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OD REDAKCJI

druga strona medalu

Są powody do dumy

Sezon tak szybko gna do przodu, że 
czasem brakuje chwili na refleksję. Dla-
tego zachęcamy, by odpocząć przy kei 
z „Wiatrem”. Przeglądając ten numer 
spostrzegliśmy, że nasze żeglarstwo 
ma coraz więcej powodów do dumy. 
W Gdańsku potrafią zrobić regaty dla 
132 jachtów, z trzema trasami. W Gdy-
ni organizacja regat sportowych została 
niemal wpisana na sztandar miasta. Nasi 
młodzi zawodnicy przywieźli meda-
le z Turcji, ze Szkocji, także z polskich 
akwenów. A rodzimy przemysł stocznio-
wy zapomina powoli o kryzysie i szuka 
nowych kierunków rozwoju. W Gdań-
sku zaprezentowano trzeci największy 
katamaran dalekomorski na świecie. To 
35-metrowy krążownik z aluminium. 
W Augustowie, w stoczni Balt Yacht, 
zbudowano wypornościową motorówkę 
SunCamper 30, która przypomina zgrab-
ny samochód kempingowy (test jachtu 
prezentuje w tym numerze Arek Rejs). 
Kiedy patrzę na tą łódkę, to aż człowieka 
kusi, by sprzedać mieszkanie, spakować 
walizki i rozpocząć nowe życie. Tylko 
nie w Paryżu na Sekwanie, jak William 
Wharton, ale gdzieś na polskiej rzece, 
w zatoce, w której nikt nas nie znajdzie.

Oddajemy w Wasze ręce szósty numer 
„Wiatru”. Pół roku to oczywiście żaden 
powód do świętowania. Chcemy jedynie 
gorąco podziękować. Czytelnikom za 
zainteresowanie nowym pismem, a part-
nerom reklamowym za to, że uwierzyli 
w nas już na początku drogi.

Krzysztof Olejnik
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Targi Wiatr i Woda na Wodzie
(5-8.08. Gdynia) Targi żeglarskie w gdyńskiej marinie od-
wiedziło w ubiegłym roku dziewięć tysięcy osób. To jedyna 
w Polsce impreza przemysłu jachtowego, podczas której łodzie 
żaglowe i motorowe prezentowane są w ich naturalnym oto-
czeniu, czyli przy kei. Zaplanowano między innymi pokazy 
ratownictwa oraz szanty na żywo na targowej scenie (w kolej-
nych dniach targów wystąpią: Andrzej Korycki, Klang, Flash 
Creep, Ryszard Muzaj). W piątek na zatoce rozpoczną się Mi-
strzostwa Polski w Match Racingu. W sobotę – zawody Pucha-
ru Polski Skuterów Wodnych (Bulwar Nadmorski, 11.00).

Srebrny Żagiel Optimista
(6-8.08. Kiekrz) Lubiane, licznie obsadzone regaty klasy Op-
timist, które przed laty były największą w kraju imprezą dla 
najmłodszych żeglarzy. Na starcie staną zawodnicy z grupy A 
oraz z grupy B (młodsi i mniej doświadczeni). Srebrny Żagiel 
Optimista tradycyjnie organizuje Jacht Klub Wielkopolski.

Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej
(6-7.08. Gdynia) W piątek, na scenie przy plaży miejskiej, 
zagrają: Mietek Folk (18.00), Cztery Refy (19.30), Grzegorz 
Tyszkiewicz (21.00), Atlantyda (21.45) oraz Zejman i Gar-
kumpel (23.00). W sobotę wystąpią: Klang (18.00), An-
drzej Korycki i Dominika Żukowska (19.30), Stare Dzwony 
(20.30), Prawdziwe Perły (22.00), Yank Shippers (23.30).

