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Jacht „Polonez” łączy pokolenia

N iezwykły jacht, na którym 43 lata temu Krzysztof Ba-
ranowski opłynął samotnie świat, pisze dziś swymi rej-
sami nową historię. Przez dwie dekady łódź była nieco 

zapomniana, ale wreszcie wróciła do morskiej służby – dziś „Polo-
nez” łączy pokolenia, a jego załoga zaprasza na pokład...

Trwa akcja „»Polonez« na wodzie” umożliwiająca studentom pol-
skich uczeni, młodzieży oraz innym żeglarzom udział w rejsach 
i międzynarodowych regatach. – Główne cele akcji to przywrócenie 
„Polonezowi” funkcji, jaką wyznaczył mu kapitan Baranowski oraz 
propagowanie polskiej kultury morskiej i osiągnięć polskiego żeglar-
stwa – mówi kapitan Tomek Bieliński, inicjator i organizator akcji.

W poprzednim sezonie jacht pływał 
wzdłuż naszego wybrzeża i uczestni-
czył w The Tall Ships Races w Nor-
wegii i Danii. Po powrocie do Świ-
noujścia za sterem „Poloneza” stanął 
Krzysztof Baranowski, gość honoro-
wy Baltic Single & Double Handed 
Polonez Cup Race. Tegoroczny sezon 
jest jeszcze bogatszy. W czerwcu jed-
nostka zajęła trzecie miejsce w klasie 
C w Baltic Tall Ships Ragatta 2015 
rozegranych na trasie z Kłajpedy do 

Szczecina. W połowie czerwca wyruszyła do Göteborga na metę 
okołoziemskich regat Volvo Ocean Race oraz do Stavanger. Na-
stępnie obrała kurs na zachód, by przez szkocki Kanał Kaledoński 
przedostać się na Morze Irlandzkie i zawinąć do Belfastu, gdzie 
rozpocznie się tegoroczny zlot żaglowców. Trzy lipcowe rejsy „Po-
loneza” będą stać pod znakiem udziału w The Tall Ships Races 2015 
– jacht odwiedzi norweskie porty Ålesund i Kristiansand oraz duński 

Aalborg. Następnie wróci do 
Polski w kolejnym rejsie sta-
żowo-szkoleniowym, by zacu-
mować w Świnoujściu przed 
startem szesnastej edycji regat 
„Poloneza”. Dokładny harmo-
nogram rejsów znajdziecie na 
stronie internetowej www.po-
loneznawodzie.pl. Ceny obej-
mują opiekę skippera, wyży-
wienie, opłaty portowe, paliwo 
oraz ubezpieczenie. Z każdej 
wpłaty od uczestnika załoga 
przeznacza 150 zł na akcję rato-
wania „Polonusa” (jacht czeka 
na ocalenie na Antarktydzie).

„Polonez” to niespełna 14-metrowy kecz bermudzki zbudowany 
w 1971 roku w szczecińskiej stoczni im. Leonida Teligi, zaprojek-
towany w pracowni słynnych konstruktorów: Edwarda Hoffmana, 
Czesława Gogołkiewicza i Kazimierz Jaworskiego. Przed kilku laty 
został pieczołowicie odrestaurowany. „Polonez” ma kadłub z drewna 
mahoniowego, waży 12 ton i niesie żagle o łącznej powierzchni 74 
metrów kwadratowych. Załoga może liczyć siedem osób. W tym wy-
daniu „Wiatru” piszemy o zbliżających się regatach nazwanych imie-
niem „Poloneza”, polecamy też opowieść Marka Słodownika o życiu 
i sukcesach Kazimierza „Kuby” Jaworskiego, jednego z projektan-
tów jednostki i żeglarza, który w pierwszym długim rejsie odprowa-
dzał z Krzysztofem Baranowskim „Poloneza” na start atlantyckich 
regat OSTAR.

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

11 863 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania 
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji  

Magazyn Wiatr w Apple Store i Google Play, 
a na komputerach i smartfonach – plików PDF.

www.wiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania IV 2015, V 2015, VI 2015).
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http://www.slam-online.pl
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Z ałoga jachtu „Wassyl” wyruszy 
pod koniec lipca w rejs „Najdłuż-
szą drogą dookoła świata – przez 

siedem kontynentów i cztery oceany”. Wy-
prawa rozpocznie się na wodach Odry przy 
szczecińskich Wałach Chrobrego. Miasto 
Szczecin, z którego pochodzi połowa zało-
gi, jest partnerem i jednym ze sponsorów 
ekspedycji. Już dziś zapraszamy was na po-
żegnanie jednostki.

Załoga „Wassyla” to grupa przyjaciół, któ-
rzy postanowili się oderwać na dwa lata od 
biegu codziennego życia, posmakować żeglu-
gi po odległych morzach i odwiedzić ciekawe 
lądy na wszystkich siedmiu kontynentach. Nie 

płyną po rekordy, ale po przygody. A także po 
to, by poznać świat i siebie nawzajem. Nie bę-
dzie wymiany załóg. Siedem osób wyrusza 
na całą ekspedycję, jedynie Alicja Szybińska 
wróci po roku, by kontynuować studia.

– Pływam od ponad 20 lat, głównie w krót-
kie rejsy po wodach Europy – mówi Wojtek 
Maleika, pomysłodawca wyprawy. – W 2011 
roku pierwszy raz wyruszyłem w dłuższy 
czteromiesięczny rejs z Singapuru do Włoch. 
Dopiero wtedy, na Oceanie Indyjskim, po-
smakowałem innego wymiaru żeglugi i po-
dróżowania. Krótko po zakończeniu tej wy-
prawy narodził się pomysł, by zorganizować 
jeszcze dłuższą ekspedycję.

Jacht 

„Wassyl” to 14-metrowy stalowy kecz 
typu Chiquita 46 z 1983 roku. Powstał w ho-
lenderskiej stoczni. Ma centralny kokpit, 
dużą sterówką oraz wyraźnie wydzielone 
części dziobową i rufową pod pokładem. 
Generalny remont jednostki dobiega końca. 
Komfort i bezpieczeństwo mają zapewnić 
takie urządzenia, jak odsalarka, wydajny 
agregat prądotwórczy, panel słoneczny, 
generator wiatrowy, kuchenki elektryczna 
i gazowa, dwie lodówki, dwie zamrażarki, 
piekarnik, maszyna do robienia chleba oraz 
nowoczesna elektronika z radarem, telefo-

Najdłuższą drogą dookoła świata

Na okołoziemskiej trasie „Wassyl” odwiedzi wszystkie kontynenty, także zimne zakamarki lodowych akwenów.

http://www.watertogo.pl/


5www.wiatr.pl

WYDARZENIA PERYSKOP

nem satelitarnym, systemem do transmisji 
danych i autopilotem. Na pokładzie będą 
dwie tratwy ratunkowe, radiopława EPIRB 
oraz transporter satelitarny.

W dziobie są cztery koje – podczas wy-
prawy będą tam mieszkać 2, 3 osoby. 
W przestronnej mesie znajduje się jedna 
pojedyncza koja oraz jedna podwójna. Jest 
jeszcze salonik kapitański na rufie, w któ-
rym mogą mieszkać kolejne dwie osoby. – 
Mamy nadzieję, że solidnie przygotowany 
„Wassyl” nas nie zawiedzie i będzie dawał 
wiele przyjemności z żeglugi, szczególnie 
podczas długich oceanicznych etapów – 
mówi Wojtek Maleika.

Jacht jest jednostką wyprawową, z uwagi na 
kształt kadłuba i bogate wyposażenie raczej 
nie będzie demonem szybkości. Trzy żagle 
przednie, grot oraz bezan, a także stawiany 
na wysuwanym bukszprycie genaker, powin-
ny rozpędzać „Wassyla” do 6, 8 węzłów.

Załoga

Trzon teamu wywodzi się z „Pogorii”. De-
cyzję o organizacji wyprawy załoga podjęła 
półtora roku temu podczas sylwestrowego 
rejsu na pokładzie żaglowca. Najdłuższą 
drogą dookoła świata płyną: właściciel jach-
tu Artur Wassielewski, wieloletni oficer i ka-
pitan na „Pogorii” i „Gedanii” (będzie pełnił 
funkcję skippera), Marcin Mieczkowski, na 
co dzień bosman na „Pogorii” i „Gedanii”, 
Wojtek Maleika, kilkukrotny zwycięzca 
w The Tall Ships Races na „Darze Szczeci-
na” i „Kapitanie Głowackim”, Patrycja Beł-
towska (właśnie kończy studia na Akademii 

Morskiej w Szczecinie), Natalia Ptasińska 
– krakowianka, uczestniczka Edukacji pod 
Żaglami na „Pogorii”, Alicja Szybińska, stu-
dentka weterynarii, Magda Stryjska (w rów-
nym stopniu ciągnie ją na morze jak w góry) 
oraz Grzegorz Wassielewski.

Trasa

Załoga „Wassyla” opłynie Horn, zawinie 
na Antarktydę, zacumuje przy rzadko od-
wiedzanej Wyspie Robinsona w chilijskim 
archipelagu Juan Fernández. Zaplanowano 

odwiedziny na Wyspie Wielkanocnej i Pit-
cairn (niewielka wyspa wulkaniczna na Oce-
anie Spokojnym). Nieco większą pętlę „Wa-
ssyl” zatoczy po wodach południowej Azji. 
W drodze powrotnej będzie między innymi 
uczestniczyć w The Tall Ships Races w Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie (2017 rok), 
skąd wyruszy do domu przez Grenlandię i Is-
landię. Załoga ma do pokonania ponad 45 000 
mil morskich (ponad dwa obwody Ziemi).

Więcej informacji o wyprawie na stronie 
www.wassyl360.com oraz na Facebooku.

Targi Wiatr i Woda 
w Gdyni i w Warszawie

Na najbliższe targi Wiatr i Woda na 
wodzie w Gdyni wyprzedano wszystkie 
miejsca wystawiennicze na wodzie oraz na 
lądzie. Zapraszamy do mariny od 30 lipca 
do 2 sierpnia. W targach weźmie udział 137 
firm z kraju i z zagranicy (z Czech, Ukra-
iny i Niemiec). Na wodzie oraz na lądzie 
wystawcy zaprezentują 117 jachtów i łodzi 
motorowych, będzie wśród nich wiele pre-
mier i dużych jednostek. Bilety kosztują 10 
zł (ulgowy: 5 zł). Można też wykupić bilet 
rodzinny w cenie 18 zł.

Znamy także nowy termin przyszłorocz-
nych targów Wiatr i Woda w Warszawie. 
Odbędą się one w tym samym miejscu, co 
ostatnio (hale MT Polska przy ul. Marsa) 
w dniach od 10 do 13 marca (nowy termin 
nie koliduje z feriami zimowymi). Sprze-
daż powierzchni wystawienniczej na war-
szawską imprezę rozpocznie się po targach 
w Gdyni. Więcej informacji na stronie 
www.wiatriwoda.pl.

http://www.dometic.pl
http://www.wiatriwoda.pl/
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P onad 200 żeglarzy na 42 jachtach 
wystartuje w lipcowych rega-
tach Sailbook Cup. Będzie wśród 

nich Monika Kwiatkowska, aktorka Teatru 
Współczesnego w Warszawie, znana mię-
dzy innymi z filmów „Miasto 44”, „Moja 
Angelika” i z serialu „Dom”. Wszyscy 
uczestnicy płyną dla Leo, czteroletniego 
chłopca dotkniętego zespołem wrodzo-
nej ośrodkowej hipowentylacji, oraz dla 
wszystkich pozostałych 17 dzieci cier-
piących w Polsce na to niezwykle rzadkie 
schorzenie. Nazywane jest klątwą Ondyny, 
wodnej boginki z mitologii nordyckiej. Gdy 
okazało się, że śmiertelnik, w którym się 
zakochała, jest jej niewierny, rzuciła na nie-
go klątwę – od tej chwili musiał pamiętać 
o oddechu. Tak samo jak Leo. Kiedy zasy-
pia, jego organizm zapomina o oddychaniu 
– chłopiec żyje dzięki pracy respiratora. 
Jego rodzice od czterech lat czuwają – ich 
sen musi być tak czujny jak sen samotnego 
żeglarza, którego jacht płynie na autopilo-
cie. Dokumentalny film o walce Leo z cho-
robą otrzymał w tym roku nominację Ame-
rykańskiej Akademii Filmowej do Oscarów 
(obraz można zobaczyć w internecie).

Na klątwę Ondyny cierpi na świecie 1200 
osób. Dużo, ale za mało, by zainteresować 
tematem koncerny farmaceutyczne. Leka-
rze i naukowcy są zgodni, że można by zna-
leźć lekarstwo, ale rodziny chorych same 
muszą szukać funduszy na badania. Celem 
akcji Płynę dla Leo jest pomoc w pozy-
skaniu pieniędzy. Możemy się przyłączyć 
do regatowej floty lub śledzić zmagania 
załóg w internecie, ściągając aplikację 
z trackingiem satelitarnym Yellowbrick dla 

SailBook Cup 2015 (cały dochód zostanie 
przekazany na badania). Można też kupić 
okolicznościową chustkę za 25 zł – zajrzyj-
cie na stronę internetową www.plynedla-
leo.pl.

SailBook Cup to najdłuższe regaty tury-
styczne na Bałtyku. Rozgrywane są na tra-
sie o długości 600 mil (Sopot – Visby – So-
pot). Pierwszy etap kończy się w Visby, na 
trasie drugiego (dłuższego) należy najpierw 
prawą burtą okrążyć wyspę Gotska Sandön, 
leżącą na północ od Gotlandii, a następnie 
skierować jacht na południe. Wyścig roz-
grywany jest śladem pionierów polskiego 
żeglarstwa morskiego. Sześć jachtów wy-
ruszyło z Gdyni do Visby na Gotlandii la-
tem 1934 roku. Były to pierwsze w historii 
polskie regaty na tak długiej trasie. Wzięli 
w nich udział najlepsi sternicy, a jednym 
z uczestników był generał Mariusz Zaruski 
(płynął na jachcie „Temida I”). 

Nagrodą główną jest srebrny puchar prze-
chodni z lat trzydziestych ubiegłego wieku. 
Klasyfikacja będzie prowadzona według 
przeliczników ORC, KWR oraz w klasie 
open. W tym roku załogi wystartują 18 lip-
ca. Więcej na stronie www.sailbookcup.pl.

Płyniemy, aby zdjąć klątwę
re

kl
a

m
a

Newsów szukajcie na Facebooku: Zdejmij Klątwę. Polska Fundacja CCHS.Leo z mamą. Cztery lata radości, trosk i czuwania.

http://www.wiatriwoda.pl
http://www.plynedlaleo.pl/
http://www.plynedlaleo.pl/
http://www.sailbookcup.pl/
http://www.farbyjachtowe.pl
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J acht „Błagodarnost’ 2” (sternik: Sergey Pavlenko) był naj-
szybszą jednostką regat Eljacht Cup zaliczanych do Pucharu 
Bałtyku Południowego i pewnie zwyciężył w grupie open. 

