gofrownica, 
toster czy ekspres do kawy.

Przed kilku laty ten jacht okrążył 
Antarktydę w rejsie non stop. Później 
żeglował na Pacyfiku i Oceanie At-
lantyckim. Teraz, pod polską banderą, 
wyrusza dookoła Skandynawii. 

W latach 2008 i 2009 Marta Sziłajtis- 
Obiegło opłynęła świat na jachcie typu 
Mantra 28, rozpoczynając i kończąc 
wyprawę w Wenezueli. Miała wówczas 

23 lata. Płynęła wokół Przylądka Do-
brej Nadziei, na północ od Australii 
i przez Kanał Panamski. Więcej o rejsie 
dookoła Skandynawii oraz terminarz 
na stronach internetowych www.szi-
lajtis.com oraz www.oceanprzygody.pl

Marta Sziłajtis-Obiegło: „Marzę jedynie o tym, by znów wokół było prosto i niebiesko. Tylko fale, wiatr i niebo. Myślę o miejscu tak 
odludnym, że myśli same się tam układają. W tym dążeniu za horyzont nie mogę przestać myśleć o Arktyce.” 

Niemcy · Wielka Brytania
Monaco · Dania · Austria · Hiszpania

Szwecja · USA

www.pantaenius.pl

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

• Ubezpieczenie
OC Skippera

• Ubezpieczenie
Jacht Casco

• Ubezpieczenie
OC Jachtu

• Ubezpieczenie
NNW Załogi
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czarteru
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Jacht „Maleństwo”
Długość 16,5 m
Szerokość 4,85 m
Zanurzenie 1,2–2,6 m
Zbiorniki wody 1000 i 600 litrów
Zbiorniki paliwa 1200 litrów
Powierzchnia żagli 140 m kw.
Koje 9

http://www.szilajtis.com/
http://www.szilajtis.com/
http://www.oceanprzygody.pl/
http://www.pantaenius.pl
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Podczas piątego etapu dwie osoby 
miały poważne wypadki, uniemoż-
liwiające kontynuowanie żeglugi. 
Załogant „Pumy” wybił sobie bark. 
Po kilkunastu godzinach pomogli go 
nastawić koledzy z załogi. Z pokładu 
„Telefoniki” ewakuowano jedną oso-
bę tuż za Hornem. Niebezpiecznych 
zdarzeń i emocji nie brakowało, ale dla 

organizatorów regat sytuacja jest dość 
trudna. Oto bowiem na półmetku nie 
ma ani jednego jachtu, który nie miałby 
poważnej awarii. Połamano już kilka 
masztów i rozpoczęły się kłopoty z de-
laminacją kadłubów. Zaczynają się roz-
warstwiać w części dziobowej, co może 
doprowadzić nawet do utraty jachtu, 
zniweczenia dwuletnich przygotowań 

i zmarnowania milionów euro. Kto za 
to odpowiada? Projektanci? A może 
załogi, które walcząc o dobry wynik, 
wyduszają z łodzi wszystkie moce. 
Zapowiada się poważna dyskusja. Pla-
nowane są zmiany w regulaminie, być 
może do kolejnej edycji Volvo Ocean 
Race powstaną zupełnie nowe jachty.

Takie debaty to jednak nie nowość. 
Po każdym wyścigu odżywa dysku-
sja na temat bezpieczeństwa, granicy 
ryzyka i kompromisu pomiędzy wido-
wiskowością wydarzenia a solidnością 
jachtów. Co na to skipperzy? Z tonu ich 
wypowiedzi można wywnioskować, że 
awarie są częścią tego spektaklu i pod-
noszą jego temperaturę. Jak pomyłki 

sędziów w piłce nożnej. No, ale jednak 
coś trzeba z tym zrobić, bowiem sukce-
sem powinno być wygranie rywalizacji 
z przeciwnikami, a nie to, że łódź do-
człapie do mety w jednym kawałku.

Opłynęli Horn
Walka z morzem, wiatrem i awariami technicznymi

Volvo Ocean Race. Piąte starcie

Sztorm na pokładzie jachtu „Camper”. Fot. Hamish Hooper, „Camper” ETNZ, Volvo Ocean Race

Jeśli ktoś narzekał na brak emocji w Volvo Ocean Race, po pią-
tym etapie musiał zmienić zdanie. Zaledwie jeden z sześciu jach-
tów, które wystartowały z Auckland (Nowa Zelandia), dotarł bez 

uszczerbku do mety w brazylijskiej Itajai. Dwie jednostki musiały za-
winąć do brzegu, by usunąć poważne awarie. Jedna dotarła na metę 
ze złamanym masztem. Ostatnia wycofała się nie tylko z piątego eta-
pu, ale także z kolejnego, który rozpoczął się 22 kwietnia.

Klasyfikacja po pięciu etapach  
i sześciu wyścigach portowych
„Telefonica” 149

„Groupama” 133

„Camper” 124

„Puma” 117

„Abu Dhabi” 58

„Sanya” 25

http://www.volvooceanrace.com/en/home.html
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Zaczęło się niewinnie. Tuż po starcie 
jacht „Abu Dhabi” zawrócił, by napra-
wić kadłub. Załoga nie chciała ryzy-
kować żeglugi w najdłuższym etapie 
z usterką na pokładzie. Po dokonaniu 
naprawy „Abu Dhabi” wrócił na trasę. 
Kilka dni później, kiedy walka z oce-
anem toczyła się już na całego, o kło-
potach zameldowała załoga chińskie-
go jachtu „Sanya”. To akurat nie było 
wielkie zaskoczenie. Ta ekipa ma prob-
lemy na każdym etapie, z trzech mu-
siała się wycofać. Chińczycy zawrócili 
pod wiatr do Nowej Zelandii. Później 
zapadła decyzja, że nie dotrą do Bra-
zylii. Dla nich udział w regatach roz-
pocznie się na nowo dopiero w Miami, 
dokąd jacht dotrze na pokładzie statku.

Na wodzie rozpętało się piekło. 
Sztorm za sztormem. Przeciwne wia-
try. I fale jak domy. A przecież załogi 
musiały myśleć nie tyko o przetrwa-
niu, ale i o wyścigu. Niestety, te jedno-
stki projektowano z myślą o żegludze 
w ślizgu, szybkim baksztagowym kur-
sem po kolejne rekordy, na które cze-
kają kibice i sponsorzy. Kiedy przyszło 
im się zmagać z przeciwnymi falami, 
niemal wszystkie pokazały, że nie są 
gotowe do takich wyzwań.

O kłopotach poinformowała załoga 
jachtu „Abu Dhabi”, a wkrótce także 
„Telefoniki”. O zwycięstwo walczyły 
już tylko „Groupama”, „Puma” i „Cam-
per”. Nowozelandczycy z „Campera” 
przez kilka dni płynęli w czołówce, ale 
wkrótce i oni zaczęli mieć kłopoty z kad-
łubem, musieli zwolnić, by ocalić jacht.

Na Hornie pierwsza zameldowała 
się „Groupama”, ale już godzinę póź-
niej była tam „Puma”. Zapowiadała się 
ostra walka. Na Hiszpanów z „Telefo-
niki”, mających około 300 mil straty, 

nikt już chyba nie liczył. Oni jednak 
zaskoczyli wszystkich, nie zatrzymując 
się w mieście Ushuaia, jak planowali 
wcześniej, lecz w pierwszej zatoce za 
przylądkiem Horn. Według analiz pro-
gnoz pogody niezawodnego nawigatora 
Andrew Cape’a, dwa pierwsze jachty 
miały spotkać słabe i przeciwne wia-
try na południowym Atlantyku, a za 
parę dni sytuacja miała się zmienić na 
korzyść hiszpańskiej załogi. Kiedy po 
dokonaniu napraw „Telefonica” wróciła 
na ocean, do lidera miała 400 mil, a do 
mety dwa tysiące. Jacht zaczął sunąć 
jak natchniony, pokonując z łatwością 

kolejne mile, po trzech dniach odrobił 
straty i czołówka regat znowu składała 
się z trzech jednostek.

Prowadzący Francuzi z „Groupamy” 
wybrali ryzykowną żeglugę blisko urug-
wajskiego brzegu. Kiedy na pokład zwa-
lił się maszt, do portu w Punta del Este 
mieli zaledwie 60 mil, co pozwoliło im 
szybko postawić takielunek awaryjny 
i znów ruszyć w stronę mety. O zwy-
cięstwo walczyły teraz „Puma” i „Te-
lefonika”. Zapowiadała się niezwykle 
emocjonująca końcówka. Oba jachty 
płynęły w zasięgu wzroku, prowadzili 
Amerykanie, ale Hiszpanie byli szybsi 

mniej więcej o węzeł i systematycznie 
odrabiali stratę. „Puma” wydarła jednak 
zwycięstwo etapowe, stając się trzecim 
jachtem w tych regatach, który tego 
dokonał. Hiszpanie byli wolniejsi i do-
płynęli drudzy ze stratą zaledwie 12 mi-
nut. Pokazali jednak niesamowitą wiarę 
w siebie i wolę zwycięstwa. Francuzi 
dotarli do mety ze stratą kilku dni, dwa 
tygodnie po zwycięzcy dopłynął do Bra-
zylii „Camper”. Wyścig portowy roze-
grany w Itajai wygrał jacht „Groupama” 
płynący już z nowym masztem. Drugi 
był „Camper”, a trzecia „Puma”.