X Regaty Unity Line
(12-15.08. Świnoujście) Regaty zostaną rozegrane na trasie 
Świnoujście – Kołobrzeg – Świnoujście. Na czwartek 12 sierp-
nia (17.00) zaplanowano spotkanie żeglarzy z Polski i Niemiec 
(port jachtowy w Świnoujściu). Zaproszenie przyjęli: Joanna 
Pajkowska, Marta Sziłajtis-Obiegło, Uwe Rottgering, Edward 
Zając, Krzysztof Krygier, Henryk Kałuża. Start do wyścigu 
Świnoujście – Kołobrzeg nastąpi w piątek 13 sierpnia (8.00). 
Start do wyścigu na redzie Kołobrzegu w sobotę (12.00). Tego 
samego dnia odbędzie się spotkanie integracyjne żeglarzy 
w porcie w Kołobrzegu. Start do wyścigu Kołobrzeg – Świ-
noujście w niedzielę 15 sierpnia (8.00). 

Baltic Sail Świnoujście
(13-15.08. Świnoujście) Festiwal Piosenki Morskiej „Wia-
trak” oraz komercyjne rejsy żaglowcami – to największe 
atrakcje imprezy Baltic Sail Świnoujście. Zaplanowano 
także festyn morski oraz konkursy na scenie głównej. Naj-
młodszych ucieszy wesołe miasteczko. Do miasta przypłyną 
znane żaglowce: Joanna Saturna, Baltic Beauty, Baltic Star, 

Hansine, Galene, Vega Gambley. Przez trzy dni wszystkie 
żaglowce będą kilka razy dziennie wypływać na pełne mo-
rze. Organizatorzy zachęcają do rezerwacji biletów na rejsy 
żaglowcami. Sporą atrakcją będzie pobyt Daru Młodzieży. 
Żaglowiec będzie udostępniony do zwiedzania.

Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski
(19-22.08. Gdańsk) Uczestnicy będą cumować bezpłatnie 
w marinie nad Motławą już od dnia poprzedzającego regaty. 
Trasa zostanie ustawiona w pobliżu mola w Brzeźnie, a tak-
że na pełniejszych wodach Zatoki Gdańskiej. Więcej o im-
prezie na str. 8.

Międzynarodowy Chojnicki Tydzień Żeglarski
(22-25.08. Charzykowy) Regaty zostaną rozegrane w kilku 
klasach: 420, L’Equipe, Laser, Laser Radial open, Laser 4.7, 
ISA 407, Finn, 470 oraz 49er. Organizatorem imprezy jest 
Chojnicki Klub Żeglarski.

Puchar Europy w klasie Laser
(26-29.08. Puck) Regaty na Zatoce Puckiej organizuje Miej-
ski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Na starcie staną 
jachty klasy Laser 4.7, Laser Radial i Laser Standard.

IV Zlot Oldtimerów
(27-29.08. Gdańsk) Zlot Oldtimerów to impreza, której ideą 
jest integracja właścicieli starych łodzi i jachtów. Pomy-
słodawcą zlotu jest kapitan Jerzy Wąsowicz – żeglarz i po-
dróżnik (a ostatnio także pisarz). Motywem przewodnim IV 
Zlotu Oldtimerów będzie rewitalizacja żaglowca „Generał 
Zaruski”. Patronem projektu „Gdańsk ratuje żaglowiec” jest 
prezydent miasta Paweł Adamowicz. Dla uczestników zlotu 
przygotowano szereg atrakcji – koncerty szantowe, wyciecz-
ki, prelekcje, pokazy slajdów z żeglarskich wypraw oraz spot-
kanie z władzami Gdańska. Jednostki biorące udział w impre-
zie zostaną zwolnione z wszelkich opłat w gdańskiej marinie.