Wśród jednostek klasyfikowanych według współczynnika KWR 
pierwsze miejsce zajął jacht „Neoprofil” ze sternikiem Piotrem Ada-
mowiczem. Zwyciężył on również w najbardziej prestiżowej grupie 
ORC. W tej klasyfikacji drugą lokatę zajęła „Czarodziejka” Toma-
sza Konnaka, a trzecią – „Vihuela” Eugeniusza Gintera. O wysokim 
poziomie rywalizacji może świadczyć fakt, że zdobywcy drugiego 
miejsca mieli tyle samo punktów, co trzecia załoga – o kolejności na 
podium w ORC zdecydowały wyniki ostatniego wyścigu.

Na starcie regat Eljacht Cup stanęło 31 jachtów. W ORC ścigało się 16 
jednostek, w KWR – 23, a w grupie open – siedem. Łodzie posiadają-
ce świadectwa zarówno formuły ORC, jak i KWR zostały sklasyfiko-
wane w obu grupach. W regatach uczestniczyło dziewięć jachtów pod 
banderą Rosji, dwa pod banderą Stanów Zjednoczonych oraz jeden pod 
banderą Szwecji. Poza konkurencją uczestniczył katamaran „Oiler.pl”. 

Przed imprezą organizatorzy z niepokojem śledzili prognozy 
pogody. Ich obawy o wiatr okazały się uzasadnione, ale mimo to 
komisji sędziowskiej udało się rozegrać wszystkie zaplanowane 
wyścigi. Największe emocje wzbudził sobotni bieg długi rozegra-
ny na trasie liczącej (po skróceniu z powodu słabnącego wiatru) 
ponad 20 mil morskich. Najszybszy „Błagodarnost’ 2” przepłynął 
ten dystans mniej więcej w cztery godziny, a najwolniejszy „Stocz-
niowiec 80” – w ponad 8 godzin.

Dzięki współpracy między organizatorami z Jachtklubu Stoczni 
Gdańskiej a sponsorem tytularnym – firmą Eljacht – przygotowania 
do regat przebiegły bez zakłóceń i zaowocowały wsparciem ze stro-

ny firm Delphia Yachts, Ocean Sails oraz Sealight. Patronat medial-
ny objęły redakcje magazynu „Wiatr” i Radia Gdańsk. Imprezę ak-
tywnie wspierał także Pomorski Związek Żeglarski, który patronuje 
wszystkim pomorskim regatom z kalendarza Pucharu Bałtyku Połu-
dniowego. Uroczyste zakończenie połączone z wręczeniem nagród 
odbyło się w niedzielę 21 czerwca. Organizatorzy dziękują sponso-
rom za wsparcie, patronom medialnym za promocję, a uczestnikom 
za udział i sportową walkę. I już dziś zapraszają na kolejną edycję 
Eljacht Cup w przyszłym roku. Pełne wyniki regat zamieszczono na 
internetowej stronie imprezy www.eljachtcup.pl.

Eljacht Cup w Zatoce Gdańskiej

Na starcie regat Eljacht Cup stanęło 31 jachtów. Fot. Red Sail

http://www.wiatriwoda.pl
http://www.eljachtcup.pl/
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P onad stu żeglarzy na ponad 80 
jachtach wystartuje w XVI edycji 
Baltic Single & Double Handed Po-

lonez Cup Race (zgłoszenia są przyjmowane 
do 1 sierpnia). Do wyścigu zgłosił się Piotr 
Parzy, obrońca trofeum. Popłynie nowym 
jachtem „Hadron”. Zobaczymy czterech że-
glarzy mających na koncie najwięcej (pięć) 
ukończonych regat „Poloneza”: Sławomira 
Turniaka, Cezarego Szymańskiego, Henryka 
Kałużę i Andrzeja Sokołowskiego. Będzie też 
flota sześciu pięciometrowych jachtów typu 
Setka przygotowywanych do wyścigu Setką 
przez Atlantyk. Na szybkiej jednostce „Rote 
66” (Class 40) wystartuje utytułowany nie-
miecki żeglarz Uwe Rottgering (brał udział 
w „Polonezie” dwa lata temu, ale z powodu 
awarii nie ukończył wyścigu). Po raz czwar-
ty zgłosił się Ralf Pritzkow, niepełnospraw-
ny żeglarz z Niemiec – popłynie w załodze 
z Ulrichem Roedigerem. Na liście startowej 
jest także osiemnastoletni Aleksander Wert-
man, najmłodszy sternik w historii regat.

Nowością tegorocznej edycji imprezy jest 
honorowy prestart, który odbędzie się na Od-
rze, u stóp szczecińskich Wałów Chrobrego. 
To wydarzenie towarzyszyć będzie festiwalo-
wi fajerwerków Pyromagic 2015. Zaplanowa-
no dodatkowy wyścig na Odrze wszystkich 
chętnych samotników i załóg dwuosobowych 
(nie tylko tych zgłoszonych do wyścigu głów-
nego). Oprócz tego będą dodatkowe wyda-
rzenia kulturalne, między innymi projekcja 
filmu o Kazimierzu „Kubie” Jaworskim „Go-

rycz zwycięstwa” (sala kinowa Starej Rzeźni 
na szczecińskiej Łasztowni – wstęp wolny). 
Zaplanowano ponadto złożenie kwiatów pod 
pomnikiem „Kuby” przy katedrze św. Jakuba 
w Szczecinie (w lipcu przypada 10. rocznica 
śmierci utytułowanego żeglarza).

W Świnoujściu, przed rozpoczęciem głów-
nej części regat, odbędzie się wyścig tre-
ningowy na wodach Zatoki Pomorskiej. 

Przewidziano spotkanie z Krzysztofem 
Baranowskim zatytułowane „Żeglowanie 
samotne po 40 latach”. Będzie uroczyste 
otwarcie, odprawa skipperów oraz kolejna 
projekcja filmu „Gorycz zwycięstwa”. Start 
zaplanowano na wtorek 11 sierpnia (godz. 
12.00). Zmagania żeglarzy będzie można 
śledzić w internecie dzięki trackingowi sa-
telitarnemu dostępnemu na stronie www.
regaty-poloneza.pl. Jachty będą powracać 
z trasy od 12 do 14 sierpnia.

Regaty „Poloneza” to wyścig rozgrywany 
na trasie Świnoujście – Christiansø – Świ-
noujście. Rywalizują samotnicy oraz załogi 
dwuosobowe. Historia regat rozpoczęła się 
w 1973 roku od wyścigu „Kuby” Jawor-
skiego i Jerzego Siudego rywalizujących 
na jachtach typu Taurus. Nazwa imprezy 
i głównej nagrody (Puchar „Poloneza”) po-
wstała w celu upamiętnienia rejsu Krzysz-
tofa Baranowskiego. W 2010 roku wyścig 
reaktywowano po 27 latach przerwy – na 
starcie stanęło wtedy 15 sterników. W 2011 
roku było już 20 śmiałków. W 2012 ry-
walizowało 40 żeglarzy. Po raz pierwszy 
organizator zastosował wówczas profe-
sjonalny tracking satelitarny Yellowbrick, 
dzięki któremu kibice mogą śledzić regaty 
w internecie. W 2013 roku podjęto decy-
zję o zaproszeniu do regat załóg dwuoso-
bowych, dzięki czemu zgłosiło się 104 
żeglarzy („Polonez” do dziś jest jedyną 
imprezą dla załóg dwuosobowych na na-
szym wybrzeżu). Pierwszy raz w polskiej 

imprezie regatowej wystartował jacht klasy 
IMOCA 60 – „Energa” Zbigniewa Gutkow-
skiego ustanowiła rekord trasy (14 godzin 
i 43 minuty). Natomiast przed rokiem padł 
rekord frekwencji – do „Poloneza” zgłosiło 
się 124 żeglarzy.

Harmonogramy tegorocznych wydarzeń, 
listy startowe oraz wszystkie informacje 
dla uczestników i kibiców publikowane są 
na stronie www.regaty-poloneza.pl.

Wystrzałowe regaty „Poloneza”

Świnoujście. „Polonez” gotowy do drogi.  Fot. www.poloneznawodzie.pl Krzysztof Baranowski znów na pokładzie „Poloneza”. Fot. Marek Słodownik
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Yachtcharter Palme GmbH · Otto-Lilienthal-Str. 16–18 · 14542 Werder (Havel) · Germany · info@ycpalme.de

Wakacje na jachcie – Berlin, Brandenburgia 
oraz Mecklemburgia-Pomorze Przednie

www.yachtcharterpalme.de

Osoba kontaktowa: Dariusz Kasprzyk
Telefon +49 3327 565 70 34
Mobil +49 170 226 81 63

Serwis i obsługa 
w języku polskim!

Delphia Escape 1050 Delphia 1050 EscapeReline Classic 1225 AC

YACHT CHARTER
PALME

Delphia Escape 1100sABIM Classic 98 OK

Y acht Charter Palme, niemiec-
ka firma czarterowa i jeden 
z największych przedstawicie-

li Delphia Yachts w Europie, oraz firma 
Werderaner Yachthandel, zorganizowali 
w pobliżu Berlina prezentację łodzi moto-
rowych polskiej stoczni. Do portu w miej-
scowości Werder zaproszono dziennikarzy 
z 10 krajów Europy. Firma Yacht Charter 
Palme jako jedna z nielicznych ma w ofer-
cie wszystkie motorowe jednostki z olec-
kiej firmy. Zaprezentowano modele Nauti-
ka 830, Nautika 1000, Nautika 1080 Soley 
oraz największą Nautikę 1300. Zobaczyli-
śmy także niewielką Delphię Nano, Nauti-
kę 830S oraz nową ślizgową Nautikę 1100 
Soley, która debiutowała na tegorocznych 
targach Wiatr i Woda w Warszawie. Marinę 
odwiedzili przedstawiciele stoczni – Piotr 
Kot oraz Ewa Kot. Obecny był także Hu-
bert Jabłoński (brat Karola Jabłońskiego), 
który jest głównym przedstawicielem Del-
phia Yachts w Niemczech.

Interesujące było nie tylko testowanie 
różnych modeli, ale także podsłuchiwanie 

opinii dziennikarzy z różnych stron Euro-
py. Na przykład dla niektórych model Nano 
okazał się mało przekonującą jednostką, 
podczas gdy inni mówili, że to wręcz ide-
ał. Dziennikarze z południowych krajów 
doradzali budowę łóżek słonecznych na po-
kładzie, a ci z północy chwalili zabudowę 
kokpitu. Wszyscy natomiast zgodnie twier-
dzili, że jachty spacerowe polskiej firmy 
doskonale łączą cechy i zalety łodzi moto-
rowych oraz żaglowych.

Największe zainteresowanie budziła nowa 
ślizgowa Nautika 1100S, która pozostałe 
modele wyprzedza nie tylko pod względem 

prędkością żeglugi, ale także jakości wy-
kończenia. Ten jacht dowodzi, że spacerowe 
konstrukcje Delphia Yachts mogą stanowić 
poważną konkurencję dla produktów za-
chodnich stoczni specjalizujących się w bu-
dowie morskich cruiserów. Nautika 1100S 
trafiła w gusta wszystkich testujących ją 
dziennikarzy. Dzięki imprezie w Werder wie-
lu z nich zapragnęło poznać jachty z Olecka 
bliżej i postanowiło spędzić na tych łodziach 
rodzinne urlopy, podróżując po wodach wo-
kół Berlina. Ruszamy zatem zwiedzać stolicę 
Niemiec z pokładów polskich jachtów.

Arek Rejs

Polskie jachty królują w Berlinie

Ślizgowa Nautika 1100S. Prędkość, charakter i jakość wykończenia.  Fot. Arek RejsSpokojna żegluga jachtem Nautika 1050. Fot. Arek Rejs

http://www.yachtcharterpalme.de
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P łynęli za koło podbiegunowe, ale 
ich jacht, 21-metrowy szkuner 
„Down North”, jednostka przysto-

sowana do żeglugi w rejonie arktycznym, 
zatonął 20 mil morskich na północny za-
chód od Świnoujścia. W wyniku ewakuacji 
12 osób dostało się do tratwy ratunkowej. 
Wszystkich podjął niemiecki kuter rybacki. 
Niestety jeden z członków załogi, niepeł-
nosprawny żeglarz Leszek Bohl, 53-letni 
mieszkaniec Torunia, zasłabł w tratwie 
i mimo intensywnej reanimacji przez 
członków załogi – ratowników wodnego 
i medycznego – zmarł.

Załoga szkunera „Down North” mia-
ła dotrzeć za koło podbiegunowe i uczcić 
35-lecie zakończenia modernizacji stacji 
Hornsund na Spitsbergenie. Szlak miał 
prowadzić w kierunku Norwegii, Islandii, 
wschodniego wybrzeża Grenlandii, aż do 
archipelagu Svalbard, gdzie leży Spitsber-
gen – wyspa będąca siedzibą stacji. Załoga 

miała wrócić do Polski po przepłynięciu 
8410 mil morskich. Kapitanem był Mateusz 
Ćwikliński.

„Down North” powstał na początku lat 
90. Został zbudowany przez Kanadyjczy-
ka. Głównym zadaniem jednostki były 
kontakty i współpraca z Inuitami zamiesz-
kującymi koło podbiegunowe. Statek miał 
wzmocnienia kadłuba pozwalające na roz-
bijanie lodu i bezpieczne przeprawianie się 
przez północne wody.

Po wypadku Mateusz Ćwikliński opubli-
kował komentarz, który poniżej przedsta-
wiamy w obszernych fragmentach:

„Bezpośrednią przyczyną położenia się 
jachtu na prawej burcie był nagły progowy 
wzrost prędkości wiatru. Przyczyna zatonię-
cia pozostaje nieznana. Próby stateczności 
zostaną wykonane po wyciągnięciu wraku 
– działania w tym kierunku zostały podjęte.

Każde zdarzenie, które dotyka nas w ży-
ciu, ma swoje przyczyny. Nic nie dzieje się 

bez powodu. »Down North« był użytkowa-
ny w dużo silniejszych warunkach i przy 
podobnym ształunku. Podmuch, który po-
łożył statek, nie wzmógł wiatru z regular-
nych 4 stopni w skali Beauforta (brak prze-
chyłu i brak fali wynikający z sąsiedztwa 
niemieckiego brzegu) do siły większej niż 
6, 7 stopni, czyli nie stworzył dla tej kon-
strukcji warunków adekwatnych do zaist-
niałej sytuacji.

»Down North« do tej pory nie stwarzał 
problemów. Przez dwa sezony był przygo-
towywany do zimnych rejsów. Nie snuję 
hipotez związanych z przyczynami pośred-
nimi wypadku – tym zajmie się Państwowa 
Komisja Badania Wypadków Morskich. Na 
prowadzonych przeze mnie rejsach bez-
pieczeństwo zawsze stało na pierwszym 
miejscu. Wiedzą o tym załoganci i kursan-
ci, którzy tworzyli ze mną klub Navigare 
i uczestniczyli we wcześniejszych wypra-
wach. Nie wypłynąłbym, nie podjąłbym 
ryzyka życia ludzkiego, gdybym miał cień 
wątpliwości, że z jachtem jest coś nie tak.