Marek Słodownik

Na półmetku regat nie ma już ani jednego jachtu, który nie miałby poważnej awarii.   Fot. Paul Todd / Volvo Ocean Race

Ciężka robota na pokładzie jachtu „Telefonica”.  Fot. Diego Fructuoso, Team Telefonica, Volvo Ocean Race

http://www.volvooceanrace.com/en/home.html
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Czwartą edycję America’s 
Cup World Series roze-
grano w pierwszej po-

łowie kwietnia w Neapolu. Na 
starcie stanęło dziewięć ze-
społów z siedmiu krajów: 45 
żeglarzy gladiatorów – w ka-
skach ochronnych i jednoczęś-
ciowych kombinezonach, wy-
posażonych we wszystko, co 
najnowsze we współczesnym 
żeglarstwie. Po raz pierwszy ta 
impreza rozegrana została we 
Włoszech. Kraj zmaga się z kry-
zysem, ale w Neapolu nie było 
go widać. Trasę regat wytyczo-
no w zatoce naprzeciwko cen-
trum miasta, co podnosiło tem-
peraturę rywalizacji i ułatwiało 
śledzenie jej z przebiegu. 

Cykl regat America’s Cup World Se-
ries, dzięki połączeniu regat flotowych 

i meczowych oraz udziałowi najlep-
szych żeglarzy i doskonałej oprawie, 
wyznacza standardy w żeglarstwie 
regatowym. Kamery na jachtach, 
w helikopterach, na szybkich łodziach 
motorowych, które czasem ledwo na-
dążają za katamaranami ze skrzyd-
łem, doskonałe animacje przybliżające 
regaty widzom, trasa blisko brzegu, 
telebimy w wioskach żeglarskich – to 
wszystko sprawia, że Puchar Amery-
ki jest niezwykłym spektaklem. Wi-
dzowie obserwujący zawody z brzegu 
otrzymują doskonały obraz i fachowy 
komentarz. Sytuację na trasie możemy 
śledzić również w internecie. Rega-
ty we Włoszech okazały się wielkim 
sukcesem sportowym, promocyjnym 
i organizacyjnym.

Rozpoczęły się od wielkich emocji. 
W pierwszym biegu jak z procy wy-
strzelił James Spithill, a później spo-
kojnie powiększał przewagę. Wygrał 

bezdyskusyjnie. Za nim dopłynęli 
Francuzi z Energy Team. Zanotowano 
dwie wywrotki, które skomplikowały 
sytuację na trasie. Leżał jacht żeglarzy 
z China Team, a ekipa Artemis Racing, 
płynąc na drugiej pozycji, tuż przed 
metą zaryła dziobami w wodę. Obie 
jednostki miały uszkodzone skrzydło. 
Oracle Racing Darrena Bundocka po 
twardym lądowaniu na fali uszkodził 
pływak. Jachty wymagały solidnej 
pracy, by mogły wystartować w kolej-
nym biegu.

W drugiej odsłonie najlepiej pora-
dziła sobie ekipa Emirates Team New 
Zealand, która pokonała Team Korea 
i załogę Oracle Racing Jamesa Spi-
thilla. Dwa ostatnie miejsca zajęły 
debiutujące włoskie załogi. W wyścigu 
trzecim najszybsi ponownie byli No-
wozelandczycy, którzy wygrali z dużą 
przewagą nad zespołem Luna Rossa 
dowodzonym przez Chrisa Drapera. 

Na trzecim miejscu znalazł się kata-
maran „Artemis”. Jego załoga pokaza-
ła, że ma jedną z najszybszych łódek.

W biegu czwartym rywalizacja zaost-
rzyła się, aż sześć jachtów zrobiło fal-
start, co skutecznie wykorzystała załoga 
Emirates Team New Zealand, powięk-
szając przewagę nad rywalami. Dwa 
miejsca na podium w tym biegu zdobyli 
Włosi. To była spora niespodzianka.

Bieg piąty miał nieoczekiwany 
przebieg. Zwyciężyła ekipa „ener-
getycznych” z Francji, podczas gdy 
Nowozelandczycy dopłynęli dopiero 
na siódmej pozycji. W biegu szóstym 
Włosi znów zaskoczyli, plasując się na 
miejscach trzecim i czwartym, ale wy-
grała ponownie Nowa Zelandia.

Kiedy kolejnego dnia nadszedł spo-
dziewany front pogodowy, w Neapolu 
przywiało do 30 węzłów i było jasne, 
że w tych warunkach sędziowie nie 
zaryzykują organizowania regat. Po 

Jak w Koloseum
Włosi wracają do gry w Pucharze Ameryki

Zmiana lidera. Walka coraz ciekawsza

Wtargnięcie włoskich zespołów do America’s Cup World Series zmieniło nieco układ sił na froncie.   Fot. Carlo Borlenghi / Luna Rossa Challenge
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raz pierwszy odwołano biegi w trosce 
o sprzęt, który w sztormie byłby na-
rażony na zniszczenie. Dla zespołów 
oznaczało to pracę przy jachtach i ko-
nieczność przestrojenia katamaranów 
na silne wiatry.

Do rozegrania pozostał tylko wyścig 
finałowy. Szanse na zwycięstwo w kla-
syfikacji łącznej wyścigów flotowych 
miały cztery zespoły, ale faworytami 
byli prowadzący Nowozelandczycy i 
zajmujący drugie miejsce Amerykanie 
z załogi Oracle Jamesa Spithilla. Tym-
czasem nieoczekiwanie wyścig wygrał 
zespół Luna Rossa Piranha Chrisa Dra-
pera, który zgarnął premię w postaci 
50 punktów i znalazł się na pierwszym 
miejscu. Włosi fetowali zwycięstwo 
swoich żeglarzy, co stało się okazją do 
święta w wiosce regat i na ulicach.

W regatach meczowych jak burza 
szła ekipa „Artemis”. Zaskoczeniem 
była słaba postawa Spithilla. Zawiedli 
także Nowozelandczycy, zajmując do-

piero ósme miejsce. Już w półfinale za-
brakło największych faworytów, więc 
o punkty rywalizowały zespoły mniej 
utytułowane. W finale spotkały się za-
łogi „Artemis” i Luna Rossa Piranha. 
Lepsi okazali się Szwedzi, którzy po 
wygranym starcie kontrolowali prze-
bieg wyścigu aż do mety. 

Wtargnięcie włoskich zespołów do 
America’s Cup World Series zmieniło 
nieco układ sił na froncie. Po rozegra-
niu czterech eliminacji nastąpiła zmia-
na lidera i teraz prowadzi zespół Orac-
le Jamesa Spithilla, który zaledwie 
o jeden punkt wyprzedza Emirates 
Team New Zealand. Przed nami dwie 

imprezy (Wenecja – 15 maja, Newport 
– 1 lipca). Szkoda, że Włosi dołączyli 
tak późno, bo nie mają już szansy na 
dobry wynik w całym cyklu regat, ale 
pokazali, że są świetnie przygotowani 
i w rywalizacji na dużych jachtach AC 
72 mogą być bardzo groźni.

Marek Słodownik

America’s Cup World Series
Tabela punktowa  

po czterech eliminacjach
  1. Oracle Racing – Spithill 67
  2. Emirates Team New Zealand 66
  3. Artemis Racing  54 
  4. Energy Team 48
  5. Oracle Racing – Bundock 47 
  6. Team Korea 47 
  7. China Team 26
  8. Green Comm Racing 23
  9. Luna Rossa – Piranha 19
10. Luna Rossa – Swordfish 12

Włoski zespół Luna Rossa wystawił dwa jachty: „Piranha” i „Swordfish”.   Fot. Carlo Borlenghi / Luna Rossa Challenge

Regaty The Rolex China Sea 
Race odbyły się w 50. rocznicę 
pierwszych azjatyckich mor-
skich regat żeglarskich. Pół wie-
ku temu wystartowały zaledwie 
trzy jachty, a eskortowały je 
dwie jednostki marynarki wojen-
nej. W tym roku na starcie stanę-
ło 25 łodzi. Wyścig rozegrano na 
Morzu Chińskim, na trasie o dłu-
gości 565 mil morskich.

Regaty zorganizował Royal Hong 
Kong Yacht Club. Najszybszym jachtem 
był „Genuine Risk” Goeffa Hilla, prze-
żaglowana maszyna regatowa o dłu-
gości 90 stóp, wyposażona w uchylny 
kil i wszystkie nowinki techniczne 
niezbędne do uzyskiwania dobrych 
wyników. Drugie miejsce zajął „Hi Fi”, 
na którym żeglował Neil Pryde, postać 
kojarzona bardziej z windsurfingiem, 
producent bardzo popularnego sprzętu. 
W tych regatach Neil Pryde ściga się od 
1968 roku i wygrywał je wielokrotnie. 
Po przeliczeniach zwycięzcą The Ro-
lex China Sea Race został „Zanzibar” 
Jonatana Mahony’ego. Sędziowie zgod-
nie obdarowali skipperów obu jachtów 
chronometrami Rolexa, głównymi na-
grodami za zwycięstwo w regatach.