Primavera Polish Cup
(27-29.08. Kiekrz) Mistrzostwa Polski klasy Snipe zorgani-
zują wspólnie Jacht Klub Wielkopolski oraz Polski Związek 
Klasy Słonka. Regaty odbędą się na jeziorze Kierskim w Po-
znaniu. Komisja sędziowska planuje rozegrać siedem wy-
ścigów. Organizatorzy spodziewają się 25 jachtów. Szefowie 
klasy Słonka zapowiadają, że będą się ubiegać o prawo or-
ganizacji w Polsce mistrzostw Europy w 2014 roku. Prawdo-
podobnie akwenem regat będzie Bałtyk, a portem – miasto 
Kołobrzeg. Więcej o imprezie na str. 27.

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

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

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

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

sztorm
silny
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silny sztorm
gwałtowny 

sztorm
huragan

Targi, regaty i zloty
Przedstawiamy wybrane imprezy żeglarskie sierpnia. Drugi miesiąc wakacji najbogatszy będzie w Trójmieście.

S. Pellegrino European Cup 2010®
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Jak władze miasta oceniają tego-
roczny zlot żaglowców Baltic Sail?

Poprawiliśmy jakość imprezy. Lep-
sza, niż w poprzednich latach, była 
oprawa i atmosfera panująca nad Mot-
ławą. Większe było zaangażowanie 

środowiska żeglarzy. Bardzo dobrze 
oceniam część kulturalną czyli festi-
wal pieśni żeglarskich zorganizowany 
na Zielonym Moście. Świetnym po-
mysłem było włączenie do zlotu regat 
Nord Cup. Liczę, że w przyszłym roku 

przypłynie więcej żaglowców, także 
tych mniejszych, oldtimerów. Wierzę, 
że więcej żeglarzy i turystów trafi nad 
Motławę i Targ Rybny. Chcemy roz-
wijać gdański Baltic Sail i mamy już 
pierwsze pomysły. Myślimy między 

innymi o beach party i nowej formule 
balu kapitańskiego.

Władze miasta chcą, by Gdańsk 
był miastem stojącym frontem do 
morza. By stał się kolejną Wenecją 
północy. Ale tego nie da się zrobić 
bez kosztownych inwestycji. Jakie 
wyzwania czekają miasto w najbliż-
szych latach?

W marinie muszą zniknąć baraki, 
w których urządzono biuro i sanitaria-
ty. Po drugiej stronie ulicy Szafarnia, 
obok hotelu Gdańsk, wykupiliśmy 
parterowy lokal o powierzchni 200 me-
trów kwadratowych. Właśnie tam ma 
się znaleźć zaplecze portu jachtowego. 
Planujemy odbudowę i przebudowę 
okolicznych nabrzeży, także na Wyspie 
Spichrzów. Chcemy, by nabrzeża były 
uzbrojone i przygotowane do krótko-
trwałego cumowania, choćby przy oka-
zji takich imprez jak Baltic Sail.

Wygraliśmy przetarg na zakup 
Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Wkrót-
ce ruszą prace nad koncepcją zagospo-
darowania tej przystani. Chcemy, by 
miała ona charakter otwartej mariny. 
Jej budowa będzie przebiegać etapami. 
Szacujemy, że na tę inwestycję wyda-
my od 70 mln zł do nawet 170 mln zł.

Trwają prace nad odbudową żaglow-
ca Generał Zaruski. Ta inicjatywa ma 
podkreślać nasze przywiązanie do 
morza. Projekt nie jest ani łatwy, ani 
tani – renowacja jachtu będzie kosz-
tować około 3 mln zł. Liczymy, że już 
w przyszłym roku Generał Zaruski bę-
dzie żeglować.

A co ze słynną kładką? Mieszkań-
cy jej potrzebują, ale żeglarze mają 
słuszne obawy, że kładka nad Motła-
wą zagrodzi im dostęp między inny-
mi do mariny i utrudni ruch wodny 
na rzece. Przede wszystkim podczas 
zlotów żaglowców, kiedy ruch jest 
szczególnie duży.