Podczas wypadku ewakuacja przebiegła 
sprawnie. Człowieka straciłem już w tra-
twie, po godzinnej reanimacji przez ratow-
ników wodnego i medycznego oraz inne 
osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej 
pomocy. Prawdopodobną przyczyną był 
rozległy zawał, który nastąpił już po pod-
jęciu załoganta na tratwę.

Padną zapewne pytania, czy człowiek nie-
pełnosprawny powinien uczestniczyć w ta-
kim rejsie. Moja odpowiedź brzmi: tak. Nie 
straciłem Leszka przez jego niepełnospraw-
ność. Przekazuję najszczersze kondolencje 
rodzinie. Jest mi bardzo przykro. Być może 
można było zrobić więcej, zawsze tego od sie-
bie wymagam... Dziękuję za pomoc w spraw-
nej ewakuacji, którą prowadzili wraz ze mną 
oficerowie oraz załoga. Wszyscy wykonali 
niełatwą pracę, która wymagała walki z zim-
nym morzem, czasem i stresem.”

Mateusz Ćwikliński,  
kapitan s/y „Down North”

Wypadek jachtu „Down North”

„Down North” na zimnych wodach.  Fot. www.navigareyc.pl

http://www.navigareyc.pl/
http://www.ekorenowator.pl
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PROMOCJA

Jedyna taka okazja! Tylko teraz przedłużamy promocję 
do 31 grudnia 2015 r. Przy zakupie silnika Lehr otrzymasz 
gaz* na rok pływania i nowoczesną, lekką butlę Amerigas 
Nano podłączaną za pomocą adaptera na szybkozłączkę  
w prezencie**.

Taurus Sea Power Sp. z o.o.
Dziewięć Włók 33A,  83-021 Pruszcz Gdański
taurus@taurus.gda.pl     |     www.lehr.pl

*    WYMIANA BUTLI MOŻLIWA W SIECI SPRZEDAŻY PARTNERA  
      PROMOCJI, FIRMY AMERIGAS POLSKA.
      http://nano.amerigas.pl/kup-nano/
** REGULAMIN PROMOCJI DOSTĘPNY NA STRONIE 
      http://www.taurus.gda.pl/pl/lehr/promocja.html

lOgiCznie
nOMiCznieeKO

silniKi nA gAz80 lat Jurka Iwaszkiewicza

O twarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy 
zostaną rozegrane w Mikołajkach w drugi weekend 
sierpnia. Załogi będą rywalizować na omegach z floty 

Wioski Żeglarskiej. Uczestnicy tegorocznej edycji będą świętować 
wyjątkowe wydarzenie – redaktor Jerzy Iwaszkiewicz, komandor 
regat, pomysłodawca imprezy i jeden z jej twórców, kończy 80 lat. 
Zatem oprócz wyścigów i spotkań towarzyskich należy się spo-
dziewać specjalnych obchodów i uroczystości, gdyż z pewnością 
wszyscy zechcą uczcić ten piękny jubileusz. 

Organizatorzy zapowiadają oddanie na czas regat kilkunastu do-
datkowych nowych omeg, więc jest szansa, że wyścigi nie będą 
rozgrywane w grupach, lecz wszyscy uczestnicy mistrzostw będą 
żeglować wspólnie. 

Mistrzostwa dziennikarzy są największymi środowiskowymi re-
gatami żeglarskimi w Polsce. Jednym z powodów ich powstania, 
jak przyznają pomysłodawcy, była chęć nakłonienia dziennikarzy 
nie tylko do pływania, ale i do pisania o żeglarstwie i Mazurach. 
Udział w regatach mogą wziąć przedstawiciele wszystkich redakcji 
prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Sternikiem 
w każdej załodze musi być zawodowy dziennikarz.

Katarzyna Skorska

Szkoła na „Pogorii”

C zterdziestu młodych żeglarzy z całej Polski poznało taj-
niki żeglugi na dużym żaglowcu, posmakowało morskiej 
przygody (niektórzy pierwszy raz w życiu) i odwiedzi-

ło ciekawe miejsca na Morzu Śródziemnym. Rejs Szczecińskiej 
Szkoły pod Żaglami zorganizowano na „Pogorii”.

Załoga wypłynęła z włoskiej miejscowości Civitavecchia leżą-
cej 70 km od Rzymu. „Pogoria” odwiedziła Bonifacio na południu 
Korsyki, Beaulieu-sur-Mer nieopodal Monako oraz Niceę. Pogoda 
nie zawsze rozpieszczała młodych żeglarzy, niekiedy musieli sta-
wić czoło wiatrom o sile do siedmiu stopni w skali Beauforta. Na 
szczęście było dość słonecznie. Podczas rejsu załoganci przeszli 
szkolenie żeglarskie przeplatane zabawami na pokładzie. Pełnili 
wachty dzienne i nocne, prowadzili nawigację, sterowali żaglow-
cem, wykonywali prace bosmańskie i dbali o porządek na pokła-
dzie. Pięciu uczestników wygrało swój udział w rejsie w interne-
towym konkursie. Wyprawę współfinansowało miasto Szczecin. 
Więcej szczegółów oraz zdjęcia na stronie Szczecińskiej Szkoły 
Pod Żaglami: www.sspz.pl. Wojciech Maleika

Młoda załoga na rejach „Pogorii”.  Fot. www.sspz.pl

http://www.lehr.pl/
http://www.sspz.pl/
http://www.sspz.pl/
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J acht „Selma Expeditions” zakończył 
w Argentynie wyprawę, która trwała 
aż 363 dni. Z kolejnymi załogami jed-

nostka pokonała 22 934 mile morskie (około 
42 600 km). Przemierzyła Pacyfik, dotarła do 
Australii, wzięła udział w regatach Sydney – 
Hobart i wyruszyła na dalekie południe, gdzie 
dotarła do południowego brzegu antarktycz-
nego Morza Rossa – najzimniejszego akwenu 
na Ziemi. „Selma” ustanowiła żeglarski i mor-
ski rekord „Najdalej na południe” (78°43’926” 
szerokości geograficznej południowej). Pola-

cy dotarli do Wyspy Rossa i zdobyli wierzcho-
łek góry Erebus (3794 metrów nad poziomem 
morza) – jedynego aktywnego wulkanu na 
Antarktydzie. Z kapitanem Piotrem Kuźnia-
rem, skipperem jachtu „Selma Expeditions”, 
rozmawia Marek Słodownik.

Marek Słodownik: Czy po rekordo-
wym rejsie Antarktyda wciąż cię kusi?

Piotr Kuźniar: Oczywiście. Choć był to 
już dziesiąty sezon na zimnych wodach 
Antarktydy, wciąż nie mamy dość i chcemy 
tam wracać.

Skąd fascynacja tym regionem?
Antarktyda fascynuje nas przestrzenią, 

siłą i surowością przyrody. Żeglowanie na 
dalekim południu jest wyzwaniem żeglar-
skim i logistycznym. Liczymy tam przede 
wszystkim na siebie i nasze umiejętności, 
bo wiemy, że w razie kłopotów raczej nikt 
nam nie pomoże. Mapy są niedokładne, 
locje szczątkowe, a z prognozami pogody 
bywa różnie. Antarktyda to także bezpo-
średnie obcowanie ze zwierzętami pozba-
wionymi lęku oraz silne relacje wiążące 
załogę w tych niegościnnych zakątkach. 

Z dalekiego południa na Grenlandię i North West Passage – 
„Selma” płynie dookoła obu Ameryk. O bliskich i dalszych planach 

załogi opowiada kapitan Piotr Kuźniar.

Polacy 
na krańcach  
świata

Mroźna żegluga w Zatoce Wielorybów.  Fot. SelmaExpeditions.com

Piotr Kuźniar: „Podczas wyprawy 
opłynęliśmy ponad jedną trzecią brzegów 

Antarktydy, ale mimo to dotarliśmy 
do niewielkiej części kontynentu”.

Rekord! Polska na krańcu świata.

SELMA 
EXPEDITIONS
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REJSY MORZE

Czy jest tam jeszcze coś do odkrycia?
Podczas wyprawy opłynęliśmy ponad 

jedną trzecią brzegów Antarktydy, ale 
mimo to dotarliśmy do niewielkiej części 
kontynentu. Tam wciąż jest wiele miejsc 
słabo znanych lub nawet dziewiczych – 
gdzie człowiek jeszcze nigdy nie dotarł. Lą-
dowanie na brzegu jest niezwykle trudne, 
na dodatek często brakuje miejsc schronie-
nia. Ale właśnie to jest fascynujące i działa 
na nas niezwykle silnie. Chcielibyśmy mieć 
więcej funduszy, by móc pływać tam czę-
ściej i na dłużej...

Co chciałbyś jeszcze tam zobaczyć?
Interesuje nas Morze Bellingshausena 

leżące na zachód od Półwyspu Antarktycz-
nego i Wyspy Aleksandra. Myślimy o że-
glowaniu zimą w archipelagu Ziemi Ogni-
stej na południu Argentyny, o wejściu na 
znajdujący się tam Monte Darwin, szczyt 
w nadmorskim paśmie Tierra del Fuego, 
oraz o wędrówce po magellańskich lasach 
i górach. Ale nasza roczna wyprawa Selma 
– Antarktyda – Wytrwałość zakończyła się 
wźkwietniu. Teraz więc płyniemy na pół-
noc, by zajrzeć do Arktyki i spróbować po-

konać Przejście Północno-Zachodnie trasą 
ze wschodu na zachód (z Atlantyku na Pacy-
fik). W czerwcu jacht wyruszył z portu Ha-
lifax w Nowej Szkocji (Kanada) i pożeglo-
wał na Grenlandię, gdzie zaplanowaliśmy 
dwa rejsy w okolicy osady Nuuk. Później 
skierujemy się przez Morze Baffina na za-
chód. Podczas przeprawy przez North West 
Passage nastąpi wymiana załogi (w małym 
porcie Gjoa Havn). Następnie odwiedzimy 
Aleuty i rozpoczniemy długi rejs trwa-
jący ponad 60 dni – non stop na południe 
wzdłuż wschodniego brzegu Pacyfiku.  

Koja ciasna, ale własna.

Bariera paku lodowego.

Podczas żeglugi przez Morze Rossa 
temperatura spadała poniżej  
20 stopni Celsjusza.  
Fot. L. Rychlik / „Selma Expeditions”
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Gdy zamkniemy pętlę wokół obu Ameryk 
– od Hornu do Hornu, przyjdzie czas inten-
sywnych przygotowań do kolejnego antark-
tycznego sezonu.

Czy antarktyczne rejsy cieszą się du-
żym zainteresowaniem?

Tak, „Selma” wciąż pływa na południe 
z kolejnymi załogami. Organizując te 
przedsięwzięcia, poznajemy sporo cieka-

 „Selma Expeditions” zbliża się do krańca oceanów.                       Fot. Tomasz Łopata  Kuszące  i zdradliwe okno lodowej góry.                        Fot. SelmaExpeditions.com (5)

wych i fajnych ludzi. Co roku na naszym 
pokładzie gości około 80 osób. Większość 
z nich utrzymuje z nami kontakt także po 
powrocie do kraju. Uczestnicy rejsów są 
świadomi swych wyborów i zazwyczaj są 
także doświadczonymi żeglarzami. Choć 
od tej reguły zdarzają się wyjątki – kilka 
razy zabraliśmy na pokład osoby, które że-
glowały pierwszy raz. Wbrew stereotypom 
– kwalifikacje nie są najważniejsze. Liczą 
się przede wszystkim zdolności do współ-
pracy i adaptacji w grupie. To one w dużej 
mierze decydują o powodzeniu wyprawy.

Ostatni etap wyprawy śladami Shac-
kletona spełnił marzenie o żegludze naj-
dalej na południe?

Etap z Hobart na Tasmanii do Mar del Plata 
w Argentynie to 80 dni bez kontaktu z cy-
wilizacją i fantastyczna żegluga po antark-
tycznym Morzu Rossa, odmarzającym tylko 
na dwa miesiące w roku. Pokonaliśmy 9 172 
mile po najdzikszych i najmniej dostępnych 
wodach na świecie. Tak, było to spełnienie 
naszych marzeń oraz efekt wieloletnich przy-

gotowań i treningów. Ale sam rekord w żeglu-
dze na południe czy pierwsze polskie wejście 
na Erebus były tylko elementami wyprawy. 
Najważniejsze było wspólne przeżywanie 
przygody w dobrym zespole. Dotarliśmy do 
Zatoki Wielorybów. Żeglowaliśmy wzdłuż 
bariery lodowej w sztormowym lodowatym 
wietrze (temperatura spadała poniżej 20 
stopni Celsjusza). Zajrzeliśmy w głąb krate-
ru czynnego wulkanu. Odwiedziliśmy chatę 
sir Ernesta Shackletona, którego antarktycz-
ne rejsy sprzed 100 lat są dla nas inspiracją. 
W trakcie jego wyprawy w 1908 roku zbu-
dowano bazę na Wyspie Rossa, która do dziś 
prawie się nie zmieniła. Dwukrotnie przekra-
czaliśmy pak lodowy odgradzający Morze 
Rossa od Oceanu Południowego. Dwie doby 
sztormowaliśmy w cieniu góry lodowej. Do-
tarliśmy do Wyspy Piotra I. Był jeszcze Horn 
i to dwukrotnie. Co ważne, przez te trzy mie-
siące udało nam się stworzyć fantastycznie 
zgraną załogę. Bez tego nie udałoby się nam 
spełniać marzeń.

Rozmawiał Marek Słodownik

http://www.gisatex.pl


 Chata Shackletona sprzed 100 lat niewiele się zmieniła.  „Oko” na pokładzie. Przed dziobem kolejne przeszkody lodowe.

http://www.gisatex.pl
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J acht „Selma Expeditions” to kecz 
zbudowany w 1981 roku. Współwła-
ściciele jednostki szukali wyprawo-

wego jachtu prawie rok. Najpierw przeko-
pali internet. Później wyselekcjonowali 
kilka jednostek i wyruszyli na objazdówkę 
po Europie: Hiszpania, Portugalia, Gibral-
tar, Anglia... W końcu wybrali francuską 
konstrukcję o długości ponad 20 metrów 
wartą kilkaset tysięcy euro. „Selma” miała 
już 28 lat, ale ze wszystkich sprawdzonych 
łodzi najbardziej odpowiadała oczekiwa-
niom polskich żeglarzy. Pierwszy poważny 
remont przeprowadzono w Górkach Za-
chodnich – między innymi przebudowano 
mesę i wydzielono dodatkową kabinę.