Najlepsi na metę dotarli 7 kwietnia. 
Starsze jachty na pokonanie dystansu 
potrzebowały nawet dwie doby więcej.

Marek Słodownik 

Rolex na Morzu Chińskim

Jacht „Hi Fi”. Właściciel i sternik: Neil Pryde.
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Agnieszka Skrzypulec (SEJK 
Pogoń Szczecin) ma nie-
spełna 23 lata. Zdobyła 

cztery złote medale na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży. 
Była czwarta na mistrzostwach 
Europy klasy Optimist. Wywal-
czyła też mistrzostwo Europy 
i wicemistrzostwo świata w klasie 
Laser 4.7. A od 2009 roku żegluje 
na olimpijskiej 470 z Jolantą Ogar 
(AZS AWFiS Gdańsk), sześcio-
krotną mistrzynią Polski w tej 
konkurencji. Na Majorce, podczas 
Pucharu Księżnej Zofii (regaty za-
liczane do Pucharu Świata ISAF), 
dziewczyny uzyskały najlepszy 
rezultat z całej polskiej reprezen-
tacji (ósme miejsce). I zaliczyły 
pierwsze w swej karierze zwy-
cięstwo w wyścigu podczas im-
prezy tej rangi. Teraz myślą już 
tylko o kwalifikacji do igrzysk 
w Londynie.

Krzysztof Olejnik: Agnieszko, 
dlaczego po sukcesach na łódce 
jednoosobowej postanowiłaś pły-
wać z załogantką?

Agnieszka Skrzypulec: Bo zrozu-
miałam, że moje warunki fizyczne nie 
pozwolą mi skutecznie rywalizować 
ze światową czołówką zawodniczek 
z olimpijskiej klasy Laser Radial. Któ-
regoś dnia zadzwonił do mnie mój klu-
bowy trener, Robert Siluk, zapropo-
nował zmianę łódki i pływanie z Jolą 
Ogar. Wkrótce, w lutym 2009 roku, 
byłyśmy już razem na pierwszym 
zgrupowaniu w Palamos. Pływałyśmy 
z trenerem Tomaszem Jakubiakiem, 
a później z trenerem kadry Rafałem 
Sawickim. Na początku wspierał nas 
także Zbyszek Muraszko.

Z początku starty były obiecują-
ce, ale później okazało się, że bar-
dzo trudno awansować do pierwszej 
dwudziestki podczas najważniej-
szych regat...

Pierwszy poważny wspólny start 
miałyśmy na regatach w Kilonii. Zaję-
łyśmy tam wysokie dziesiąte miejsce. 
Ale kolejne międzynarodowe imprezy 
kończyłyśmy przeważnie na miejscach 
w trzeciej dziesiątce. Brakowało pręd-
kości, popełniałyśmy błędy taktyczne 
i w prowadzeniu łódki. Na dodatek 
w sierpniu ubiegłego roku zostałyśmy 
bez trenera. Dopiero przed mistrzo-
stwami świata w Australii (grudzień 
2011 rok) Tomasz Chamera z PZŻ za-
proponował nam współpracę ze Zdzi-
sławem Staniulem. To był przełom...

Dlaczego?
On w nas uwierzył i przekazał dużo 

pozytywnej energii. Miałyśmy ogrom-
ne wsparcie. Trenowaliśmy razem 
przed grudniowymi mistrzostwami 
świata w Perth. Czułyśmy, że jesteśmy 
coraz mocniejsze, ale regaty w Austra-
lii nie były udane, zajęłyśmy dopiero 
31. miejsce. Na dodatek rywalki wje-
chały dziobem w burtę naszej nowo-

zelandzkiej łódki, gdy płynęłyśmy 
w czołówce podczas wyścigu rozgry-
wanego przy wietrze o prędkości 20 
węzłów. Zostały zniszczone podwię-
zia wantowe. Łódka zaczęła nabie-
rać wody i musiałyśmy się wycofać 
z wyścigu. Producent jachtu ocenił, że 
kadłub nie będzie się nadawał do rega-
towego ścigania na najwyższym pozio-
mie. Takie wydarzenie na początku se-
zonu olimpijskiego może przybić, ale 
my jesteśmy twarde. Po powrocie do 
Polski wzięłyśmy z hangaru zakurzo-
ny kadrowy kadłub polskiej produk-
cji (firmy Sławomira Baranowskiego) 
i zaczęłyśmy składać sprzęt od nowa. 
Nowy maszt, o charakterystyce, jakiej 
szukałyśmy, dostarczył Marek Cho-
cian. Już na pierwszych treningach 
przecierałyśmy oczy ze zdumienia. 
Byłyśmy szybsze od chłopaków. Wy-
grywałyśmy też treningowe wyścigi, 
w których brały udział najsilniejsze 
męskie ekipy na świecie.

Agnieszka Skrzypulec
Najlepszy polski sternik w Pucharze Świata na Majorce

Warto być upartym

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar w ślizgu podczas mistrzostw świata w Australii.    Fot. Ocean Images / Perth 2011
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Następnie robiłyśmy testy prędkości 
z trenerem Staniulem i jego podopiecz-
nymi z niemieckiej załogi. Sterniczkę 
Tinę Lutz doskonale znamy z klasy 
Optimist i ze wspólnych treningów na 
470. Ale po raz pierwszy nasze ekipy 
naprawdę współpracowały jak zgra-
ny team. Zamieniałyśmy się żaglami 
i sprawdzałyśmy prędkość. Później 
Tina z załogantką wsiadały na naszą 
łódkę, a my na ich. Sprawdzałyśmy 
ustawienia obu jachtów i znów po-
równywałyśmy prędkości. Wymienia-
łyśmy się nawet załogantkami. Takie 
speed testy zajmują sporo czasu, ale 
pozwalają na optymalne ustawienie 
jachtu i zebranie bezcennej wiedzy.

Trener Staniul już przed regata-
mi na Majorce mówił po cichu, że 
jesteście szybkie i stać was na dobry 
rezultat.

Myślę, że to właśnie jego wiara 
w nasz sukces dodała nam siły i pew-
ności siebie. Ale o tym, że chwalił nas 
przed zawodami, nie wiedziałyśmy 
(śmiech).

Wygrałyście na Majorce swój 
pierwszy wyścig w zawodach Pucha-
ru Świata. Jakie to uczucie?

Poczułam dreszcz emocji i pod-
niecenia. Za metą przybiłyśmy sobie 
z Jolą piątkę, jak zwykle po dobrym 
biegu. I milczałyśmy przez chwilę, 
choć gdzieś tam wewnątrz nas kipiał 
wulkan radości.

Co dalej? Czy zaplanowano kolej-
ne zmiany w sprzęcie?

Mamy nowe żagle North Sails, mo-
del polecany przez żaglomistrzów tej 
firmy. Mogłyśmy ich użyć już podczas 
regat na Majorce, ale nie chciałyśmy 
ryzykować startu na nowym komple-
cie. Dopiero podczas zgrupowania 
w Barcelonie był czas na sprawdzenie 
nowych żagli. Po treningach w Barce-

lonie miałyśmy wizytę we Francji, na 
kolejnych regatach Pucharu Świata. 
Później powrót do Hiszpanii, gdzie 
przygotujemy się do mistrzostw świa-
ta (start 10 maja). Po tej imprezie bę-
dziemy wiedzieć, czy pojedziemy na 
igrzyska.

Agnieszko, jesteś studentką trze-
ciego roku uczelni technicznej. Co 
cię podkusiło, by godzić żeglarstwo 
z budownictwem?

Zawsze byłam dobra z matmy. Wy-
brałam więc budownictwo na Zachod-
niopomorskim Uniwersytecie Tech-
nologicznym. Zgłębiam konstrukcje 
budowlane i inżynierskie. Początkowo, 

gdy mówiłam wykładowcom, że mu-
szę jechać na regaty i proszę o przeło-
żenie terminu zaliczenia, pytali: „po 
co dziewczyno wybrałaś sobie takie 
studia?” Ale później, po wielu nocach 
spędzonych nad książkami, kiedy po-
kazałam, że naprawdę zależy mi na stu-
diach, kadra zaczęła z większym zrozu-
mieniem patrzeć na moje wyjazdy, na 
przykład na trzy tygodnie do Palamos. 
Mam indywidualny tok nauczania, na-
leżę do najlepszych studentów na roku, 
a wśród profesorów mam nawet kibi-
ców, którzy śledzą nasze starty.

Podobno dziewczyn na uczelniach 
technicznych jest coraz więcej...

U mnie na 30 osób jest sześć dziew-
cząt. Czasem jeszcze ktoś z przymru-
żeniem oka spojrzy na nasze zmagania 
z techniczną wiedzą, ale później, kiedy 
trzeba od kogoś pożyczyć notatki, pano-
wie przychodzą do nas i proszą o pomoc.