Kładka, a nawet dwie, muszą po-
wstać, to jest bezsporne. Chodzi o oży-
wienie wschodniego brzegu Motławy. 
Mamy tam piękny fragment Gdańska, 
musimy ułatwić do niego dostęp. Ale 
zawarliśmy ze środowiskiem żeglarzy 
kompromis. Chcemy zaproponować 
kładki skonstruowane w sposób, któ-
ry pozwoli szybko i w każdej chwili 
podnieść konstrukcję i udrożnić drogę 
wodną. 

Ale zdaje Pan sobie sprawę, że ta-
kie rozwiązanie żadnej ze stron nie 
zadowoli w stu procentach.

To oczywiście będzie pewne utrud-
nienie. Zarówno dla wodniaków, jak 
i dla pieszych. Ale jest przecież wie-
le miast w Europie, w których takie 
kładki i mosty zwodzone funkcjonują. 
I nikt tam nie podnosi postulatu, że 
zamykają one dostęp do miasta czy do 
morza. Myślimy także o tym, by mosty 
już istniejące również były otwierane. 
Na pierwszy ogień pójdzie Zielony 
Most, który przed wojną był przecież 
otwierany. Później, być może, prze-
budujemy Most Krowi. Drogi wodne 
Gdańska są naszym skarbem, chcemy 
o nie dbać, nikt rozsądny nie pozwoli 
na zbudowanie czegokolwiek, co ode-
tnie Stare Miasto od morza i żeglarzy. 
Robimy wszystko, by było dokładnie 
odwrotnie.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Dokąd płynie Gdańsk?
 Rozmowa z Andrzejem Bojanowskim, wiceprezydentem Gdańska.

Żaglowiec Bryza cumujący w gdańskiej marinie. Po drugiej stronie Motławy Żuraw i Stare Miasto.
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Maszt oczywiście runął na pokład. 
Ale szczęśliwie nikomu nic się nie stało. 
Stalowy kadłub wytrzymał uderzenie. 
Wieloryb odpłynął, a świat obiegły zdję-
cia wykonane przez załogę innego jach-
tu. Gdyby nie fotorelacja i małe śledztwo 
przeprowadzone przez lokalną prasę, to 
pewnie nikt by nie uwierzył w tę histo-
rię. Miejscowe władze wszczęły w spra-
wie wypadku dochodzenie.

Na jacht wpadł 10-metrowy wieloryb 
biskajski południowy. To ssak morski 
z rodziny wielorybów gładkoskórych. 
Występuje między 30, a 50 stopniem 
szerokości geograficznej południowej. 
Osobniki tego gatunku mogą mieć 18 
metrów długości. Ich waga sięga 90 
ton. Ten z zatoki Granger był praw-
dopodobnie trochę mniejszy, ale i tak 
jego masa stanowiła dla jachtu poważ-
ne zagrożenie. Nie trudno wyobrazić 
sobie co stałoby się z kadłubem, gdyby 

był wykonany – jak większość współ-
czesnych łodzi turystycznych i sporto-
wych – z laminatu.

Zwierzęta te były masowo wybijane 
przez wielorybników. Dziś są chronio-
ne na mocy „Konwencji o międzyna-
rodowym handlu dzikimi zwierzętami 
i roślinami gatunków zagrożonych wy-
ginięciem”, dlatego populacja wielory-
bów wynosi już około 7 tysięcy sztuk 
i stale rośnie.

Dlaczego wieloryb z RPA mógł 
zaatakować jacht? Z tym pytaniem 
zwróciliśmy się do profesora Krzysz-
tofa Skóry, kierownika Stacji Morskiej 
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego w Helu.

PROFESOR KRZYSZTOF SKÓRA:
Żartując mógłbym zapytać: a kto był 

na prawym halsie? Przecież wieloryby 
to równoprawni użytkownicy mor-

skich szlaków. A tak na poważnie to na 
razie nie widzę żadnego biologicznego 
powodu, dla którego przedstawiciel 
tego gatunku miałby zaatakować jacht 
lub jakikolwiek inny, duży obiekt. 