Dziś „Selma” ma 34 lata. Dzięki stara-
niom załogi i inwestycjom wynoszącym 
nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie – jest 
w świetnym stanie. W trakcie żeglowania 
w rejonach polarnych wszystkie elementy 

jachtu zużywają się kilkakrotnie szybciej 
niż na innych akwenach. Drewniane wnę-
trze wymaga konserwacji. Co roku przepro-
wadzany jest przegląd silnika. Także olino-
wanie „Selmy” stale jest pod czujnym okiem 
armatorów, co roku jest demontowane 
i sprawdzane. – Za dwa lata jacht przejdzie 
generalny remont, łącznie z piaskowaniem 
kadłuba. Po zakończeniu tych prac „Selma” 
będzie służyła na morzach przez kolejne 30 
lat – mówi Piotr Kuźniar. 

W drugiej połowie czerwca „Selma Ex-
peditions” wyruszyła z Halifaksu w ka-
nadyjskiej prowincji Nowa Szkocja. Na 
Atlantyku zmagała się z bardzo silnym 
przeciwnym wiatrem i wysokimi krótki-
mi falami. Na kursie Nuuk – stolica i naj-
większy port Grenlandii. U jej wybrzeży 
„Selma” spędzi cały lipiec. Więcej o jachcie 
oraz harmonogram rejsów na stronie inter-
netowej www.selmaexpeditions.com.

„Selma” kotwiczy u stóp wulkanu Erebus. Góra ma 3794 metrów nad poziomem morza. Wspinaczka na szczyt.

Szczyt marzeń. Załoga zdobywa antarktyczny wulkan.Obozowisko w drodze do krateru.

Jacht „Selma Expeditions”

Kapitan konserwuje kabestan.  Fot. Tomasz Łopata

Wyszło słońce – czas na pokładową suszarnię.

http://www.selmaexpeditions.com/
http://www.wielkopolska.travel
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Zdjęcie: Grzegorz Wójcik

W siermiężnych czasach socjali-
zmu Kazimierz „Kuba” Jawor-
ski potrafił skutecznie rywa-

lizować z najlepszymi żeglarzami świata, 
do tego na jachtach własnej konstrukcji 
i budowanych w Polsce. Od czasu jego naj-
większych triumfów żaden polski skipper 
nawet nie zbliżył się do podobnych wyni-
ków w morskim żeglarstwie regatowym. 
Dziesięć lat temu, 8 lipca, kapitan Jaworski 
odszedł na wieczną wachtę.

Urodził się w miejscowości Augustowo 
pod Bydgoszczą w 1929 roku. Z żeglar-
stwem zetknął się tuż przed wojną, kiedy 
to pływał na jeziorze Głęboczek. W latach 
okupacji rodzinę wysiedlono – Jaworscy 
przenieśli się do Krakowa. Ale zaraz po 
wyzwoleniu „Kuba” trafił do Gdyni. Że-
glował w tamtejszym klubie Zryw. Spo-
tkał Juliusza Sieradzkiego, konstruktora 
omegi, i podjął pracę w jego warsztacie 
remontowym. W 1946 roku wrócił do Kra-
kowa i został członkiem klubu Szkwał. Od 
1948 roku był członkiem Jachtklubu LPŻ. 
W latach 50. wielokrotnie startował w rega-
tach, głównie na omedze oraz w klasach H 
i Finn. Był jednym z założycieli SKS Cra-
covia, a także pierwszym prezesem i póź-
niejszym sekretarzem krakowskiego OZŻ. 

Żeglarstwo szybko stało się jego pasją, 
choć na wyniki musiał poczekać. Próbował 
godzić naukę ze sportem – studiował prawo 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, później 
przeniósł się na rolnictwo, a następnie na 
politechnikę. Ciągnęło go jednak do pły-
wania i nad morze. W 1960 roku przepro-
wadził się do Szczecina. Po ukończeniu 
kursu na radiooficera próbował się zacią-
gnąć na statek, ale nie dostał pozwolenia 
na pracę na pokładzie. Nie był entuzjastą 
powojennych zmian ustrojowych i nie krył 
się ze swymi poglądami. To oczywiście nie 
podobało się władzom, więc musiał się za-
dowolić posadą radiooperatora na lądzie. 

Szybko zdobył patent kapitana. Na po-
czątku lat 60. pracował jako instruktor 
w zarządzie wojewódzkim LOK. Został 
też kierownikiem szkolenia żeglarskiego 
w Trzebieży. Szefem był skrupulatnym, 
pieczołowicie przestrzegał regulaminów, 
ale cieszył się autorytetem wśród kursan-
tów i wykładowców. Na rejsy zagraniczne 
go nie puszczano, bo miał wieczne proble-
my ze zdobyciem paszportu.

W połowie lat 60. spotkał Edmunda 
Bąka, dyrektora stoczni jachtowej im. 
Leonida Teligi. Ten kontakt zaowocował 
nową posadą. Jednak nie od razu „Kuba” 
trafił do biura konstrukcyjnego. Początko-
wo zajmował się szkoleniem zawodowym 
uczniów, pracował w dziale kontroli jakości 

i cierpliwie czekał na swoją szansę. A kiedy 
ją dostał – już nie odpuścił. Został ważną 
postacią zespołu projektantów Czesława 
Gogołkiewicza. Potrafił się wkomponować 
w drużynę indywidualności, choć sam był 
wielką osobowością. Jaworski zaczął za-
skakiwać śmiałością rozwiązań. Niektó-
re do dziś uznawane są za awangardowe. 
Kształty dziobów, kadłubów, zsynchro-
nizowanych płetw sterowych – podobne 
rozwiązania spotykamy na wielu współ-
czesnych jachtach. Jako jeden z nielicznych 
żeglował na jednostkach, których był twór-

cą i samodzielnie testował nowinki. I na 
dodatek potrafił łączyć pracę zawodową 
ze startami w regatach – aż ośmiokrotnie 
został mistrzem Polski w klasach morskich.

W 1972 roku zwodowano „Poloneza” dla 
Krzysztofa Baranowskiego, który przygo-
towywał się do regat OSTAR. Jaworski, 
będąc współkonstruktorem jachtu, płynął 
z kapitanem Baranowskim na start do Ply-
mouth. Podział prac na pokładzie był bar-
dzo czytelny: Krzysztof przygotowywał 
wszystkie posiłki, a „Kuba” pracowicie po 
nich zmywał. Na miejscu uważnie obejrzał 
jachty zgłoszone do wyścigu i zdecydował, 
że w kolejnej edycji regat, w 1976 roku, sam 
wystartuje na jednostce swojego projektu. 
Został głównym konstruktorem „Spaniela” 
(typ Taurus S). Była to łódź bardzo zaawan-
sowana technologicznie, a wiele z zastoso-
wanych w niej rozwiązań pojawia się na 
jachtach regatowych do dziś.

„Kuba” jak postanowił, tak zrobił. Wy-
startował w OSTAR, mając za przeciwni-
ków Alaina Colasa na „Club Méditerranée”, 
Erica Tabarly’ego na „Pen Duicku VI”, Mi-
ke’a Bircha na trimaranie „The Third Turt-
le” czy Tony’ego Bullimore’a na „Torii”. Po 
zaciętej walce trwającej prawie 25 dni Po-
lak dotarł na metę w Newport czwarty,  

„Kuba” Jaworski – człowiek legenda

Kapitan „Kuba” Jaworski. Rok 1973.  Fot. Archiwum PZŻ

Powrót do portu.
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a w swojej klasie uległ tylko trimaranowi 
Bircha (jednokadłubowce i wielokadłu-
bowce klasyfikowano wówczas razem 
– liczyła się wyłącznie długość). „Kuba” 
zostawił za rufą prawie 130 jachtów, w kra-
ju zdobył sporą popularność, choć nie 
wszyscy docenili jego sukces. Mówiono: 
„przecież nie wygrał”. Podczas publicznych 

występów Jaworski był nieco wycofany, co 
niektórzy przyjmowali jako wyniosłość. 
„Kuba” był jednak zwyczajnie nieśmiały 
i nie był przygotowany na sukces.

Po latach przyznał, że podczas regat 
wykorzystał lukę w przepisach: na jachcie 
stosował tajną broń – gumowe wysięgniki, 
do których ręcznie pompował wodę. Popra-

wiały one stateczność. W końcówce, przy 
kanadyjskim brzegu, zaryzykował i popły-
nął przez płycizny, które w akwen żeglow-
ny zmieniają się tylko podczas przypływu. 
Płynął z duszą na ramieniu, bo wody pod 
kilem było niewiele. Manewr się opłacił, 
ale ryzyko było ogromne, bo gdyby mu się 
nie udało, byłby to pewnie jego ostatni start 
w dużych regatach. 

Po powrocie do Polski pytano go, czy po-
płynąłby dookoła świata. Zaprzeczał. Dla 
„Kuby” liczyła się rywalizacja i wynik. 
Poza tym nie znosił samotności. Był gawę-
dziarzem i świetnym kompanem, lubił rejsy 
załogowe, a w pojedynkę ścigał się niejako 
z konieczności.

W kolejnym sezonie wystartował w re-
gatach Admiral’s Cup w składzie polskiej 
drużyny. Jak twierdził – było to jego naj-
gorsze doświadczenie w karierze. Polska 
ekipa zajęła 17. miejsce na 19 łodzi. Polacy, 
jako jedyny zespół, mieszkali i gotowa-
li na jachtach, a dodatkowe wyposażenie 
składowali na pomoście pod brezentowym 
namiotem. W tym samym sezonie, niejako 
na osłodę, „Kuba” wystartował jachtem 
„Spanielek” w pierwszej edycji regat Mini 
Transat. W gronie 18 jachtów zajął dru-
gie miejsce. Konstruktorem jednostki był 
Francuz Gilbet Caroff, ale Jaworski miał 
w pracach projektowych spory udział. Była 
to jednostka rewolucyjna, nie miała grotża-
gla, co na początku było powodem wielu 
żartów. Kiedy jednak „Kuba” dopłynął do 

Kazimierz Jaworski na tle regatowej floty.

Na pokładzie jachtu „Polonez”.  Fot. Archiwum PZŻ

„Spaniel” po wodowaniu.  Fot. Arch. E. Modrzejewskiej-Jaworskiej „Spaniel” pod banderą łotewską.  Fot. Marek Słodownik

„Kuba” w oficjalnym stroju reprezentanta kraju.
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portu etapowego na Teneryfie na dziewią-
tej pozycji, dowcipnisie zamilkli. 

W drugim etapie Jaworski udowodnił, że 
pływanie bez grota w równikowych szero-
kościach geograficznych jest niezłym po-
mysłem. „Spanielek” przypłynął 11 godzin 
po zwycięzcy i 14 godzin przed trzecim 
jachtem. Francuska prasa komplemento-
wała wyczyn nieznanego wówczas Polaka, 
którego jednostka miała tak wiele nowa-
torskich rozwiązań, że jeszcze przez lata je 
kopiowano. A u nas – jak to w Polsce. Nie 
wszystkim podobał się ten sukces. Narze-
kano, że to jacht francuski (chociaż „Kuba” 
płynął pod polską banderą), że Jaworski 
się sprzedał Francuzom i że wykorzystuje 
prywatnie sukcesy polskiego przemysłu 
jachtowego. Absurdalne opinie nie milkły, 
a tymczasem Jaworski robił swoje. Zacią-
gnął się jako pierwszy oficer na motorowy 
jacht „Mazurek” należący do amerykań-
skiego milionera. Spadły za to na niego 
kolejne gromy. Zarabiał na życie i następne 
starty, ale nieżyczliwi rozsiewali plotki, że 
zrezygnował z przygotowań do kolejnych 
regat OSTAR.

Wkrótce powstał „Spaniel II”. Był 
to najlepszy jacht regatowy, jaki do tej 
pory zbudowano w Polsce. Wystartował 
z „Kubą” w regatach OSTAR 1980 i zajął 
szóste miejsce w klasyfikacji generalnej 
(wyprzedziły go tylko wielokadłubowce). 
W grupie łodzi jednokadłubowych Jawor-
ski był najszybszy, choć po drodze zawinął 
do Kanady z powodu awarii sztagu. „Spa-
niel II” został sklasyfikowany na czwartej 
pozycji w klasie Gipsy Moth (od 44 do 56 
stóp). Po latach „Kuba” wspomniał, że jako 
osoba nie lubiąca gotować na jachcie jesz-
cze w porcie przygotował sobie wielki gar 
spaghetti z sosem pomidorowym i to danie 
stanowiło podstawę jego diety przez prawie 
całe regaty. Sen odłożył na później, toteż do 
Newport dotarł potwornie zmęczony. Uzy-
skał doskonały wynik, ale w Polsce, jak to 
u nas, mówiono, że znowu nie wygrał.

„Kuba” wreszcie miał jacht, na którym 
mógł być najszybszy nie tylko w Polsce. 
Wracając do kraju, wpłacił wpisowe do ko-
lejnych regat i zaplanował remont. Ale kie-
dy „Spaniel II” wrócił do Polski, na kei nie 
czekali działacze z kwiatami, ale związko-
wa komisja inwentaryzacyjna, która spisa-

ła wyposażenie jednostki i zaplombowała 
łódź. Jacht został wystawiony na sprzedaż. 
Jaworski protestował, ale związek był nie-
ugięty, gdyż pilnie potrzebował pieniędzy. 
Cały sezon 1981 roku „Kuba” walczył 
o prawo do startów, PZŻ szukał nabyw-
cy, a jacht kiwał się na cumach. W końcu 
znalazł się kupiec w Związku Radzieckim, 
łódź sprzedano za milion dolarów, co ponoć 
uratowało finanse związku.

 „Spaniel II” już nigdy nie stanął na star-
cie poważnych regat. „Kuba” został bez 
jachtu i zrozumiał, że nie jest już potrzeb-
ny. Zajął się biznesem. Prowadził firmę 
produkującą elementy z żywic poliestro-
wych, głównie na eksport do Niemiec. Wy-
twarzał pojemniki do segregacji odpadów, 
zjeżdżalnie i urządzenia rekreacyjne. Pły-
wał wyłącznie turystycznie, w rodzinnym 
gronie lub z przyjaciółmi. Wspierał dom 
dla dzieci niepełnosprawnych w Szczeci-
nie. Od czasu do czasu pojawiał się na im-
prezach żeglarskich, zawsze budząc życz-
liwe zainteresowanie. Przez ostatnie lata 
życia zmagał się z chorobą nowotworową. 
Walczył, ale nie miał szans. Zmarł 8 lipca 
2005 roku w wieku 72 lat. 

Jaki był prywatnie? – W domu nie opo-
wiadał wiele o żeglarstwie. Wiedział, że 
nie wszystkich to interesuje. Otwierał się 
za to w towarzystwie kolegów, z którymi 
żeglował – wtedy opowieściom nie było 
końca – wspomina żona, Elżbieta Modrze-
jewska-Jaworska. – Czasami zdarzało mi 
się z nim pływać, ale były to tylko krót-
kie rekreacyjne wyprawy. Był szanowany 
w środowisku za wiedzę i osiągnięcia. Miał 
niesamowitą zdolność do porozumienia 
z ludźmi w każdym wieku. Wypoczywał 
czynnie, czyli żeglując – rok przed śmiercią 
pływał w Chorwacji, wcześniej wyskoczył 
na Bornholm. Lubił północ Europy, gdzie 
spędzał wakacje, upajając się widokiem 
norweskich fiordów. Do końca jeździł na 
nartach i świetnie pływał. Pozostawił po 
sobie mnóstwo pamiątek, nagród, dyplo-
mów, zdjęć i rysunków jachtów. I napisał 
wspaniałą książkę „11.40 GMT – Newport”.