Może pierwszym twoim projektem 
powinien być nowy hangar Pogoni 
Szczecin? Bo klub mający sukcesy 
i doskonałych zawodników chyba na 
niego zasługuje.

Kiedyś obiecałam to Robertowi Silu-
kowi. Ale ponoć projekt nowego han-
garu już jest. Cierpliwie czekamy, aż 
rozpocznie się budowa.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Polki na czele stawki podczas regat Pucharu Świata na Majorce.    Fot. MartinezStudio.es / SofiaMapfre

Agnieszka Skrzypulec: „Trener Staniul w nas uwierzył i przekazał dużo pozytywnej energii.”  Fot. Ocean Images / Perth 2011
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Na Majorce, podczas 
Pucharu Księżnej Zo-
fii, regat zaliczanych 

do Pucharu Świata ISAF, trzy 
polskie jachty awansowały do 
pierwszej dziesiątki i żeglowa-
ły w wyścigach medalowych. 
Agnieszka Skrzypulec i Jo-
lanta Ogar (klasa 470) zajęły 
ósme miejsce. Łukasz Przyby-
tek i Paweł Kołodziński (49er) 
ukończyli regaty na dziewiątej 
pozycji. Taką samą lokatę wy-
walczył sternik Kredyt Bank 
Polish Sailing Team Rafał Szu-
kiel (klasa Finn).

W klasie 470 kobiet poza naszą naj-
lepszą załogą uwagę zwróciły Ewa 
Szczęsna i Irmina Mrózek Gliszczyń-
ska. – To młode dziewczyny. Jeszcze 
nie kończą regat na wysokich miej-
scach, ale na Majorce pokazały w kil-
ku wyścigach, że wkrótce mogą być 

groźne nie tylko dla swych starszych 
koleżanek z reprezentacji, ale także 
dla najlepszych zawodniczek z regat 
Pucharu Świata – mówi Tomasz Cha-
mera, dyrektor sportowy w PZŻ.

W klasie Finn dobrze żeglował Rafał 
Szukiel, który był zaledwie o dwa miej-
sca lepszy od Piotra Kuli. Ci zawodni-
cy toczą ciekawą rywalizację o prawo 
reprezentowania Polski na igrzyskach 
w Londynie. Rafał Szukiel jest star-
szy i bardziej doświadczony. Podczas 
olimpijskich regat w Pekinie wywalczył 
wysokie 10. miejsce. Piotr Kula jest 11 
lat młodszy. To sternik głodny sukcesu. 
Atmosferę wewnętrznej rywalizacji 
w naszej kadrze dobrze oddają słowa 
Piotra, który napisał po powrocie z Ma-
jorki: „Trudno jest napisać coś mądrego 
o regatach, w których zajęło się jedno 
z lepszych miejsc w karierze, a jednak 
nie czuje się pełni satysfakcji.” 

– Podczas regat Piotrowi zabrakło 
stabilnej formy i równego pływania 

w czołówce. Potrafił żeglować na do-
skonałych miejscach, a następnego 
dnia z tyłu. Mark Reynolds, trzykrotny 
medalista igrzysk olimpijskich w kla-
sie Star, obecnie trener załogi Kusznie-
rewicz – Życki, podczas niedawnego 
seminarium w Narodowym Centrum 
Żeglarstwa w Górkach Zachodnich 
nazwał takich zawodników roller co-
aster. Piotr musi w przyszłości pływać 
z większą konsekwencją i bez niepo-
trzebnych nerwów – ocenia Tomasz 
Chamera. – Rafał obawiał się trochę 
startu na Majorce, gdyż wcześniej dłu-
go dokuczały mu przeziębienia. Ale 
potrafił się zmobilizować i wywalczył 
dobre miejsce.

Polscy zawodnicy klasy Laser, 
choć tworzą dziś liczną i silną eki-
pę, a regaty na Majorce rozpoczęli 
od doskonałych miejsc, nie mogą tej 
imprezy zaliczyć do udanych. Ża-
den z nich nie wywalczył punktów 
w krajowych eliminacjach olimpij-

skich (punkty zdobywają zawodnicy 
z pierwszej dwudziestki). Najlepsze 
miejsce zajął Patryk Piasecki (22.), 
drugi z Polaków był Maciej Grabow-
ski (25.). Zawodnicy Kredyt Bank 
Polish Sailing Team tym razem na 
pozycjach w trzeciej dziesiątce, Ka-
rol Porożyński był 30., a Jonasz Stel-
maszyk – 34. W klasie Laser sklasy-
fikowano aż 138 zawodników.

Wśród kobiet w klasie Laser Ra-
dial Paulina Czubachowska zajęła 30. 
pozycję. Polka doskonale radzi sobie 
przy słabszych wiatrach (na Majorce 
zajmowała miejsca 6., 8., 6.). Ale kiedy 
warunki robią się trudniejsze, niestety, 
na razie zajmuje dalsze pozycje.

Miejsce 11. w regatach Pucharu 
Świata dla wielu zawodników jest ma-
rzeniem, ale dla załogi Matusz Kusz-
nierewicz – Dominik Życki to raczej 
wypadek przy pracy. Po powrocie do 
Polski Mateusz napisał między inny-
mi: „Ubiegły tydzień zapakowałbym 

Puchar Księżnej Zofii
Trzy polskie jachty w wyścigach medalowych na Majorce

Trwa walka o start na igrzyskach

Tomasz Chamera: „Marcin Czajkowski i i Jacek Piasecki byli na Majorce najszybszą ekipą w całej flocie, szkoda, że nie zajęli wyższego miejsca”.  Fot. Jesús Renedo / SofiaMapfre
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Żeglujemy z zasadami
Kredyt Bank wspiera przyszłych olimpijczyków
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najchętniej do worka i gdzieś głęboko 
zakopał, zapominając szybko o mę-
czarniach i słabym wyniku. Okazało 
się, że przy słabym wietrze mamy 
duże braki. Ciężko nam było wyczuć 
łódkę, optymalnie sterować, ustawiać 
naciąg want i pochylenie masztu. Że-
glowaliśmy poprawnie taktycznie, ale 
traciliśmy na prędkości. Nasi rywale 
też mieli problemy z tymi trudny-
mi warunkami. Jedni większe, inni 
mniejsze. Ale na koniec, ci którzy 
mieli wygrać – wygrali. I to mnie tro-
chę martwi. Brazylijczycy, Anglicy, 
Francuzi, Niemcy i Nowozelandczycy 
będą naszymi głównymi rywalami 
w Londynie. Na Majorce okazali się 
od nas lepsi. Oczywiście, nie zamie-
rzamy siedzieć z założonymi rękami. 
Jeszcze w trakcie regat dokonaliśmy 
kilku ważnych zmian, które popra-
wiły naszą prędkość. Dopracowanie 
wszystkiego będzie wymagało kliku 
tygodni ciężkiej pracy na treningach 
przy słabym wietrze, ale wydaje nam 
się, że wiemy, co musimy zrobić.”

Bardzo dobrze spisała się u wy-
brzeży Majorki polska załoga klasy 
49er – Łukasz Przybytek i Paweł Ko-
łodziński. Zajęli wysokie dziewiąte 
miejsce. W tej samej konkurencji 
Marcin Czajkowski i Jacek Piasecki 
(załoga z okładki tego wydania „Wia-
tru”) ukończyli regaty na 18. pozycji. 
Polacy mogli być jednak wyżej. Nie-

stety, zabrakło im trochę szczęścia, 
koncentracji, znaczenie miały też 
błędne decyzje taktyczne oraz fal-
starty. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że polskie załogi z tej konkurencji są 
coraz silniejsze.

Kadrę klasy 49er prowadzi Paweł 
Kacprowski, który przed igrzyskami 
w Sydney tworzył z Pawłem Kuź-
mickim jedną z dwóch pierwszych 
polskich załóg na tej łódce (druga to 
Marek Chocian i Zdzisław Staniul). 
– Można powiedzieć, że byłem przy 
narodzinach tej konkurencji. Wspólnie 
z żeglarzami z innych krajów uczyłem 

się tej łódki, tworząc technikę żeglo-
wania. Dziś poziom jest bardzo wyso-
ki, ale na szczęście wiemy, co trzeba 
robić, by żeglować szybko i skutecz-
nie. Wielu zagranicznych trenerów 
zauważyło efekty naszej pracy – mówi 
Paweł Kacprowski. – Marcin Czaj-
kowski i Jacek Piasecki byli na Ma-
jorce najszybszą ekipą w całej flocie, 
szkoda, że nie zajęli wyższego miejsca 
– dodaje Tomasz Chamera.

W polskiej drużynie są trzy załogi. 
Trenują razem, rywalizują i stale pod-
noszą poziom sportowy. Dzięki temu 

nie muszą się tułać po Europie w po-
szukiwaniu partnerów treningowych, 
nie muszą też nikomu płacić za wspól-
ne treningi. – Wykorzystujemy każdą 
okazję do żeglowania w Polsce. To 
rozwiązanie wygodne, tanie i jak wi-
dać, też może przynosić efekty – mówi 
Paweł Kacprowski.