Jednak kolizje jednostek pływających 
z dużymi waleniami to rosnący problem. 
Takie przypadki będziemy obserwować 
coraz częściej. Przeciętne prędkości jach-
tów, statków i okrętów rosną. Zwiększa 
się także ilość jachtów żeglujących na 
szlakach migracji wielorybów. Z wiedzy 
ekspertów wynika, że każda jednostka 
poruszająca się z prędkością większą, niż 
10-12 węzłów, jest narażona na kolizję 
z waleniem. Na wodach Morza Północ-
nego i Bałtyku rozwija się inwentaryza-
cja jednostek korzystających z prędkości 
ponad 30 węzłów, jako tych, które mogą 
zagrażać małym waleniom – delfinom 
i morświnom. Są też podejmowane prak-
tyczne działania ochronne.  

Dodatkowy kłopot powodują silni-
kowe śruby szybkich jachtów. Wytwa-
rzają pod wodą tysiące pęcherzyków 
powietrza. Każdy jest małą „puszką” 
rezonansową odbijającą fale dźwięko-
we w różnych kierunkach, co utrudnia 
waleniom prowadzenie podwodnej 
echolokacji. Ich biosonary zawodzą. 
Dlatego liczba kolizji waleni z jednost-

kami pływającymi raczej będzie ros-
nąć. Niedawno jeden z promów zatonął 
po tym, jak uderzył w wieloryba.

Proszę pamiętać, że taki waleń może 
po prostu spać na powierzchni oceanu. 
I nie oczekujmy od niego, że w każdej 
chwili będzie reagował szybko i po-
prawnie. Człowiekowi też trudno nagle 
poderwać się z łóżka po przebudze-
niu. Dlatego wieloryb może po prostu 
nie zdążyć uciec. Może też nie zdążyć 
ominąć przeszkody. Te gatunki nie po-
siadają hamulca, ani biegu wstecznego. 
Poza tym zwierzę może być chore i mieć 
uszkodzony organ echolokacji. Może też 
najzwyczajniej popełnić błąd podczas 
nawigacji. W sytuacjach nadzwyczaj-
nych waleń może się bronić przyspie-
szeniem lub nagłym wyskokiem. Trud-
no podejrzewać, by ten osobnik podjął 
rzeczywisty atak na jacht. Te zwierzęta 
w strategii swego przetrwania raczej nie 
mają żadnych powodów do tego typu za-
chowań. Gatunek, który wpadł na jacht 
u wybrzeży RPA, odżywia się plankto-
nem. Zapewne był tak samo przestraszo-
ny jak załoga łodzi. Jest jeszcze jedno 
przypuszczenie. Może był to jakiś waleń 
chuligan? O istnieniu pewnych elemen-
tów tej warstwy kulturowej w życiu wa-
leni mówi się coraz częściej.

dlaczego on to zrobił?
  Wieloryb biskajski uderzył w turystyczny jacht u wybrzeży RPA.

Wieloryb biskajski sfotografowany ułamek sekundy przed uderzeniem w jacht u wybrzeży RPA.

Jacht Intrepid żeglował 18 lipca u wybrzeży Republiki Połu-
dniowej Afryki (w Granger Bay, nieopodal Cape Town). Ster-
nik widział zbliżającego się wieloryba. Spotkanie z waleniem 

na tych wodach to żadna sensacja, wcześniej załoga wiele razy 
widywała je z bliska. – Myśleliśmy, że jak zwykle zrobimy zdjęcie 
do naszej kolekcji. Aż tu nagle wieloryb podpłynął naprawdę bli-
sko i wyskoczył wprost na lewą burtę naszego jachtu – relacjono-
wał właściciel łodzi.
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D ruga połowa wakacji 
w Giżycku rozpoczyna 
się od bardzo mocnego 

uderzenia. Scenę w Twierdzy 
Boyen zdobywa hip-hop. A nad 
Niegocin nadlatują skrzydlate 
maszyny.