„Kuba” także dla mnie był postacią wy-
jątkową. W dużej mierze dzięki niemu za-
interesowałem się wielkimi regatami, bo 
kiedy zaczynałem żeglować, on odnosił 
największe sukcesy. Poznałem go pod ko-

niec lat 90. Spotkaliśmy się w Szczecinie na 
długi wywiad. Poświęcił mi kilka godzin, 
opowiadając różne historie i odsłaniając 
wiele tajemnic. Kiedy skończyliśmy roz-
mowę, powiedział, że zgadza się na publi-
kację dopiero po swojej śmierci. Ostatni raz 
spotkaliśmy się w Szczecinie na ceremonii 
powitania jachtu „Stary” wracającego z rej-
su dookoła Ameryki Południowej. „Kuba” 
miał problemy z poruszaniem się, ale wy-
płynął na powitanie młodej załogi. Nie 
chciał zabrać głosu w trakcie uroczystości, 
był trochę skrępowany, ale wciąż bardzo 
życzliwy.

To zaskakujące, jak niewiele pozostało 
dziś z jego dorobku. Stocznia im. Leonida 
Teligi nie istnieje. Pierwszy „Spaniel” zato-
nął na Morzu Północnym. Drugi okazjonal-
nie przypływa do Polski na zloty żaglow-
ców pod banderą łotewską. Po „Spanielku” 
słuch zaginął. Dla pokolenia dzisiejszych 
50-latków i starszych żeglarzy Kazimierz 
Jaworski jest postacią legendarną, ale mło-
dzi nie wiedzą, że 40 lat temu mieliśmy 
w Polsce oceanicznego regatowca, który 
bez kompleksów walczył z najlepszymi.

Marek Słodownik

Nowy mały houseboatJanmor 700.
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W Gdyni i Sopocie cumował 
w maju jacht typu Lagoon 620 
– największy dostępny kata-

maran znanej francuskiej marki. Jednostkę 
dostarczyła polskiemu klientowi firma Do-
bre Jachty. Bogate wyposażenie pozwala 
nam przypuszczać, że „Spirit of Adventure” 
mógł kosztować około 2 mln euro netto. Po 
krótkim postoju w Polsce wyruszył na po-
łudnie – w połowie czerwca mijał Gibraltar.

Katamaran odebrano w stoczni w Borde-
aux. Następnie jacht rozpoczął dziewiczy 
rejs do Polski – kapitanem doświadczonej 
czteroosobowej załogi był Maciej Stompór 
z firmy Dobre Jachty. Pogoda dopisywała. 
Najtrudniejszymi odcinkami były wody 
Zatoki Biskajskiej oraz Kanału Angiel-
skiego, gdzie zawsze panuje spory ruch 

statków. Podczas żeglugi jacht spisywał się 
doskonale, a sprzyjające wiatry pozwalały 
załodze osiągać prędkość przekraczającą 
12 węzłów. Po dziewięciu dniach żeglugi 
„Spirit of Adventure” zacumował w kraju.

Jacht będzie służył armatorowi i jego ro-
dzinie do żeglugi oraz jako apartament na 
wodzie. Został wyposażony ściśle według 
oczekiwań właścicieli. Ma dużą kabinę ar-
matorską z obszerną łazienką, osobną kabi-
ną prysznicową i oddzielną toaletą. Do tej 
kabiny można wejść z salonu poprzez duże 
rozsuwane drzwi albo wprost z kokpitu. 
Poza tym są jeszcze dwie kabiny dla gości 
– każda z własną łazienką. A także duża 
kuchnia z dwuosobową kabiną dla załogi. 
W kuchni są wszystkie potrzebne sprzę-
ty: pełnowymiarowa lodówka z kostkarką 

i zamrażalnikiem, chłodziarka do win, ku-
chenka mikrofalowa, piekarnik, płyta in-
dukcyjna, zmywarka oraz pralko-suszarka. 
Dodatkową lodówkę na napoje, dodatkową 
kostkarkę do lodu oraz elektryczny grill za-
montowano w kokpicie. 

Duże wrażenie robi salon z panoramicz-
nymi oknami, dzięki którym pomieszcze-
nie jest doskonale oświetlone. Są tam wy-
godne kanapy, fotele oraz stół. Wnętrze 
utrzymano w jasnych barwach. Skórzana 
tapicerka w ciepłych odcieniach szarości 
doskonale łączy się z tekowym drewnem 
mebli, dębową podłogą i eleganckim ja-
snym dywanem z grubego włosia. Drew-
nem tekowym wykończono także podłogę 
górnego pokładu, platform rufowych, pa-
węży oraz kokpitu. W kokpicie jest duża 
kanapa ze stołem obiadowym z drewna 
tekowego, a na górnym pokładzie stolik ka-
wowy oraz materace do opalania.

Oprócz głównych żagli katamaran wypo-
sażono w rolowany code zero i rolowany ge-
naker. Zamontowano elektryczne kabestany 
oraz wysokiej jakości urządzenia elektro-
niczne marki B&G. Są kamery rufowe, 
sprzęt audio, telewizory we wszystkich ka-
binach, doskonałe nagłośnienie w kokpicie, 
na górnym pokładzie oraz w kabinach. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć klimatyzacji 
i ogrzewania z oddzielnym sterowaniem 
we wszystkich kabinach, odsalarki, a także 
kompresora do ładowania butli nurkowych. 
Katamaran wyposażono w dwa silniki Volvo 
150 KM oraz w dinghy Highfield o długości 
4,6 metra z silnikiem 60 KM.

Jacht jest jednostką armatorską. Będzie 
prowadzony przez stałą doświadczoną 
dwuosobową załogę. Najbliższe miesiące 
spędzi na Morzu Śródziemnym.

Duch przygody na Śródziemnym

„Spirit of Adventure” w Marinie Sopot gotowy do rejsu dookoła Europy.

Cały obszerny kokpit jachtu można osłonić przed wiatrem i chłodem.

Maciej Stompór na pokładzie „Ducha”.

Szerokie półpokłady modelu Lagoon 620.
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UBEZPIECZENIE JACHTU I CZARTERU

YACHT-POOL POLSKA
Agencja: Daniel Prusinski

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

 

 

 

ubezpieczenie jachtu
ubezpieczenie wszystkich ryzyk,
ubezpieczone jest wszystko to, 
co nie zostało wyłączone w warunkach.
OC jachtu, casco jachtu, NNW

ubezpieczenie czarteru
oryginalne ubezpieczenie czarteru
od twórcy OC skippera
OC skippera, NNW, ubezpieczenie kaucji, 
pełna wersja ubezpieczenia utraty 
następnych czarterów i inne ryzyka, 
ważne przez cały rok!
dotyczy także ubezpieczenia kaucji!

ważne dla Klienta
YACHT-POOL Polska jest agentem
z własnym produktem,
działającym na podstawie
pełnomocnictwa ubezpieczyciela.

OD 1976 ROKU BEZPIECZNIE Z

Polska � Niemcy � Austria � Szwajcaria � Dania � 

Hiszpania � Francja � Szwecja � Chorwacja � Słowacja �

Finlandia � Turcja

Z godnie z ustawą o PIT kosztami 
mogą być te wydatki, które po-
niesiono w celu uzyskania przy-

chodów. Dlatego jeśli ktoś prowadzi sklep 
spożywczy albo firmę transportową lub 
posiada pracownię architektoniczną, raczej 
nie będzie mógł tego zrobić. Z pewnością 
natomiast zakup łodzi żaglowej lub mo-
torowej to uzasadniony wydatek dla firm 
czarterowych, organizatorów rejsów, szkół 
żeglarskich czy agencji nurkowych zabiera-
jących klientów w morze. W takich wypad-
kach jacht jest niezbędny do prowadzenia 
działalności zarobkowej. Oczywiście wie-
lu przedsiębiorców przed zakupem jachtu 
poszerza profil działalności gospodarczej 
o usługi czarterowe i gdy rzeczywiście za-
czynają je oferować, wówczas zakup jachtu 
mogą zaliczyć do kosztów.

Ale są też inne ścieżki. – Jeśli właści-
ciel przedsiębiorstwa nie chce do swojej 
podstawowej działalności włączać jachtu, 
może rozważyć utworzenie spółki celowej 
prowadzącej na przykład działalność czar-
terową i usługi turystyczne. Albo nawet po-
myśleć o zakupie takiej spółki i „wciągnię-
ciu” jej w struktury firmy. To już jednak 
bardziej skomplikowane przedsięwzięcie, 
więc należy zasięgnąć porady prawnika 
i doradcy podatkowego – mówi Jarosław 
Chłopek z firmy Dobre Jachty. – Warto 
też rozważyć zakup jachtu i wprowadzenie 
go do firmy poprzez pracowniczy fundusz 
socjalny. Każde większe przedsiębiorstwo 
zatrudniające pracowników odprowadza 
składki na ten fundusz i właśnie z nich mo-
głoby sfinansować zakup łodzi.

Niektórzy chcieliby uzasadnić zakup wy-
datkami na reklamę. No bo dlaczego nie 
uznać za koszt zakupu jachtu, który pływa-
jąc po Jeziorze Mikołajskim, informuje tu-
rystów, że najlepsze lody są u pana Brody? 
Przecież grot, genua i spinaker są doskona-
łymi nośnikami reklam. Tu niestety jest pe-
wien problem. Warszawska izba skarbowa 
wydała interpretację podatkową, w której 
uznała, że firma zajmująca się produkcją 
metalową i odlewnictwem może wliczać 
w koszty wydatki poniesione na reklamę na 
żaglach, ale nie może zapisywać po stronie 

kosztów rat leasingowych należnych z tytu-
łu zakupu jachtu. W piśmie czytamy: „Dy-
rektor Izby Skarbowej stwierdza, że stano-
wisko wnioskodawcy w zakresie zaliczenia 
do kosztów uzyskania przychodów kwot 
uiszczanych z tytułu rat leasingu operacyj-
nego oraz wydatków związanych z eksplo-
atacją jachtu – jest nieprawidłowe. Stano-
wisko wnioskodawcy w zakresie zaliczenia 
do kosztów uzyskania przychodów wydat-
ków przeznaczonych na spotkania i narady 
odbiorców wyrobów oraz określonej kate-
gorii klientów – także jest nieprawidłowe”.

W cytowanym uzasadnieniu podjęto temat 
kosztów związanych z wydatkami reprezen-
tacyjnymi. Niestety, jeśli jacht nie służy osią-
ganiu przychodów, zarówno koszty zakupu 
łodzi, jak i organizacji rejsów (na przykład 
dla kluczowych klientów) jako wydatek re-

prezentacyjny nie stanowi kosztów uzyskania 
przychodu. W rezultacie podatnik nie zmniej-
szy podstawy opodatkowania, a w konse-
kwencji – samego podatku. Wynika to z arty-
kułu 16. ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz z artykułu 23. ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
W obu aktach czytamy: „Nie uważa się za 
koszty uzyskania przychodów kosztów re-
prezentacji, w szczególności poniesionych na 
usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz 
napojów, w tym alkoholowych”.

Przed podjęciem działań związanych 
z zakupem łodzi warto się zwrócić do izby 
skarbowej o wydanie indywidualnej inter-
pretacji podatkowej. Wiele takich interpre-
tacji znajdziemy na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów, ale pamiętajmy, że 
możemy je traktować wyłącznie jako wska-
zówkę. Tylko indywidualna interpretacja 
dotycząca naszej sytuacji gwarantuje spo-
kój i bezpieczeństwo na wypadek kontroli 
przeprowadzonej przez fiskusa (nawet jeśli 
na stronach resortu finansów znajdziemy 
identyczny przypadek). W zapytaniu mu-
simy dokładnie przedstawić zakres naszej 
działalności i planowane działania zwią-
zane z zakupem. W urzędowej odpowiedzi 
otrzymamy nie tylko potwierdzenie, że 
nasze plany są zgodne z przepisami podat-
kowymi, ale także dodatkowe wskazówki.

Jacht w koszty firmy
Czy wydatki na zakup jachtu można wliczyć w koszty  

działalności firmy? No i które przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić 
na taką operację, nie narażając się fiskusowi? 

Przed zakupem łodzi warto się zwrócić do izby skarbowej 
o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

http://www.yacht-pool.pl
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Wiatromierz na smartfon
Firma Vaavud wprowadziła na rynek nowy model wiatromierza przysto-
sowanego do smartfonów. Vaavud 2.0 Sliepnir wyposażony jest w sen-
sor elektroniczny. Mierzy nie tylko prędkość wiatru (w zwiększonym 
zakresie od 1 do 40 m/s), ale także wskazuje jego kierunek. Urządzenie 
jest małe, lekkie i wytrzymałe. Zostało wykonane z plastiku wysokiej 
jakości. Podłączamy je do telefonu przez tak zwany jack, czyli to samo 
wejście, które służy do podłączenia słuchawek. Aby zamienić smartfon 
w narzędzie meteorologiczne, musimy ściągnąć aplikację o nazwie Va-
avund, która dostępna jest w sklepach Google Play i App Store. Przed 
pierwszym użyciem program pomoże nam skalibrować urządzenie. Po 
zapoznaniu się z prostym interfejsem aplikacji możemy robić pomiary 
prędkości i kierunku wiatru z dokładnością do 4 proc. Możemy zmieniać 
jednostki, obserwować maksymalną i średnią siłę wiatru, odczytywać 
graficzny zapis zmian oraz zaznaczać na mapie miejsca pomiarów. Wraz 
z wiatromierzem dostaniemy neoprenowy pokrowiec. Cena: 259 zł. Źró-
dło: www.iwiatromierz.pl.

Nowe wskaźniki Raymarine
Wskaźniki wielofunkcyjne firmy Raymarine (eS 
Seria) zastępują cenioną serię wskaźników e Hy-
bridTouch. Mają nowoczesny wygląd oraz ekrany 
o wymiarach 7, 9 i 12 cali. Obsługiwane są doty-
kowo, przyciskami i pokrętłami. Wyposażono je 
w interfejs LightHouse II. Funkcje nawigacyjne 
wskaźników mają wsparcie dla map C-MAP by 
Jeppesen, Navionics i Raymarine LightHouse. Za 
namierzanie pozycji odpowiada odbiornik GPS/
GLONASS 10 Hz. Wybrane modele posiadają 
dwukanałowy moduł echosondy CHIRP DownVi-
sion lub echosondę cyfrową ClearPulse. Dzięki 
dodatkowym modułom zewnętrznym funkcje so-
narowe można rozszerzać. Nowe wskaźniki mogą 
pracować w sieci, współpracować z systemami 
anten radarowych, wyświetlać obrazy z kamer 
termowizyjnych i IP (z możliwością przeglądania 
obrazu z czterech kamer jednocześnie), kontrolo-
wać pracę autopilotów Evolution, monitorować 
pracę silników i kontrolować systemy rozrywki 
Fusion. Dzięki modułowi Wi-Fi pozwalają korzy-
stać z aplikacji mobilnych. Źródło: www.eljacht.pl.