Puchar Świata ISAF w Hyères

Podczas regat Pucharu Świata ISAF 
rozegranych w Hyères (Francja) Pol-
ska miała szanse nawet na trzy medale 
w klasie RS:X. Zdobyliśmy dwa. Prze-

mysław Miarczyński (Kredyt Bank 
Polish Sailing Team) finiszował najle-
piej i wywalczył drugie miejsce. Piotr 
Myszka (Kredyt Bank Polish Sailing 
Team), prowadzący od początku re-
gat, w wyścigu medalowym popełnił 
falstart, za który doliczono mu aż 22 
punkty, więcej niż miał po wszystkich 
poprzednich wyścigach. Punkty z wy-
ścigu medalowego, w którym startuje 
dziesięciu najlepszych zawodników, 
zawsze są wliczane do klasyfikacji 
generalnej (nie podlegają odrzuceniu). 
Piotr Myszka spadł na piąte miejsce.

Wśród pań srebro wywalczyła Maja 
Dziarnowska (także z Kredyt Bank 
Polish Sailing Team), a 10 – Agnieszka 
Bilska. W klasie Laser najlepszy wynik 
z Polaków uzyskał Kacper Ziemiński 
(9 miejsce). – Nasz zawodnik wreszcie 
utrzymywał równą formę przez całe 
regaty. Wcześniej były z tym problemy 
– mówi Tomasz Chamera. Pozostali 
Polacy poza dziesiątką: Karol Poro-
żyński – 14, Marcin Rudawski – 34, 
Jonasz Stelmaszyk – 39. Finałowy wy-
ścig w klasie Laser miał dramatyczny 
przebieg. Australijczyk Tom Slingsby, 
jeden z najlepszych żeglarzy świata, 

złamał maszt. I tak samo jak nasz Piotr 
Myszka spadł w pierwszego na piąte 
miejsce.

W klasie 49er Łukasz Przybytek 
i Paweł Kołodziński wywalczyli dzie-
wiąte miejsce. Gdyby nie dyskwalifi-
kacja z szóstego biegu, byliby jeszcze 
wyżej. Pozostałe dwie polskie załogi 
zajęły miejsca 17. i 21. W klasie Finn 
Piotr Kula był 12, a Rafał Szukiel 
z Kredyt Bank Polish Sailing Team 
zajął 15 pozycję. Dziewczyny z klasy 
470, Agnieszka Skrzypulec i Jolanta 
Ogar, tym razem na miejscu 20.

Karol Porożyński, mistrz Polski w klasie Laser. Na Majorce 30. miejsce, a w Hyères 14.   Fot. Jesús Renedo / SofiaMapfre

Rafał Szukiel (klasa Finn) z Kredyt Bank Polish Sailing Team znów pływa 
w czołówce. Na Majorce był dziewiąty, a w Hyères – piętnasty.

http://www.kredytbank.pl/
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Brąz Aleksandra Ariana
Pierwszy polski medal młodzieżowych mistrzostw świata klasy Laser

Złoto na „BLondynce”
Polacy mistrzami Europy

Mateusz Kusznierewicz i Do-
minik Życki, żeglując na jachcie 
o uroczej nazwie „BLondynka” 
(ma ich doprowadzić do sukce-
su w porcie Londyn 2012), zdo-
byli w San Remo złoty medal mi-
strzostw Europy w olimpijskiej 
klasie Star. 

Polacy wyprzedzili Szwedów (Fredrik 
Loof i Max Salminen) oraz Norwegów 

(Sigurd Eivind Melleby i Morland Pet-
ter Pedersen). Startowało 67 załóg.

Choć nasi zawodnicy byli już mi-
strzami świata (2008), po raz pierwszy 
wywalczyli złoto na mistrzostwach 
Europy. Wcześniej zajmowali drugie 
miejsca – w 2010 roku w Viareggio 
i w 2011 roku w Dublinie. Zdobywa-
jąc złoty medal, Mateusz i Dominik 
poprawili sobie humory po nieco słab-
szym starcie podczas regat Pucharu 

Świata na Majorce. Dopiero na piątej 
pozycji uplasowali się broniący tytułu 
Włosi Diego Negri i Enrico Voltolini.

Po powrocie do kraju Mateusz Kusz-
nierewicz napisał między innymi: „Już 
w pierwszym wyścigu mistrzostw zy-
skaliśmy przewagę nad najgroźniej-
szymi rywalami ze Szwecji i Włoch. 
Mieliśmy znakomitą prędkość, dzięki 
czemu mogliśmy realizować opraco-
wane wcześniej założenia taktyczne. 

Czułem, że jestem w dobrym transie. 
Nic nas nie zatrzymało przed zwy-
cięstwem w tym inauguracyjnym 
biegu. W kolejnych pojedynkach że-
glowaliśmy też dobrze. Nie wygry-
waliśmy wyścigów, ale plasowaliśmy 
się zawsze w czołówce. Nasi rywale 
żeglowali w kratkę. Pozwoliło nam to 
umocnić się w połowie regat na pro-
wadzeniu, którego nie oddaliśmy już 
do końca.”

Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki na łódce klasy Star nazwanej „BLondynka”.    Fot. Jesús Renedo / SofiaMapfre

Aleksander Arian, zawodnik 
UKS Cyfrowy Polsat Sailing 
Team, student Politechniki Rze-
szowskiej, zdobył w Buenos 
Aires brązowy medal mło-
dzieżowych mistrzostw świa-
ta w olimpijskiej klasie Laser. 
Zawody odbywały się w delcie 
rzeki Rio de La Plata. Olek jest 
pierwszym zawodnikiem z Pol-
ski, który zdobył medal w tych 
mistrzostwach.

Regaty rozegrano przy słabym wie-
trze. Zawodnicy pływali po rzece, któ-
rej woda ma brunatny kolor utrudniają-
cy obserwowanie szkwałów (prąd miał 
prędkość węzła). Rywalizowali z sobą 
żeglarze z 19 krajów. Mistrzem świa-
ta został Włoch Giovanni Coccoluto, 
a wicemistrzem Duńczyk Stig Stein-
furth. Drugi z Polaków, Filip Kobielski 
z AZS Warszawa, zajął szóste miejsce.

Przed startem w Argentynie Olek 
Arian wziął udział w regatach Pucha-
ru Europy na jeziorze Garda, gdzie 
w stawce ponad 100 zawodników zajął 
11. miejsce, natomiast w grupie za-
wodników do 21 lat był drugi.

Wybrane wyniki  
z kariery Olka Ariana

2005 – pierwsze miejsce w regatach 
Srebrny Żagiel Optimista. 2006 – awans 
do reprezentacji na mistrzostwa świata 
klasy Optimist. 2007 – drugie miejsce 
w mistrzostwach świata klasy Splash. 
2008 – pierwsze miejsce w mistrzo-
stwach Polski juniorów i drugie miejsce 
w mistrzostwach Polski seniorów kla-
sy Laser Radial. 2009 – drugie miejsce 
w mistrzostwach świata juniorów klasy 
Laser Radial. 2010 – trzecie miejsce w mi-
strzostwach świata juniorów klasy Laser 
(do lat 19). 2011 – pierwsze miejsce w mi-
strzostwach Polski juniorów klasy Laser.Olek Arian tuż po wyścigu.   Fot. Bartek Szotyński N
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Gotowe jachty oraz kadłuby
w dowolnym etapie zabudowy

Czartery jachtów

Tel. 608 348 345
(22) 761 90 28

CALIPSO 23

Sessa Fly 40
Włoska stocznia Sessa Marine 

wprowadza na rynek najmniej-
szy jacht z rodziny Sessa. 

Jest to jedna z niewielu łodzi tego 
typu i tej wielkości, w której zastoso-
wano napęd IPS 400 z silnikiem Vol-
vo Penta D4 o mocy 300 KM. Do bu-
dowy flybridg zastosowano elementy 
z włókna węglowego. Na górnym 
pokładzie znajduje się stół dla sześ-
ciu osób, grill, sofa, łóżko słoneczne 
i dwuosobowe stanowisko sterowania. 
Na głównym pokładzie zaplanowano 
salon z jadalnią. Część mieszkalna 
z otwartym kambuzem znajduje się na 
najniższym pokładzie. Nowy Fly 40 
mimo swoich stosunkowo niewielkich 
rozmiarów mieści dwie dwuosobowe 
kabiny z toaletami i oddzielnymi ka-
binami prysznicowymi. Ciekawym 
pomysłem jest zastosowanie półprze-
źroczystej rolety w kokpicie, która 
dodaje poczucia prywatności podczas 
cumowania rufą do kei.

O jakim jachcie 
marzył Steve Jobs?