Mazury Hip-Hop Festiwal odbędzie 
się w Giżycku już po raz dziewiąty (6-8 
sierpnia). To impreza o ugruntowanej 
pozycji, co roku odwiedza ją około 10 
tys. fanów. Koncerty w Twierdzy Boy-
en będą trwały od godz. 19 do godz. 2 
w nocy. Spis wykonawców można zna-
leźć na stronie internetowej www.gi-
zycko.turystyka.pl (zakładka „Imprezy 
2010”). Żeglarze i turyści, którym bar-
dziej odpowiadają inne dźwięki, mogą 
w tym samym czasie wybrać się na 
koncerty szant i pieśni morza do portu 
Stranda nad Jeziorem Kisajno (muzy-
ka na żywo w każdy piątek i sobotę, 
start – godz. 20). W pierwszą sobotę 
sierpnia można też pozostać przy am-
fiteatrze na plaży gminnej i posłuchać 
koncertu zespołu Romanca zatytuło-
wanego „Dziś prawdziwych Cyganów 
już nie ma”.

Skrzydlaty Niegocin

Pokazy lotnicze Mazury Airshow 
odbędą się w dniach 7-8 sierpnia. To 
jedna z największych imprez lotni-
czych w Polsce (wcześniej znana pod 
nazwą Festyn Lotniczy Mazury). 
Przez lata areną pokazów były okoli-
ce lotniska Wilamowo koło Kętrzy-
na. W ubiegłym roku organizatorzy 
postanowili część atrakcji przenieść 
nad północny Niegocin. Goście odwie-
dzający miasto byli zachwyceni, więc 
tym razem całość pokazów odbędzie 
się w Giżycku. Nadlatujące maszyny 
będą doskonale widoczne z portów 
położonych między przystanią LOK, 
a plażą miejską. Pojawią się między 
innymi samoloty amfibie oraz latające 
łodzie. Będą akrobacje indywidualne 
i zespołowe. Zaplanowano pokazowy 
przelot nowoczesnych maszyn trans-

portowych i wielozadaniowych oraz 
przelot zabytkowych samolotów z I i II 
Wojny Światowej. Organizatorzy im-
prezy podkreślają, że Mazury Airshow 
to jedyne tej wielkości pokazy lotni-
cze, które można oglądać całkowicie 
za darmo.

Regaty, regaty, regaty

Kiedy zamilkną silniki podniebnych 
maszyn, do Giżycka wrócą miłośnicy 
regatowych emocji. Na początek zapla-
nowano Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski Jachtów Kabinowych (12-15 
sierpnia). Impreza jest zaliczana do cy-
klu PPJK. Wystartują załogi rywalizu-
jące w klasach: T-1, T-2, T-3, Żagle 500, 

Sympathy 600, Omega Sport, Omega 
Standard, Micro i Skippi 650. Zaplano-
wano także Śródlądowe Mistrzostwa 
Polski Klasy 505, Mistrzostwa Polski 
Klasy Nautica 450 oraz wyścig Błękit-
na Wstęga Jeziora Niegocin.

Portem mistrzostw będzie przystań 
LOK nad Niegocinem, znajdująca się 
tuż przy zachodnim brzegu Kanału 
Łuczańskiego. Zawiadomienie o rega-
tach można znaleźć na stronie interne-
towej: www.gizycko-mcz.pl.