Radiotelefon VHF Ray50
Nowy radiotelefon firmy Raymarine VHF 
Ray50 ma niewielkie wymiary, duże możli-
wości i jest prosty w obsłudze. Urządzenie o 
mocy 25W posiada wyświetlacz LCD, cyfro-
we wywoływanie selektywne (DSC) klasy D 
i zdolność łatwej integracji z inną elektroniką 
pokładową. A także nowoczesny wygląd. Ra-
diotelefon wyposażono w mikrofon z reduk-
cją szumów oraz w głośnik jakości premium. 
Ma standardowe złącza sieciowe NMEA2000 
i NMEA0183. Obsługuje szeroki zakres funkcji, wliczając podwójny nasłuch (dual-watch), potrójny 
nasłuch (tri-watch), skanowanie i skanowanie selektywne. Radiotelefon VHF Ray50 ma też wiele 
opcji montażu. Źródło: www.eljacht.pl.

Nylonowa kurtka Henri Lloyd
Croft Packaway Jacket wykonano z nylonu najwyższej 
jakości odpornego na rozerwanie i ścieranie. Ma pod-
klejane szwy, jest wiatroodporna, oddychająca i bar-
dzo lekka – jej sportowy styl wpisuje się w najnowsze 
trendy w modzie. Powierzchnię zewnętrzną pokryto 
warstwą DWR rozpraszającą wodę i zapobiegającą 
wchłanianiu wilgoci. Źródło: www.henrilloyd.pl.

Kuchenka Dometic  
z piekarnikiem
Wydajność energetyczna, precyzyjna regulacja 
płomienia, system bezpieczeństwa zapłonu i atrak-
cyjny design – to tylko niektóre zalety kuchenki 
Dometic SunLight. Urządzenie ma dwa palni-
ki gazowe oraz gazowy piekarnik o pojemności 
28 litrów. Idealnie nadaje się do małych kuchni 
lub innych wąskich pomieszczeń. Przezroczyste 
drzwiczki piekarnika wyposażono w blokadę za-
bezpieczającą przed otwarciem. Wymiary: szero-
kość – 448,6, wysokość – 397,5, głębokość – 356,9 
mm. Źródło: www.dometic.com/marinepolska.

Nowa seria lin Liros XTR
Liny Liros XTR wykonane są z najbardziej zaawansowanych technologicznie 
materiałów, takich jak Dyneema SK99, Technora, PBO i Vectran. Przeznaczo-
ne są do wyczynowych zastosowań oraz dla żeglarzy z zacięciem regatowym. 
Liny XTR charakteryzują się małą rozciągliwością, dużą wytrzymałością przy 
niewielkich średnicach oraz dużą odpornością na ścieranie. Są idealne do łodzi 
klas olimpijskich. Na życzenie firma świadczy usługi szplajsowania oraz prze-
wężania lin. W tym sezonie producent wprowadził dużo nowych kolorów i nowe 
wzory oplotów. Źródło www.taurus.gda.pl/pl/liros.

http://www.iwiatromierz.pl/
http://www.eljacht.pl/
http://www.eljacht.pl/
http://www.henrilloyd.pl/
http://www.dometic.com/marinepolska
http://www.taurus.gda.pl/pl/liros/
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Męska kurtka marki Slam
Lekką kurtkę Blow renomowanej włoskiej marki Slam 
wykonano z nowoczesnych materiałów. Przyda się 
o każdej porze roku (zakres temperatur: od -2 do +20 
stopni Celsjusza). W chłodne dni zapewnia ciepło, 
a w pogodne i słoneczne – gwarantuje komfort i chroni 
przed spoceniem. Jest bardzo lekka, można ją zwinąć 
i spakować w kieszonkę kurtki, a później przywiesić 
na karabińczyku do spodni. Dostępna jest w różnych 
kolorach, także w wersji dla pań. Produkty marki Slam 
znajdziecie na rynku w Mikołajkach w firmowym skle-
pie (pl. Wolności 2), a wkrótce także na stronie: www.
slam-online.pl.

Buty regatowe Slam
Bardzo lekkie i oddychające buty dla re-
gatowców Code-1 marki Slam, ważą tylko 
322 gramów, gwarantują stabilność i pew-
ne podparcie na śliskiej powierzchni po-
kładu. Antypoślizgowa podeszwa zawiera 
żel oraz sprężone powietrze absorbujące 
wstrząsy. Jest także stabilizator śródstopia. 
Źródło: www.slam-online.pl.

Przenośna lodówka  
nie tylko na jacht
Kompresorowa technologia w wersji light – 
przedstawiamy lekką przenośną lodówko-za-
mrażarkę Waeco CoolFreeze CDF 26 (12/24 
V DC) o pojemności 21 litrów, ze zdejmowaną 
pokrywą, wewnętrznym oświetleniem typu 
LED i elektronicznym termostatem. Urządzenie 
gwarantuje energooszczędną pracę, skuteczne 
chłodzenie oraz głębokie mrożenie – do minus 
18 stopni Celsjusza. Pas naramienny i uchwyt 
ułatwiają przenoszenie, a wyjmowany kosz – 
czyszczenie wnętrza. Lodówka jest wąska i po-
ręczna, a mimo to można w niej ustawić butelki 
o pojemności dwóch litrów. Waga urządzenia: 
12,7 kg. Wymiary: szerokość – 550, wysokość 
– 425, głębokość – 260 mm. Zakres tempera-
tur: od +10 do -18 stopni C. Firma Dometic ma 
w ofercie także trzy inne modele lodówek serii 
Waeco CoolFreeze CDF (11, 16 i 18). Wszystkie 
mogą być zasilane energią słoneczną. Do modeli 
CDF 16 i CDF 26 można dokupić uniwersalny 
zestaw mocujący lodówki w samochodach. Źró-
dło: www.dometic.com/marinepolska.

Wyspa Kazimierza, Nel i Noe
Na „Wyspę Szczęśliwych Dzieci” Kazimierza Ludwiń-
skiego czekaliśmy długo, ale warto było... To opowieść 
o przygodach autora, który przez dziewięć lat żeglował 
po świecie wraz z dwojgiem małych dzieci. Jacht był 
dla nich nie tylko domem i wehikułem, którym prze-
mierzali morza i oceany, ale także szkołą. To na jego 
pokładzie Nel i Noe nauczyli się wszystkiego, a nauczy-
cielem, nierzadko surowym, był ich tata. Dzieciństwo 
bez kartkówek, dzienników i wywiadówek, spędzone 
na pokładzie jachtu żeglującego po najpiękniejszych 
miejscach, to okazja do pozbycia się stereotypów, nauki 
języków oraz poznania wielu kultur. Relacja z wypra-
wy przenosi czytelnika na pokład trimarana, odsłania-
jąc kulisy rejsu i pokazując niezwykłość takiego spo-
sobu na życie. Kazimierz Ludwiński barwnie opisuje 
przygody załogi, nie stroni także od głębszych refleksji, 
dzięki czemu opowieść jest nie tylko ciekawa, ale poru-
szająca i do głębi prawdziwa. Marek Słodownik

Egzamin na kursie?  
Sięgnij po poradnik
„Poradnik egzaminacyjny” pióra Mariusza Zawi-
szewskiego to nieoceniona pomoc dla wszystkich 
przymierzających się do egzaminów na stopnie że-
glarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego. 
Stanowi kompendium wiedzy i zawiera praktyczne 
informacje na temat przeprowadzania egzaminów. 
Prezentuje akty prawne, a także zakres uprawnień 
na poszczególne stopnie. Praca zawiera też przykła-
dowe pytania testowe, co może ułatwić kursantom 
naukę. Na dołączonej płycie CD czytelnik znajdzie 
animacje przykładowych manewrów egzaminacyj-
nych, obszerną bazę pytań, a także przykładowe 
zestawy egzaminacyjne. Marek Słodownik

Nowe kamizelki marki Crewsaver
Firma Makanu przedstawia najnowszą kolekcję automatycznych kamizelek ratunkowych Crewsaver 
Crewfit 165N SPORT. Są lekkie i wygodne. Mają zintegrowany z komorą wypornościową dmuchany 
podbródek. Producent oferuje modele z uprzężą lub bez oraz ciekawą gamę kolorów. Wyporność: 

165N i 180N. Biorąc pod uwagę jakość wykonania kami-
zelek Crewsaver, ceny są atrakcyjne: od 390 zł do 590 zł. 
Źródło: www.crewsaver.pl.

http://www.slam-online.pl/
http://www.slam-online.pl/
http://www.slam-online.pl/
http://www.dometic.com/marinepolska
http://www.crewsaver.pl/
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A gnieszka Skrzypulec i Irmi-
na Mrózek-Gliszczyńska (olim-
pijska klasa 470) wzięły udział 

w wyścigu medalowym i zajęły 10. miej-
sce w klasyfikacji generalnej regat ISAF 
Sailing World Cup Weymouth & Portland. 
Dobrze spisał się także Błażej Ożóg, który 
zajął drugie miejsce na desce kitesurfin-
gowej (w konkurencji cours racing ścigało 
się 12 zawodników). To najlepsze rezultaty 
polskich żeglarzy uzyskane w Anglii.

Skrzypulec i Mrózek-Gliszczyńska są 
w tym roku w dobrej formie, w każdych 
najważniejszych regatach rywalizują z czo-
łówką i awansują do finałowych wyścigów 

medalowych, w których ściga się 10 naj-
lepszych załóg. W Weymouth rozpoczęły 
słabiej – od 18. i 12. miejsca, ale w kolej-
nych biegach skutecznie przebiły się do 
pierwszej dziesiątki. „Żabim skokiem po 
miejscach ósmym i piątym wskakujemy na 
szóstą pozycję” – napisały na Facebooku 
w połowie regat. Do wyścigu medalowego 
Polski awansowały z dziewiątej lokaty.

Bardzo dobrze regaty rozpoczęła załoga 
z klasy 49er – Łukasz Przybytek i Paweł Ko-
łodziński. Polacy kończyli wyścigi w czołów-
ce (piąte i drugie miejsce), a po pierwszym 
dniu byli nawet na prowadzeniu. Niestety 
załogant musiał pilnie wrócić do kraju i ekipa 

ukończyła regaty na odległej 24. pozycji. Do-
brą końcówkę miała druga polska załoga kla-
sy 49er: Tomasz Januszewski i Jacek Nowak 
– w klasyfikacji generalnej zajęli 19. lokatę. 

Piotr Kula z klasy Finn tylko dwukrotnie 
ukończył wyścigi w pierwszej dziesiątce 
i zajął 18. miejsce (sklasyfikowano 24 finny). 
Kacper Ziemiński zakończył wyścigi na 17. 
pozycji w klasie Laser. W pozostałych kon-
kurencjach Polska nie miała reprezentantów.

Tylko jeden jacht w medal race

Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczyńska na łódce nazwanej przez załogę „Szwagier”.   Fot. onEdition

Brąz dla Energa 
Yacht Racing

P rzemysław Tarnacki wywalczył 
wraz z załogą Energa Yacht Racing 
brązowy medal mistrzostw Europy 

w match racingu. Regaty Sails of White Ni-
ghts rozegrano w centrum Petersburga.

Na starcie stanęło dziewięć załóg z Rosji, 
Szwecji, Włoch, Francji, Niemiec i Finlan-
dii. Rundę eliminacyjną Polacy zakończy-
li z kompletem zwycięstw, dzięki czemu 
awansowali bezpośrednio do półfinałów. 
Tam niestety przegrali z doskonale że-
glującym Francuzem Pierre e̓m Quirogą. 
W pojedynku o brąz Przemysław Tarnac-
ki pokonał włoską załogę Valerio Galati. 
W finale Wladimir Lipavski (Rosja) pokonał 
Francuza Pierre a̓ Quirogę i został mistrzem 
Europy EUROSAF w match racingu.

Załoga Energa Yacht Racing startowała 
w składzie: Przemysław Tarnacki (sternik), 
Filip Pietrzak (trymer grota), Przemysław 
Płóciennik (trymer żagli przednich).

M aja Dziarnowska i Paweł Tarnowski (klasa RS:X) 
zwyciężyli w Delta Lloyd Regatta rozegranych w ho-
lenderskiej miejscowości Medemblik. Zofia Klepacka 

wywalczyła srebro, a załoga z siedemdziesiątki, Agnieszka Skrzy-
pulec i Irmina Mrózek-Gliszczyńska – brąz.

Już przed wyścigiem medalowym kończącym rywalizację Maja 
Dziarnowska miała kilkupunktową przewagę nad Zofią Klepacką. 
W ostatnim biegu przypłynęła na metę piąta i obroniła pierwsze 

miejsce. W wyścigu medalowym klasy RS:X rywalizowała także 
Hanna Zembrzuska – dzięki doskonałej drugiej lokacie zakończy-
ła zawody na szóstym miejscu. Paweł Tarnowski także rozpoczął 
medal race z pozycji lidera, ale na trasie nie miał łatwego zadania 
– raz tracił, raz odzyskiwał złoto. Przypłynął na czwartym miejscu 
i zaledwie o punkt wyprzedził reprezentanta gospodarzy.

Kacper Ziemiński zajął szóstą pozycję w klasie Laser. W wyści-
gu medalowym dopłynął na dziewiątym miejscu. Agata Barwińska 
z klasy Laser Radial zakończyła regaty na ósmej pozycji (popełniła 
falstart podczas startu do medal race), natomiast Piotr Kula zdobył 
siódme miejsce w klasie Finn.

Dwa złota w Medemblik

Maja Dziarnowska.  Fot. Sander van der Borch (2) W ostatnim biegu Maja przypłynęła na metę piąta i obroniła pierwsze miejsce.
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Grupa Energa partnerem strategicznym  
żeglarskiej kadry narodowej PZŻ
Energa Sailing Team Poland
oraz programu edukacji żeglarskiej 
ENERGA SAILING 

Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl
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T rzecie w sezonie regaty z cyklu 
Energa Sailing Cup rozegrano na 
Zalewie Kamieńskim. W roli go-

spodarza goszczącego flotę klasy Optimist 
zadebiutowało miasto Dziwnów. Impreza 
miała wyjątkową rangę i bardzo silną obsadę. 
Na starcie stanęło niemal 200 sterników z 14 
państw. Polacy rozegrali dodatkowo pierw-
szą eliminację do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży oraz trzecią kwalifikację do kadry 
na mistrzostwa świata i Europy. Zawody były 
także sprawdzianem dla komisji sędziowskiej 
i obsługi technicznej – już za kilka tygodni, 
na przełomie sierpnia i września, Dziwnów 
będzie gospodarzem mistrzostw świata 
w klasie Optimist. Dlatego dziwnowską przy-
stań odwiedziła podczas regat Carla Stanley, 
wiceprezydent organizacji IODA (Internatio-
nal Optimist Dinghy Association). Brytyj-
ka obejrzała nową żeglarską infrastrukturę 
miasta i spotkała się z władzami Polskiego 
Stowarzyszenia Klasy Optimist (organizato-
rzy mistrzostw spodziewają się udziału 300 
sterników z 60 krajów).