Philippe Starck, francuski projektant, 
powiedział podczas jednego z wywia-
dów, że za osiem miesięcy zostanie 
zaprezentowany zupełnie nowy, rewo-
lucyjny projekt stworzony przez niego 
i Steve’a Jobs’a, zmarłego w paździer-
niku 2011 założyciela firmy Apple. Od 
2009 roku Starck regularnie odwiedzał 
Jobsa i jego żonę Laurene w ich domu 
w Cupertino (Kalifornia). Przedsta-
wiciel Apple'a zaprzecza informacjom 
o współpracy francuskiego projektanta 
z amerykańską firmą, ale nie wyklucza 
prywatnej współpracy obu panów. Wia-
domo, że założyciel Apple od lat myślał 
o budowie jachtu dla swojej rodziny. 
Podobno ma to być 40-stopowa jednost-
ka ze szklanymi ścianami.

Kolos ze stoczni 
Sunseeker

Jachty 
na lotnisku

W marcu otwarto terminal numer 2 
w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy 
w Gdańsku. Ozdobą nowego obiektu 
są jachty ze stoczni Galeon i Delphia 
Yachts. To ekspozycja przygotowana 
przez Polską Izbę Przemysłu Jachtowe-
go i Sportów Wodnych – Polskie Jachty. 
Wystawa została przygotowana z myślą 
o pasażerach i gościach odwiedzających 
terminal. Czy kibice przylatujący do 
Gdańska na Euro 2012 zachwycą się 
polskimi jachtami?

Jacht 360 Goldstar Sport to 
przedstawiciel pięknych łodzi 
typu lobster. 

Powstał we włoskiej stoczni Cantieri 
Estensi, która specjalizuje się w takich 
konstrukcjach. Goldstar to nie tylko 
piękna linia kadłuba, ale też bezpieczeń-
stwo żeglugi – jacht otrzymał kategorię 
A, która uprawnia do żeglugi oceanicz-
nej. Na łodzi znajdują się dwie kabiny 
mieszkalne, obszerny kokpit i szeroki 

pokład słoneczny na dziobie. Mamy też 
toaletę z kabiną prysznicową oraz duży 
kambuz. Jacht napędzany jest dwoma 
silnikami diesla FPT. Wersja ekono-
miczna ma dwa motory o mocy 280 KM 
pozwalające osiągnąć prędkość 27,5 wę-
zła. Wersja droższa została wyposażona 
w dwa silniki o mocy 370 KM, które za-
pewnią prędkość 33 węzłów. Może nie są 
to zawrotne prędkości, ale w przypadku 
takich jachtów liczy się przede wszyst-
kim styl podróżowania.

Robert Braithwaite, założyciel 
brytyjskiej stoczni Sunseeker, 
rozpoczął budowę jachtu Sun-
seeker 155 o długości prawie 50 
metrów. 

Będzie mieć kabiny mieszkalne dla 
12 gości i 10 osób załogi. Wyporność 
tej niezwykłej konstrukcji to 500 ton. 
Dzięki ogromnym zbiornikom paliwa 
największy jacht ze stoczni Sunseeker 
będzie mógł pokonać 4500 mil mor-
skich. Rufowy pokład plażowy zosta-
nie wyposażony w opuszczaną platfor-
mę kąpielową, boczny garaż tendera 
i gościnny pokój dzienny ulokowany 
niemal na poziomie linii wody. Budu-
jąc jacht tej wielkości Sunseeker stanie 
się jedynym na świecie producentem 
łodzi z laminatu, który seryjnie wy-
twarza jednostki o długości od 40 do 
155 stóp. Jacht powstaje na zamówie-
nie Eddiego Jordana, byłego właści-
ciela jednego z zespołów Formuły 1. 
Wodowanie zaplanowano na grudzień 
przyszłego roku.

re
kl

a
m

a

Zamów BEZPŁATNY katalog

na
: w

w
w

.b
ak

is
ta

.p
l

re
kl

a
m

a

Lobster z Włoch
Piękno, elegancja i bezpieczeństwo żeglugi

http://www.dieselair.pl
http://www.calipso-yacht.pl
http://www.bakista.pl
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Tegoroczny sezon moto-
rowodnych testów rozpo-
cząłem na jachcie, któ-

rego producenci mają duże 
doświadczenie w budowie łodzi 
przystosowanych do podróży 
w ekstremalnych warunkach 
i czują respekt przed morzem. 
Zapraszam na pokład motorów-
ki Parker 660 Weekend.

Pierwowzorem tej łodzi jest Parker 
660 Pilothouse. Obie mają taki sam 
kadłub, ale różnią się nadbudówką 
i aranżacją wnętrza. Pilothouse to łaj-
ba przede wszystkim dla miłośników 
wędkarstwa. Weekend zaś jest bardziej 
uniwersalną rodzinną motorówką tu-
rystyczną, na której wygodnie mogą 
nocować cztery osoby. W kształcie 
kadłuba obu jednostek wyraźnie wi-
dać inspiracje łodziami RIB. Przekrój 
przedniej części przypomina literę V 
– taka linia zapewnia stabilną i suchą 
podróż przy większych prędkościach. 

Szersza i płytsza tylna część łodzi 
gwarantuje mały rozkołys podczas 
cumowania w porcie czy w trakcie po-
łowów przy mniejszych prędkościach.

Część nadwodna modelu 660 Week-
end to połączenie łodzi wędkarskiej 
z rodzinnym cruiserem. Nie znaj-
dziemy tu smukłych linii jachtu spor-
towego, ale przygotujmy się na bez-
pieczną i wygodną podróż szybkim 
jachtem, który trochę przypomina 
solidne pełnomorskie kutry rybackie. 
Górna część nadbudówki jest mocno 
wysunięta do przodu, co nadaje łodzi 
modny klasyczny kształt. Wysunięcie 
dachu kabiny ma też praktyczne zasto-
sowanie: chroni wskaźniki panelu ste-
rowania przed promieniami słonecz-
nymi, które często utrudniają odczyt. 
Poza tym z okna pochylonego ku dzio-
bowi woda spływa znacznie szybciej 
niż ze zwykłej owiewki, która podczas 
żeglugi w ślizgu jest niemal w pozycji 
poziomej. Wprawdzie taki dach rzuca 
sporo cienia na część dziobową, gdzie 

zazwyczaj znajdują się materace do 
opalania, ale na łodzi tych rozmiarów 
przestrzeń na dziobie i tak jest dosyć 
skromna. Poza tym część miejsca zaj-
muje tu duży okrągły świetlik kabiny 
dziobowej.

Brak słonecznego pokładu na 
dziobie rekompensuje bardzo prze-
stronny kokpit z dużymi schowkami 
w podłodze i ścianie rufowej. Są tu 

też trzy składane ławki tworzące li-
terę U, mogące pomieścić aż ośmiu 
pasażerów. Po złożeniu ławek po-
wierzchnia kokpitu wzrasta niemal 
dwukrotnie. W kokpicie można by 
jeszcze zamontować gniazdo stolika, 
który byłby przydatnym uzupełnie-
niem tej przestrzeni.

Uwagę zwracają liczne uchwyty za-
pewniające bezpieczne poruszanie się. 

Parker 660 Weekend
nie boi się prędkości i morza 

Dla wędkarzy, turystów i amatorów szybkiej jazdy

Parker 660 Weekend
Długość 6,6 m
Szerokość 2,5 m
Zanurzenie (bez silnika) 0,37 m
Waga (bez silnika) 1300 kg
Zbiornik paliwa 140 l
Zbiornik wody 40 l
Moc silnika do 150 KM
Kategoria CE B

Cena: 120 tys. zł netto

Parker 660 Weekend. Przestrzeń, wygoda i prędkość do 30 węzłów.    Fot. Arek Rejs

Obroty  
silnika 

Prędkość  
(węzły)

Zużycie  
paliwa (l/h)

Hałas  
(dB)

640 2,8 1,9 62
1 000 4,8 3,7 63
1 500 5,8 5,3 68
2 000 7,2 9 69
2 500 8,7 13 74
3 000 15,6 18 78
3 500 20,7 24,1 82
4 000 24,4 31 84
4 500 27,4 38 86
5 000 30 48 88

świat jachtów motorowych
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Relingi ze stali nierdzewnej umiesz-
czono na obu burtach kokpitu. Kolej-
ne – wzdłuż dachu kabiny. Mamy też 
wysokie relingi wzdłuż burt zakoń-
czone otwartym koszem dziobowym. 
Pojedyncze uchwyty przymocowano 
ponadto po obu stronach dachu osła-
niającego drzwi kabiny. Wszystkie 
znajdują się w miejscach, w których 
możemy ich potrzebować. Przekona-
łem się o tym, schodząc z łódki z cięż-
kim plecakiem. Kiedy wyciągnąłem 
rękę, trafiałem na wygodny uchwyt, 
zapewniający bezpieczne przejście na 
dziób czy do kokpitu. To potwierdza 
doświadczenie konstruktorów i ich 
troskę o bezpieczeństwo załogi.