Z polskich zawodników doskonale spisał 
się Filip Szmit z klubu MBSW/UKŻR Nie-
gocin Giżycko – wywalczył drugą lokatę. 

Niezłe 17. miejsce zajął Filip Miłoszewski 
z UKS Barnim Goleniów. Anna Januszew-
ska ze Stali Gdynia była natomiast szósta 
wśród dziewcząt.

– Pierwsze regaty najmłodszych sterników 
zorganizowane w Dziwnowie odbyły się 
w silnej międzynarodowej obsadzie – mówi 
Tomasz Figlerowicz, prezydent Polskiego 
Stowarzyszenia Klasy Optimist. – Niektó-
re zagraniczne ekipy były reprezentowane 
przez kadry narodowe swych państw. Dla 
wszystkich były to ważne i  restiżowe rega-
ty, na przykład Szwajcarzy rozegrali w Pol-
sce wewnętrzne krajowe kwalifikacje do 
mistrzostw świata i Europy. Naszej komisji 
sędziowskiej, świetnie kierowanej przez 
Ewę Jodłowską (na uwagę zasługuje profe-
sjonalna odprawa dla trenerów i sterników 
prowadzona w języku angielskim), udało 
się przeprowadzić dziewięć wyścigów. Wa-
runki żeglarskie były bardzo trudne. Wiatr 
sprawiał spore niespodzianki, łącznie z metą 
na kursie fordewindowym. Trener Szwajca-
rów zażartował nawet, że przed sierpniowy-
mi mistrzostwami świata poprosi o wspar-
cie greckich bogów. Na Zalew Kamieński, 
akwen regat, zawodnicy płynęli z Dziwno-

wa za motorówkami trenerów (około 20 mi-
nut) lub żeglując z wiatrem przy sprzyjają-
cych podmuchach z kierunków północnych 
(około 30 minut). Podsumowując wyniki Po-
laków, można powiedzieć, że w silnej staw-
ce dobrze zaprezentowali się chłopcy, nieco 
słabszą formę mają dziewczęta.

Próba generalna w Dziwnowie
Carla Stanley, wiceprezydent IODA. W Dziwnowie na starcie stanęło niemal 200 sterników z 14 państw.  Fot. Marek Wilczek (2)

Kadra na mistrzostwa świata
Filip Szmit, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko
Wiktor Kamiński, YKP Gdynia
Tytus Butowski, YKP Gdynia
Filip Miłoszewski, UKS Barnim Goleniów
Paweł Abramowicz, MKŻ Arka Gdynia

Kadra na mistrzostwa Europy
Anna Januszewska, YK Stal Gdynia
Alicja Spruch, MKS Dwójka Warszawa
Agnieszka Pawłowska, LKS Charzykowy
Michał Krasodomski, YKP Gdynia
Jakub Gołębiowski, MOS SSW Iława
Marek Rospond, YC PTTK Beskid Nowy Sącz
Mikołaj Chłopek, YKP Gdynia 
Igor Kuczys, MKŻ Arka Gdynia

http://www.energasailing.pl
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W ydawało się, że przygotowania 
do imprezy zaplanowanej na 
lato 2017 roku postępują zgod-

nie z planem. Nagle jednak z batalii wyco-
fała się włoska Luna Rossa, ważny gracz 
w czterech ostatnich edycjach America’s 
Cup. A udział Team New Zealand, finali-
stów sprzed dwóch lat, zawisł na włosku. 
Środowisko jest podzielone, trwa wymiana 
poglądów i epitetów, krążą listy otwarte, 
a emocji jest aż nadto. O co poszło?

Rok temu przedstawiciele wszystkich ze-
społów podpisali dokument wypracowany 
w trakcie wielomiesięcznych negocjacji. 
Uzgodniono między innymi, że załogi będą 
się ścigać na katamaranach nowej klasy AC 
62 – mniejszych i tańszych od jachtów AC 
72. Prace projektowe ruszyły pełną parą. 
Najbardziej zaawansowane były w zespole 
włoskim, który w Cagliari zatrudnił po-
nad 40 specjalistów. I właśnie wtedy nagle 
ogłoszono, że regaty odbędą się na jeszcze 
mniejszych jednostkach (o długości od 45 
do 50 stóp). Tego było za wiele dla Patri-
zio Bertelliego, szefa włoskiego syndykatu, 
który w przygotowania zainwestował kil-
kadziesiąt milionów euro. Z dnia na dzień 
zrezygnował z udziału w regatach. Kolej-
ną decyzją America’s Cup Event Authority 
(ACEA) było pozbawienie Auckland moż-
liwości organizacji regat eliminacyjnych, 
co dla Nowozelandczyków oznacza poważ-
ne kłopoty finansowe. Regaty skupiające 
światową czołówkę miały im przynieść 
wpływy w wysokości prawie 18 milionów 
dolarów nowozelandzkich. – To oburzają-

ce – powiedział nam w rozmowie telefo-
nicznej Grant Dalton, szef Emirates Team 
New Zealand. – Rywalizujemy w tych re-
gatach nieprzerwanie od 1992 roku. Spo-
sób, w jaki dziś walczą z nami Ameryka-
nie, przypomina najgorsze dla pucharu lata 
osiemdziesiąte, kiedy nagminnie stosowa-
no nieczyste chwyty. Co z nami będzie? 
Nie wiem, jeszcze walczymy...

Wydaje się, że ta walka może przynieść 
efekty, bo ekipa Daltona pozyskała w końcu 
sponsora strategicznego (linie lotnicze Emi-
rates) i potwierdziła udział. Pojawił się także 
zespół SoftBank Team Japan. Szefem i skip-
perem został Dean Barker, który nie mógł 
się porozumieć z macierzystym teamem 
nowozelandzkim. Kontrakt z Japończyka-
mi podpisał także Chris Draper, do tej pory 
podpora włoskiej ekipy Luna Rossa.

Co ciekawe, na czele America’s Cup 
Event Authority stoi Russell Coutts, Nowo-
zelandczyk, który wygrał dla Kiwis puchar 
w 1995 i 2000 roku, aby następnie stanąć 
na czele szwajcarskiego zespołu Alinghi, 
a później przejść do Oracle Team USA. Po 
drodze Coutts narobił sobie wielu wrogów. 
Z Grantem Daltonem, szefem Team New 
Zealand, zwyczajnie się nie znoszą i często 
– nawet podczas publicznych wystąpień – 
są wobec siebie uszczypliwi.

Na coraz bardziej napiętą sytuację zare-
agował Bob Fisher, dziennikarz związany 
z pucharem od połowy lat 70. Napisał list 
otwarty do ACEA. W ostrych słowach wy-
tknął organizatorom kierowanie się party-
kularnymi interesami, nieliczenie się z tra-

dycją rywalizacji oraz podporządkowanie 
wszystkiego biznesowi. Zarzucił im też od-
sunięcie innych amerykańskich zespołów – 
w protokole regat zapisano bowiem, że USA 
reprezentuje Golden Gate Yacht Club z San 
Francisco, co z góry eliminuje konkurencję.

Głos zabrał także Ernesto Bertarelli, szef 
szwajcarskiego zespołu Alinghi, który po 
puchar sięgał dwukrotnie (w latach 2002 
i 2007). Ernesto skrytykował zamieszanie 
wokół jednego z najważniejszych elemen-
tów regat, jakim jest jacht. Stwierdził też, 
że dopóki organizacją imprezy rządzi Rus-
sell Coutts, dopóty Szwajcarzy na pewno 
nie wezmą w niej udziału.

Zaniepokojenie wyraził również Bruno 
Treble, przedstawiciel firmy Louis Vuitton 
Cup – sponsora regat pretendentów od 1983 
roku. – Puchar Ameryki to impreza wyjąt-
kowa pod każdym względem – sportowym, 
biznesowym i promocyjnym. Niestety Ame-
rykanie popełnili w ostatnich latach wiele 
błędów i przyczynili się do obecnej sytuacji – 
napisał nam w mailu Treble. – Zabijają niepo-
wtarzalny styl imprezy i elegancję. W prze-
szłości ścigaliśmy się na powolnych jachtach 
jednokadłubowych, ale regaty miały charak-
ter święta i atmosferę czegoś niepowtarzalne-
go. Dziś są to wyścigi jak wiele innych.

Zespoły podzieliły się dziś na dwa obozy. 
Jedni opowiadają się za wyborem mniej-
szych jachtów i znacznym obniżeniem 
kosztów – między innymi Team France 
oraz Team New Zealand. Zadzwoniliśmy 
do francuskiego skippera Francka Camma-
sa, który powiedział, że mniejszy katama-
ran oznacza budżet w wysokości od 20 do 
25 milionów euro i tyle Francuzi są w sta-
nie zebrać. Jeśli organizatorzy zatwierdzą 
większą jednostkę, ekipa Cammasa nie 
weźmie udziału w regatach. Po drugiej 
stronie barykady znalazły się ekipy, które 
nie muszą się specjalnie liczyć z pieniędz-
mi: szwedzki Artemis Racing, brytyjski 
Ben Ainslie Racing oraz Oracle Team 
USA, obrońcy trofeum, których budżet w 
poprzedniej edycji America’s Cup był naj-
wyższy i wyniósł ponad 250 mln dolarów.

Ostatnie sparingi zespołów amery-
kańskiego i szwedzkiego na zmoderni-
zowanych katamaranach 45-stopowych 
pokazały, że nowe ich wersje pływają 
równie szybko jak dwa lata temu jachty 
72-stopowe. Łodzie zmodernizowano – są 
szersze, mają hydroskrzydła, koła stero-
we i młynkowe kabestany. Fruwają ponad 
wodą z prędkością do 46 węzłów. To może 
zamiast się kłócić, lepiej zorganizować Pu-
char Ameryki na zmodernizowanych czter-
dziestkach piątkach?

Marek Słodownik

Kto zabija Puchar Ameryki?
Dwa lata przed regatami o Puchar Ameryki wciąż nie  

wiadomo, na jakich jachtach załogi będą walczyć o najcenniejsze 
trofeum. A organizatorzy i uczestnicy znów się kłócą.

Patrizio Bertelli, szef włoskiego syndykatu, zrezygnował z udziału w America’s Cup.
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F rancis Joyon (59 lat) sprzedał 
trimaran „IDEC 2” chińskiemu 
żeglarzowi Guo Chuanowi, by 

wkrótce kupić inny trimaran (znany jako 
„Groupama 3”, ostatnio pływający pod 
nazwą „Banque Populaire VII”). Francuz 
ogłosił, że zamierza zdobyć trofeum Juliu-
sza Verne a̓, czyli pobić rekord w rejsie za-
łogowym dookoła świata. Dlaczego jednak 
sprzedał jeden jacht, by za chwilę nabyć 
inny o podobnych parametrach? Otóż Joy-
on twierdzi, że do kolejnego wyzwania jego 
poprzednia maszyna już się nie nadawała...

Joyon ma w dorobku wszystkie najważ-
niejsze rekordy: wokółziemski rekord 
w samotnej żegludze, rekord na trasie 
z Kadyksu do San Salvador, rekord żeglu-
gi 24-godzinnej oraz najlepszy rezultat na 
trasie Nowy Jork – Lizard Point. Żeglarz, 
który od ponad 10 lat związany jest z firmą 
IDEC, postanowił dorzucić do tego tak-
że trofeum Juliusza Verne a̓. Kupił jacht, 
na którym pięć lat temu to samo trofeum 
zdobył Franck Cammas, uzyskując czas 48 
dni, 7 godzin i 44 minuty. Obecnie rekord 
należy do Loïcka Peyrona, który na trima-
ranie „Banque Populaire V” płynął 45 dni, 
13 godzin, 42 minuty i 53 sekundy. 

I tu pojawiają się zasadnicze pytania. Dla-
czego Joyon ma być szybszy od Cammasa, 
płynąc na tej samej łódce? Co więcej – dla-
czego ma być szybszy od Peyrona, który 
przecież żeglował na jachcie dłuższym aż 
o 10 metrów? Oto zagadka.

Po pierwsze, w załodze Peyrona żeglo-
wało aż 14 osób, a Francis Joyon chce za-
brać zaledwie pięć. Ośmiu żeglarzy oraz 
ich ekwipunek to aż tona na pokładzie. Po 
drugie, nowy jacht Francisa ma mieć krót-

HISTORIA TROFEUM JULIUSZA VERNEʼA
(załogowe rejsy non stop dookoła świata)

1993 Bruno Peyron, „Commodore Explorer”: 79 dni, 6 godzin, 16 minut
1994 Peter Blake i Robin Knox-Johnston, „ENZA New Zealand”: 74 dni, 22 godziny, 17 minut
1997 Olivier de Kersauson, „Sport Elec”: 71 dni, 14 godzin, 22 minuty
2002 Bruno Peyron, „Orange”: 64 dni, 8 godzin, 37 minut
2004 Olivier de Kersauson, „Geronimo”: 63 dni, 13 godzin, 59 minut
2005 Bruno Peyron, „Orange II”: 50 dni, 16 godzin, 20 minut
2010 Franck Cammas, „Groupama 3”: 48 dni, 7 godzin i 44 minuty
2012 Loïcka Peyron, „Banque Populaire V”: 45 dni, 13 godzin, 42 minuty, 53 sekundy

Walka najszybszych jachtów świata
...tak będzie wyglądał w nowych barwach.„Banque Populaire” zostanie przemianowany i przemalowany...

szy maszt, co pozwoli efektywniej żeglować 
przy wiatrach przekraczających 20 węzłów. 
I argument trzeci, być może najważniejszy: 
Joyon to jeden z najbardziej doświadczonych 
żeglarzy oceanicznych. Kiedy w 2008 roku 
ustanawiał rekord samotnej żeglugi dooko-
ła świata, jego wynik był zaledwie o dzień 
gorszy od ówczesnego rekordu załogowego 
należącego do Steve’a Fossetta. Żeglarz za-
powiada, że może „urwać” nawet kilka dni z 
aktualnego wyniku Loïcka Peyrona.

Przygotowania jachtu zakończą się we 
wrześniu. Od listopada załoga będzie na 
pokładzie oczekiwać na dobre wiatry. Cie-
kawe jest też to, że w tym samym czasie do 
identycznej próby będzie się przygotowy-
wać Yann Guichard na trimaranie „Spin-
drift 2” (dawny jacht Peyrona „Banque 
Populaire V”). Zapowiada się więc pasjo-
nująca rywalizacja dwóch najszybszych 
jachtów świata.