W kokpicie 660 Weekend znajdu-
je się drugie stanowisko sterowania. 
To doskonałe rozwiązanie, zwykle 
nie stosowane w łodziach tej wielko-
ści. Zewnętrzna sterówka jest dobrze 
osłonięta od wiatru, nie utrudnia ko-
munikacji i nie zabiera wiele miejsca 
w kokpicie. Pływałem już 40-stopową 
jednostką wyposażoną w niewielki 
joystick w kokpicie. Parker jest o po-
łowę mniejszy, a ma w tym miejscu 
normalnych rozmiarów koło sterowe 
i manetkę. To wyposażenie na pierw-
szy rzut oka może wydawać się zbęd-
ne, zwłaszcza że główne stanowisko 
sterowania znajduje się dwa metry 
dalej, w kabinie. Jednak zdecydowa-
nie polecam takie rozwiązanie. Wie-
lokrotnie pływałem łodziami, sterując 
w nagrzanej słońcem szklarni. Wów-
czas z utęsknieniem wypatrywałem 
chociaż małej chmurki. Równie często 
prowadziłem jacht skąpany w strugach 
deszczu. Wówczas marzyłem o tym, by 
się schować. W testowanej łodzi może-
my wybrać sterówkę zależnie od wa-
runków atmosferycznych. Zewnętrzne 
stanowisko sternika przyda się także 
podczas cumowania, wędkowania lub 
po prostu wtedy, gdy nasi towarzysze 
podróży będą spędzać czas w kokpicie.

Do bardzo jasnej, dobrze wentylo-
wanej kabiny wchodzimy przez szero-
kie przesuwane drzwi złożone z trzech 
przeszklonych skrzydeł. Światło wpa-
da do wnętrza dużymi oknami i przez 
przeszklony dach kabiny, który dodat-
kowo może być wyposażony w uchy-
lany świetlik. Na prawej burcie, zaraz 
przy wejściu, znajduje się niewielki 
aneks kuchenny ze zlewozmywakiem, 
jednopalnikową kuchenką i lodówką. 
Dalej mamy stanowisko sternika. Na 
przeciwnej burcie jest duży stół z dwo-
ma dwuosobowymi kanapami. Po ob-
niżeniu stołu i rozłożeniu materaców 
powstaje wygodne dwuosobowe łóżko. 
Przednia kanapa ma przekładane opar-
cie, można więc podróżować przodem 
lub tyłem do kierunku żeglugi. 

Kabina dziobowa jest otwarta na 
salon. Właściwie całą jej powierzch-
nię wypełnia trójkątne dwuosobowe 
łóżko. Po prawej stronie znajduje się 
niewielka toaleta z umywalką i prysz-
nicem (większość podobnych łodzi nie 
ma osobnego pomieszczenia sanitar-
nego). Można by jeszcze wyposażyć 
to pomieszczenie w niewielki świet-
lik wprowadzający więcej powietrza 
i światła.

Testowany model napędzany był 
silnikiem Mercury 150 EFI, który po 

raz pierwszy zaprezentowano w Pol-
sce podczas marcowych targów Wiatr 
i Woda. To obecnie najmniejszy i najl-
żejszy motor o takiej mocy i pojemno-
ści trzech litrów. Jak się okazało pod-
czas testu, jest bardzo ekonomiczny, 
maksymalne spalanie wyniosło 48 
litrów na godzinę (przy pięciu tysią-
cach obrotów na minutę i prędkości 30 
węzłów). Dla zestawu Parker 660 plus 
Mercury 150 EFI najlepsza okazała się 
trzyłopatowa śruba Mirage Plus 15.

Zbiornik paliwa mieliśmy pełny, a na 
pokładzie znajdowało się pięć dorosłych 
osób. Łódź bardzo płynnie wchodziła 
w ślizg przy prędkości około 9 węzłów 
(obroty: 2500 r/min). Najbardziej kom-
fortowa i ekonomiczna prędkość to 16 
węzłów (obroty: 3000 r/min). Przy tej 

prędkości poziom hałasu w kabinie 
nie przekracza 80 decybeli, a spala-
nie utrzymuje się poniżej 20 litrów 
na godzinę. Przy większej prędkości 
spalanie wzrasta, ale nadal pozosta-
je na stosunkowo niskim poziomie 
(w porównaniu z innymi silnika-
mi o podobnej mocy). Maksymalna 
prędkość, jaką osiągnęliśmy, to 30 
węzłów. Kiedy na łodzi pozostały 
jedynie dwie osoby, prędkość mak-
symalna wzrosła o węzeł. Musicie 
przyznać, że jak na rodzinną łódź 
z wysoką kabiną, o wędkarskim cha-
rakterze, to całkiem niezły wynik.

Stanowisko sternika jest bardzo wy-
godne. Nic nie przysłania widoczności 
zza steru, nawet przy ostrych skrętach. 
Dostęp do wskaźników i ich czytel-

ność również bez zarzutów. Podróż 
przy wszystkich prędkościach jest 
bardzo przyjemna i ani na moment nie 
tracimy kontroli nad łodzią. Sprawdzi-
łem też zwrotność Parkera. Przy więk-
szych prędkościach ostre łuki powodu-
ją lekką utratę obrotów i prędkości, ale 
jacht jest bardzo zwrotny. Przy mniej-
szych prędkościach łódź zawraca nie-
mal w miejscu, i nie ma znaczenia, czy 
manewrujemy do przodu, czy na biegu 
wstecznym.

Co ciekawe, łódź otrzymała kate-
gorię B, co oznacza, że możemy nią 
żeglować po wodach morskich. Parker 
sprawdzi się więc nie tylko na Mazu-
rach czy zatoce, ale także na Bałtyku 
i innych otwartych akwenach.

Arek Rejs

Na lewej burcie jest stół z kanapami. Po jego obniżeniu powstaje dwuosobowe łóżko.   Fot. Arek Rejs

Zewnętrzne stanowisko sternika przyda się podczas cumowania lub wędkowania. A także w ciepłe dni.  Fot. Arek Rejs

świat jachtów motorowych



40 magazyn dla żeglarzy maj 2012 www.magazynwiatr.pl

Popularność spacerowych 
łodzi jest coraz większa. 
Co roku powstają w Pol-

sce wygodne, ekonomiczne 
i przemyślane modele jachtów 
wypornościowych na jeziora 
i rzeki. Producenci znajdują 
klientów wśród żeglarzy, któ-
rzy chcą posmakować uro-
ków motorowej włóczęgi oraz 
wśród zwykłych turystów, któ-
rym te łodzie dały możliwość 
poznawania Polski od strony 
wody.

Przedstawiamy wam nowy wypor-
nościowy jacht produkowany na Ma-
zurach. Znajdziecie go w ofercie zna-
nego sklepu internetowego Mazuria.
com. Marim 23 powstał z laminatu, ale 
jego linia nawiązuje do houseboatów 
spotykanych na kanałach Holandii 
i Francji. Ma charakterystyczną listwę 
odbojową wykonaną z grubo plecionej 
liny, która nadaje łodzi tradycyjnego 
wyglądu i charakteru. Uwagę zwracają 
też przetłoczenia na burtach imitujące 
klasyczną konstrukcję zakładkową, 
które nadają burtom sztywności.

Marim 23 może być napędzany 
stacjonarnym silnikiem diesla o mak-
symalnej mocy 85 KM (z wyprowa-
dzeniem napędu na wał). Pod dnem 
znajduje się falszkil, który chroni dno, 
śrubę silnika i ułatwia utrzymanie kur-
su podczas żeglugi. 

Jacht ma duże okna (również roz-
suwane), wprowadzające do wnętrza 
sporo światła. Kabina posiada kla-
syczny drewniany wystrój. Sterówka 
powstała z afrykańskiego mahoniu 
sapele. Drewnem pokryto także ściany 
kabiny i aneks kuchenny. Na życze-

nie klienta cała tapicerka jachtu może 
być wykonana z dowolnego materiału 
i w wybranym przez armatora kolo-
rze. Armator może również dobrać 
według własnych potrzeb wiele ele-
mentów wyposażenia technicznego, 
łącznie z mocą silnika, rodzajem toa-
lety czy ozdobnym kołem sterowym. 
W wersji standardowej łódź wyposa-
żona jest w bardzo ładne, klasyczne 
koło sterowe z mahoniu, z pięknie 
błyszczącą chromowaną obręczą. Pod 
pokładem możemy mieć także ogrze-
wanie i 22-litrowy bojler z instalacją 

świat jachtów motorowych

Marim 23
Stylowy houseboat z Mazur. Gustowny i dobrze wyposażony

Przykład dobrej szkutniczej roboty

Marim 23 przypomina łódki spotykane na kanałach Holandii i Francji.
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ciepłej wody, co uprzyjemni żeglugę, 
szczególnie wczesną wiosną lub późną 
jesienią.

Marim 23 ma cztery wygodne miej-
sca do spania. Dwa w przedniej kabinie 
otwartej na salon i sterówkę oraz dwa 
po lewej stronie na śródokręciu (po ob-
niżeniu stołu i rozłożeniu materacy). 
W dziobówce, dość wysokiej i jasnej 
(ponieważ podwyższono w tym miej-
scu przednią część pokładu i zainsta-
lowano okna), są bardzo pojemne ja-
skółki. W toalecie, która jest na prawej 
burcie, przed stanowiskiem sternika, 
zamontowano umywalkę ze słuchawką 
prysznicową. Przy stole w salonie wy-
godnie usiądą cztery osoby oraz ster-
nik. Kambuz znajduje się tuż za fotelem 
sternika, na prawej burcie. Mamy tu 
jednokomorowy zlewozmywak, lodów-
kę o pojemności 40 litrów i jednopal-
nikową kuchenkę spirytusową (można 
w to miejsce zamówić także dwupalni-
kową kuchenkę gazową).

Warto zwrócić uwagę na to, że kam-
buz znajduje się tuż za drzwiami pro-
wadzącymi do obszernego kokpitu. 
Wystarczy otworzyć czteroskrzydłowe 
piękne drewniane drzwi tworzące tyl-
ną ścianę salonu, by na jachcie powsta-

ła jedna duża przestrzeń. Kokpit jest na 
tyle duży, że po ustawieniu stolika bę-
dzie doskonałym miejscem na kolację 
pod gwiazdami. Jego przednia część 
jest osłonięta wystającym dachem 
nadbudówki. 

Miłośnicy kąpieli zapewne docenią 
dużą platformę kąpielową z relingami 
i składaną drabinką. To miejsce może 
też służyć jako wędkarski pomost lub 
miejsce na rowery. Producent oferuje 
także montaż dodatkowych specjal-

nych uchwytów na wędki w kokpicie, 
a nawet w dachu nadbudówki. Pokład 
wyposażono w duże stalowe relingi, 
a dodatkowe wsparcie stanowią solid-
ne drewniane poręcze w dachu oraz 
w podwyższeniu przedniego pokładu. 
Wygodne bezpieczne przejście od rufy 
ku dziobowi zaplanowano na prawej 
burcie, ale łatwo przejdziemy też le-
wym, węższym półpokładem.

Marim 23 zainteresuje miłośników 
spokojnej żeglugi i wypoczynku w za-

kamarkach jezior i rzek. Także wędka-
rzy, dla których będzie domem i łodzią 
do wypraw połowowych. Jacht spełni 
też funkcję uniwersalnej wakacyjnej 
łajby dla rodziny lub grupy przyjaciół, 
którzy tęsknią za spokojną, niespieszną 
żeglugą.

Arek Rejs

Więcej o jachcie na stronie interneto-
wej www.marim23.pl lub pod nume-
rem telefonu (89) 761 23 24.

świat jachtów motorowych

MARIM 23

Długość 7 m

Szerokość 2,55 m

Waga 1990 kg

Zanurzenie 0,55 m

Zbiornik paliwa 80 l

Zbiornik wody 80 l

Załoga 6 osób

Silnik Lombardini LDW 1003M, 30 KM

Kategoria C

Cena 120 tys. zł netto

Łódź posiada klasyczne koło sterowe z mahoniu, z błyszczącą chromowaną obręczą.

Duża platforma kąpielowa – pomost wędkarski lub miejsce na rowery.

http://www.marim23.pl/
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Na rzece Perłowej w Chi-
nach zwodowano w kwiet-
niu luksusowy trimaran 

„Adastra”. Nazwa pochodzi od 
łacińskiego zwrotu ad astra – do 
gwiazd. Czy jacht uniesie pasa-
żerów tak wysoko? Raczej nie, 
ale kilka godzin po premierze 
sam stał się gwiazdą mediów.

Projekt powstał w brytyjskim biu-
rze John Shuttleworth Yacht Designs 
na zlecenie spedycyjnego magnata 
z Hongkongu Anto Mardena i jego 
żony Elaine, którzy potrzebowali wy-
godnego pojazdu do podróżowania 
między należącymi do nich wyspami 
Indonezji. Za aranżację wnętrz odpo-

wiedzialne było biuro Jepsen Designs, 
a budowy jachtu podjęła się chińska 
stocznia McConaghy Boats.

Łódź miała być nie tylko luksusowa, 
ale również wytrzymała i ekonomicz-
na. Projektanci korzystali z doświad-
czenia konstruktorów starszych jed-
nostek podobnego typu („Earthrace” 
i „Cable and Wireless Adventurer”) 
przeznaczonych do bicia rekordów 
prędkości w żegludze dookoła świata. 
Wszystkie trzy jachty to trimarany, 
przypominające bardziej pojazdy na-
jeźdźców z kosmosu niż łodzie moto-
rowe. „Adastra” różni się od poprzed-
ników tym, że została zbudowana jako 
luksusowy jacht wypoczynkowy, a nie 
maszyna wyścigowa. 

Prace nad projektem trwały pięć lat. 
Konstruktorzy testowali modele pływa-
ków w specjalnie zbudowanym basenie. 
Budowali też zdalnie sterowane proto-
typy o różnych kształtach. Rezultatem 
tych prac jest zupełnie nowy kształt 
bocznych pływaków oraz zastosowanie 
kevlaru i włókna węglowego z rdze-
niem z nomexu (materiał o strukturze 
plastra miodu). Wszystko po to, aby 
obniżyć wagę i zmniejszyć spalanie. Na 
jachcie trudno znaleźć elementy ze sta-
li, nawet knagi, bulaje, włazy i drabinki 
są z włókna węglowego.

Ten ponad 40-metrowy trimaran 
napędzany jest zaskakująco małymi 
silnikami. Główny motor umieszczo-
ny w centralnym kadłubie ma moc 

1150 KM. Wspierany jest silnikami 
w bocznych pływakach, które w sumie 
dają moc jedynie 220 KM. Razem to 
niecałe 1500 KM. Dla tak ogromnej 
jednostki to niewiele. Jeszcze bardziej 
zaskoczyła nas maksymalna prędkość, 
jaką mają zapewnić te trzy silniki. 
„Adastra” ma płynąć 22,5 węzła, a jej 
zasięg przy prędkości 17 węzłów to 
niemal 4 tys. mil, co pozwala na prze-
płynięcie Atlantyku bez konieczności 
uzupełniania zbiorników. Spalanie 
przy prędkości 13 węzłów ma wyno-
sić 90 l/h. Są to dane podawane przez 
producenta i projektantów. Jeśli zosta-
ną potwierdzone w testach, trimaran 
naprawdę będzie kosmiczną jednostką.

Część mieszkalna znajduje się 
w głównym kadłubie. Mamy tam prze-
stronny salon z jadalnią i barem. Prze-
strzeń na rufie przeznaczona jest na 
tender o długości pięciu metrów. Piętro 
niżej znajduje się garaż na drugą, tro-
chę mniejszą łódź. Drzwi garażu po 
opuszczeniu tworzą dużą platformę ką-
pielową. Na tym samym poziomie znaj-
dują się sypialnie pasażerów. W tylnej, 
najszerszej części jachtu, jest kabina 
armatora, która zajmuje całą szerokość 
kadłuba. W przedniej części są dwie sy-
pialnie gościnne, kuchnia i kabiny zało-
gi. W sumie „Adastra” zapewnia nocleg 
dla dziewięciu gości i sześcioosobowej 
załogi. Dwuosobowa sterówka znajdu-
je się na najwyższym pokładzie, ponad 
salonem jachtu.

Życzymy tej jednostce, aby miała 
więcej szczęścia od poprzedników. 
„Earthrace” został staranowany przez 
japońską łódź wielorybników i zakoń-
czył swoją morską służbę. „Cable and 
Wireless Adventurer” również został 
uszkodzony podczas akcji przeciwko 
wielorybnikom, ale zniszczeń doko-
nała potężna fala. Obecny armator 
zapewnia, że łódź wróci na morze. 
Podobno, jeżeli podczas chrztu butelka 
szampana nie rozbije się o kadłub za 
pierwszym razem, nie wróży to najle-
piej. Szampan na „Adastrze” rozbił się 
dopiero po trzecim uderzeniu. Może 
szkło butelki było zbyt grube?

Arek Rejs

Jacht za 15 mln dolarów
Zwodowano trimaran, który wygląda jak statek kosmiczny

ADASTRA

Długość 42,5 m

Szerokość 16 m

Waga 49 000 kg

Zanurzenie 1,12 m

Zbiorniki paliwa 32 000 l

Zbiorniki wody 2700 l  
plus odsalarki

Generator 2 x 36 kW plus 1 x 26 kW

Cena: 15 mln dolarów Parker Poland Sp. z o.o. 
Cząstków Polski 171, 

05-152 Czosnów

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

www.parker.com.pl
www.simrad-yachting.com

”

Dlatego zdecydowaliśmy się na w pełni zintegrowany 
SIMRAD NSS i autopilota na naszym jachcie.

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

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

George & Joanna Wilson
Żeglarze

I AM

“ŻYJEMY
WOLNOŚCIĄ…

NSS8 Multifunction Display

www.Simrad-Yachting.com

Oficjalny 
dystrybutOr 
na Polskę

WIoDĄCa MaRka na RYnkU MaRInE aUDIo

Ponad 40-metrowy trimaran został zbudowany i zwodowany w Chinach.

W części mieszkalnej jest przestronny salon z jadalnią i barem. 

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