Marek Słodownik

Yann Guichard wystartuje po trofeum Juliusza Verneʼa na trimaranie „Spindrift  2”.  Fot. Th. Martinez / Sea&Co
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Z ałoga Abu Dhabi Ocean Racing 
wygrała okołoziemskie regaty 
Volvo Ocean Race. Drugie miej-

sce zajął Team Brunel, a trzecie – Dongfeng 
Race Team. Kolejne pozycje zajęły ekipy 
Alvimedica, Mapfre, Team SCA oraz Team 
Vestas Wind. 

Ósmy etap regat Volvo Ocean Race pro-
wadził z Lizbony w Portugalii do Lorient 
we Francji. Był najkrótszym na trasie wyści-
gu, ale zarazem jednym z najciekawszych. 
Wszystkie załogi zredukowały pokładowy 
ekwipunek do minimum – tu liczył się każ-
dy kilogram. Do rywalizacji powrócił Team 

Vestas Wind, którego jacht został poważnie 
uszkodzony, gdy osiadł na rafie podczas 
drugiego etapu. 647 mil wzdłuż wybrzeża 
Portugalii i przez Zatokę Biskajską jachty po-
konywały w grupie. W pierwszej części że-
glowały w słabym wietrze, trzymając się bli-
sko brzegu. W drugiej zmagały się z silnym 
wiatrem. Żegluga nie była łatwa. Zmęczenie, 
walka z rozkołysanymi wodami Biskajów, 
trudna halsówka w wietrze o sile 30 węzłów 
i wreszcie finisz – przez ostatnie 32 godziny 
załogi walczyły także z brakiem snu. Na metę 
wszyscy dotarli bardzo zmęczeni. 

Sensacją było bardzo szybkie wyjście na 
prowadzenie kobiecej załogi Team SCA. 
Do tej pory panie żeglowały równo, wygry-
wały nawet wyścigi portowe, ale na otwar-
tym morzu w dłuższej rywalizacji ustępo-
wały męskim ekipom. Tym razem płynęły 
szybko i potrafiły utrzymać przewagę do 
samej mety, gdzie wszyscy przecierali oczy 
ze zdumienia. Niektórzy żartowali, że pa-
nie wygrały, bo są najlżejszą ekipą i potrze-
bują najmniej jedzenia na pokładzie...

Drugie miejsce zajął Team Vestas. Fawo-
ryci tym razem byli na dalszych miejscach. 
Trzeci na mecie zameldował się zespół Abu 
Dhabi Ocean Racing, a jego najgroźniejszy 
rywal, Team Brunel, dopłynął dopiero na 
piątej pozycji. To oznaczało, że ekipa ze 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich wy-
grywa całe regaty (musiała tylko dopłynąć 
do mety w Göteborgu). 

W wyścigu portowym rozegranym u wy-
brzeży Lorient wygrała amerykańsko-tu-
recka załoga Alvimedica przed ekipą Map-
fre i Dongfeng Race Team. Ale także w tej 
klasyfikacji przewaga zespołu Abu Dhabi 
Ocean Racing była tak duża, że gwaranto-
wała pierwszą pozycję.

Marek Słodownik

Zwycięstwo Emiratów Arabskich

Zwycięzcy na mecie.  Fot. Ainhoa Sanchez / Volvo Ocean Race

Start u wybrzeży francuskiego portu Lorient.  Fot. Rick Tomlinson / Team SCA

Abu Dhabi Ocean Racing wpływa do Göteborga.
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W bałtyckiej marinie w Neustadt 
in Holstein leżącej na północ 
od Lubeki dziennikarze z ca-

łej Europy testowali w czerwcu dwa nowe 
jachty motorowe z niemieckiej stoczni Ba-
varia – otwarto pokładowy model Bavaria 
Sport 300 oraz większą Bavarię Sport 330 
Hard Top.

Mimo różnicy w rozmiarach kadłu-
bów obie jednostki zapewniają wygodny 
nocleg dla czterech dorosłych osób i po-
zwalają spędzić urlop na pokładzie nawet 
przy niesprzyjającej pogodzie. Taki też był 
tegoroczny początek lata – podczas wizy-
ty w Neustadt aura nas nie rozpieszczała. 
Wielu dziennikarzy musiało się zadowolić 
krótkimi rejsami w okolicy portu, gdyż 
silny wiatr, opady i zafalowanie utrudnia-
ły przeprowadzenie dłuższych testów. Na 
szczęście w dniu naszego przyjazdu poja-
wiło się okno pogodowe z pięknym słoń-
cem i lekką bryzą. Temperatury nadal nie 
należały do najwyższych, ale mimo to mo-
gliśmy w pełni czerpać przyjemność z pły-
wania nowymi bavariami, także otwartym 
modelem Sport 300.

Jachty napędzane były takimi samymi 
zestawami silników, więc mogliśmy zo-
baczyć, jaki wpływ na osiągi ma waga 
i rozmiar jachtu. Otwarty model Sport 300 
okazał się wygodną, szybką i bezpieczną 
jednostką do wodnych szaleństw z gru-
pą przyjaciół, natomiast model Sport 330 
z kokpitem osłoniętym składanym dachem 
sprawdzi się jako łódź na kilkudniowe ro-
dzinne wyprawy. Więcej o nowych mode-
lach z niemieckiej stoczni napiszemy w ko-
lejnych wydaniach magazynu „Wiatr”.

Arek Rejs

Dwa nowe modele Bavaria Sport

Bavaria Sport 330 Hard Top.  Fot. Arek Rejs

Bavaria Sport 300.  Fot. Arek Rejs

http://www.yachtsandyachting.pl
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T omasz Januszewski rozpoczynał 
przygodę z żeglarstwem od klasy 
Optimist. Wywalczył na tej łódce 

czwarte miejsce na mistrzostwach świata 
– najlepsze w historii polskich występów 
w tej imprezie. Zdobył też złoto w druży-
nowych mistrzostwach Europy. Później że-
glował na łódce klasy 470, a od 2009 roku 
pływa na olimpijskim skiffie 49er. Jacek 
Nowak rozpoczął żeglowanie od klasy 420.

Jesienią ubiegłego roku załoga Januszew-
ski – Nowak zwyciężyła w regatach Pucharu 
Świata ISAF w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich. Zabłysnęła nie tylko formą, ale 
także strojami – Polacy żeglowali po zwy-
cięstwo w koszulkach superbohaterów z po-
pularnych komiksów i wielu ekranowych 
adaptacji. Załogant był Supermanem, a ster-
nik wcielił się w postać Kapitana Ameryka. 
Tomasz i Jacek trafili na czołówki interneto-
wych serwisów żeglarskich oraz na główną 
stronę Międzynarodowej Federacji Żeglar-
skiej (sailing.org). Pokazali przy okazji mar-
ketingową siłę reprezentacyjnej załogi i jej 
widowiskowej konkurencji. Teraz, po kilku 
miesiącach treningów i startów, znów zasko-
czyli nieszablonowym podejściem do sportu 
i swych olimpijskich aspiracji – rozpoczęli 

internetową zbiórkę pieniędzy na przygoto-
wania do igrzysk w Rio de Janeiro. Na porta-
lu Polak Potrafi uruchomili akcję „Płyniemy 
po złoto!”. Jeśli do 29 września internauci 
wpłacą na ich projekt 150 tys. zł, drugie 150 
tys. dołoży do budżetu mBank, sponsor te-
amu (pod koniec czerwca na profilu Tomasza 
i Jacka było już ponad 10 tys. zł).

– Nie wszyscy wierzyli w nasz jesienny suk-
ces w Pucharze Świata ISAF. Ale to właśnie 
od tej imprezy rozpoczął się dla nas dobry 
czas – mówi Tomasz Januszewski. – Prowa-
dziliśmy od pierwszego dnia regat. Media nas 
połknęły, bo zauważyły nasze stroje i dosko-
nałą żeglugę. Reporterzy ISAF mieli zrobić 
film o zawodach, ale nakręcili właściwie do-
kument o nas. Pokazaliśmy sponsorom, jaką 
moc może mieć dobry żeglarski team w olim-
pijskiej Formule 1, czyli w klasie 49er. Ten 
sukces przyszedł w najlepszym momencie, bo 
nasza sytuacja stawała się trudna. Gdyby nie 
wzrost formy i wsparcie mBanku, to prawdo-
podobnie od lutego już byśmy nie pływali. Na 
szczęście karty ułożyły się po naszej myśli, 
zwycięstwo popchnęło nas do przodu, dało 
ogromnego kopa i wiarę, że może się udać.

– Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu 
naszej kariery – dodaje Tomasz Januszew-

ski. – Jak równy z równym rywalizujemy 
z olimpijczykami z Londynu: Łukaszem 
Przybytkiem i Pawłem Kołodzińskim. 
W jednych regatach wygrywają oni, w in-
nych my. O tym, która załoga jest szybsza, 
decyduje dyspozycja dnia.

W tym roku załoga Januszewki – No-
wak zajęła drugie miejsce w regatach Gar-
da Trentino Olympic Week i szóstą lokatę 
w Pucharze Księżniczki Zofii na Majorce. 
Prosto z regat ISAF Sailing World Cup Wey-
mouth & Portland, gdzie Polakom wiodło się 
gorzej, wyruszyli do Porto w Portugalii. Już 
7 lipca rozpoczną się tam mistrzostwa Euro-
py, pierwsze regaty eliminacyjne do igrzysk 
olimpijskich w Rio de Janeiro.

Dlaczego Tomasz i Jacek postanowili 
poprosić o pomoc kibiców i ogłosili inter-
netową zbiórkę pieniędzy? – Wsparcie Pol-
skiego Związku Żeglarskiego jest trudne 
do przecenienia, ale chcąc przygotowywać 
się do igrzysk na wszystkich frontach i bez 
kompromisów, musimy zebrać dodatkowo 
około 300 tys. zł. Na nową łódkę, osprzęt, 
podróże, transport jachtu, noclegi, treningi 
i udział w jesiennych mistrzostwach świa-
ta w Buenos Aires – mówi Jacek Nowak. 
– Kadłub naszego jachtu z pełnym oprzy-
rządowaniem kosztuje około 110 tys. zł. 
A komplet żagli – 20 tys. zł. Aby skutecz-
nie się ścigać z czołówką, takich komple-
tów potrzebujemy co najmniej trzy na se-
zon. Do tego dochodzą koszty związane 
z udziałem w zawodach – ponad 150 tys. zł 
rocznie. Wierzymy, że kibice nam zaufają, 
a wtedy mBank podwoi sumę zaoferowaną 
na portalu Polak Potrafi.

Osoby wspierające naszych żeglarzy 
mogą liczyć na upominki i niezwykłe przy-
gody. Ci, którzy wpłacą 20 zł, otrzymają 
hasło do galerii zdjęć. Ci, którzy przekażą 
30 zł, dostaną dodatkowo poradnik w wer-
sji elektronicznej autorstwa Tomka i Jacka 
zatytułowany „Jak zbudować formę olim-
pijską”. Za 70 zł kibice otrzymają podpi-
sany fragment żagla, który towarzyszył 
chłopakom podczas regat Pucharu Świata 
w Zjednoczonych Emiaratach Arabskich. 
Za 120 zł zawodnicy zadedykują darczyńcy 
jeden z biegów w ważnych regatach. Osoby 
deklarujące 200 zł mogą liczyć na pocz-
tówkę z mistrzostw świata w Buenos Aires, 
a kibice, którzy przekażą 500 zł, otrzymają 
koszulkę z podpisami zawodników. Najhoj-
niejsi fani, którzy zechcą wesprzeć żegla-
rzy 5 tys. zł, spędzą z załogą cały dzień, 
rozpoczynając spotkanie od treningu fi-
zycznego pod okiem mistrzów, a kończąc 
na wspólnej żegludze na pokładzie jachtu 
klasy 49er.

Można powiedzieć, że załoga Januszew-
ski – Nowak postawiła wszystko na jedną 
kartę – jak wtedy w Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich wkładając koszulki su-
perbohaterów (bo przecież tylko mocna 

Wszystkie ręce na pokład
Tomasz Januszewski i Jacek Nowak ogłosili internetową zbiórkę 

pieniędzy na przygotowania do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. 
Ta akcja nie jest oznaką słabości, ale odwagi i determinacji.

POL 52 w ślizgu. Żeglarska Formuła 1 na jeziorze Garda.
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i pewna siebie ekipa mogła się zdecydować 
na taką demonstrację). – Jesteśmy sportow-
cami 24 godziny na dobę, siedem dni w ty-
godniu i 365 dni w roku. Profesjonalne że-
glarstwo to całe nasze życie – mówi Jacek 
Nowak. – I właśnie dlatego nie interesują 
nas półśrodki – dodaje Tomasz Januszew-
ski. – Chcemy być olimpijskimi zawodow-
cami, którzy myślą tylko o pływaniu i suk-
cesie. Nie może się powtórzyć taka sytuacja 
jak przed rokiem, kiedy to wracałem zmę-
czony z ważnych regat i szedłem do pracy. 

Albo jestem sportowcem, albo biegam po 
polu z odbiornikiem satelitarnym, wbijam 
słupki geodezyjne i pracuję w pośrednic-
twie nieruchomościami. Jednego z drugim 
nie da się pogodzić. Odważyliśmy się więc 
wystosować apel i prośbę do kibiców.

Na portalu Polak Potrafi zamieszczono krót-
ki film promujący akcję wspierania załogi. 
Do udziału w tym przedsięwzięciu zachęcają 
fanów znane postacie polskiego żeglarstwa: 
Piotr Myszka, windsurfingowiec z olimpij-
skiej klasy RS:X, Paweł Kowalski, trener 
główny klas olimpijskich Polskiego Związku 
Żeglarskiego, a także – co bardzo ciekawe i 
budujące – Paweł Kołodziński, załogant kon-

kurencyjnej ekipy, w której sternikiem jest 
Łukasz Przybytek. – Tworzymy z chłopaka-
mi zgrany zespół. Nie ma między nami nie-
zdrowej rywalizacji. Trochę nawet od siebie 
zależymy, bo tylko w silnej stawce można 
skutecznie trenować i podnosić umiejętności 
obu załóg – mówi Tomasz Januszewski.

Celem załogi POL 52 jest pozyskanie 
wsparcia kibiców, wywalczenie kwalifi-
kacji olimpijskiej oraz zdobycie dla Polski 
medalu na igrzyskach w Rio de Janeiro. 
Zmagania chłopaków można śledzić na 
stronach www.mbank.pl/polakpotrafi lub 
www.facebook.com/POL52.

Krzysztof Olejnik

Tomasz Januszewski i Jacek Nowak zbierają wśród 
kibiców fundusze na przygotowania do igrzysk i walkę 
o złoto. Jeśli do końca września pozyskają 150 tys. zł, 
mBank – sponsor załogi – podwoi tę sumę.

http://www.facebook.com/POL52
http://www.mbank.pl/polakpotrafi
http://www.mbank.pl/polakpotrafi
http://www.facebook.com/POL52


http://energasopotmatchrace.com