W ten sam sierpniowy weekend ro-
zegrane zostaną IX Międzynarodowe 
Długodystansowe Mistrzostwa Polski 
DZ. Te klasyczne szalupy dzięki kilku 
zapaleńcom przeżywają u nas dru-
gą młodość. Bazą regat będzie Mię-

dzynarodowe Centrum Żeglarstwa 
i Turystyki Wodnej. Wyścig główny, 
24-godzinne regaty, zorganizowany 
zostanie na osobno przedstawionej 
trasie. Pierwszy jacht na mecie spo-
dziewany jest po około 19 godzinach 
żeglugi. Wpisowe do regat wynosi 
10 zł od osoby plus koszt ubezpie-
czenia (polisę będzie można wykupić 
przed regatami). Liczbę członków 
załogi ustalono na 8-12 osób. Więcej 
informacji znajdziecie na stronie in-
ternetowej www.sail-almatur.pl (za-
kładka „Regaty”).

W kolejny weekend (21-22.08) zapla-
nowano w Giżycku Mistrzostwa Polski 
Katamaranów. Na początku września 
rozegrane zostaną Regaty Żeglarskie 
o Puchar UKS Mustang. A w porcie 
Stranda zaplanowano trzecią edycję 
Mazurskich Targów Sportów Wod-
nych (10-12 września).

Stolica na śródlądziu

Giżycko uznawane jest za stolicę 
polskiego żeglarstwa na śródlądziu. 
Dlaczego? Dwa duże jeziora otaczają 
miasto od północy i południa. Żegla-
rze mogą między nimi podróżować 
korzystając z dwóch kanałów. Mogą 
podziwiać wyspy i wąskie przesmyki, 
zapuszczać się na boczne akweny. Tak 
doskonałego położenia mogą zazdroś-
cić Giżycku nie tylko polscy żeglarze. 
Nic dziwnego, że Giżycko stało się 
centrum żeglarskiego przemysłu na 
Mazurach. Na południu, nad Niegoci-
nem, jest pięć portów. Nad Kisajnem 
i wokół zatoki Tracz działają kolejne 
cztery przystanie. W sumie mamy do 
dyspozycji 600 miejsc cumowniczych. 
W sąsiednich Wilkasach, Pięknej Gó-
rze i Bystrym jest kolejnych 600 stano-
wisk dla jachtów. Wszystkie te zakątki 
tworzą razem żeglarską aglomerację 
z 20 portami, które skupiają blisko 40 
firm czarterowych. Łącznie dysponują 
one flotą około 400 jachtów – od ma-
łych, wysłużonych, dzielnych Sportin, 
po duże, nowoczesne i luksusowe jach-
ty żaglowe i motorowe.         KO

na wodzie, na lądzie i w powietrzu
sezon w giżycku będzie trwał aż do końca września.

Projekt Promowanie wizerunku regionu pogranicza litewsko-polskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Fundusz Małych Projektów

Sąsiedzi w Działaniu

Mistrzostwa Polski DZ zaplanowano na połowę sierpnia.

http://www.gizycko.turystyka.pl
http://www.sail-almatur.pl
http://www.gizycko.turystyka.pl
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Wszyscy mamy swoje ulu-
bione przystanie. Małe 
porty, do których wraca-

my myślami w jesienne wieczory. 
Miejsca, których nigdy nie omija-
my podczas rejsu przez Mazury, 
Jeziorak, Solinę, Zalew Szczeciń-
ski... Chcemy o tych portach pi-
sać, dlatego Magazyn Wiatr roz-
poczyna publikację tekstów pod 
hasłem „Gdzie ta keja?”. 

Będziemy opisywać niezwykłe mariny. 
Przystanie z historią lub porty prowadzo-

ne przez ciekawych ludzi. Miejsca scho-
wane gdzieś z boku, gdzie zapuszczamy 
się, by odpocząć i ukryć przed światem. 
Jeśli znacie takie zakątki – opiszcie je. 
Przysyłajcie nam swoje propozycje i opi-
sy na adres: redakcja@magazynwiatr.pl. 
Na początek zapraszamy Was na Mazury, 
nad Jezioro Tałty.

Zielony Wiatr

Płyniemy z Mikołajek na północ. Mi-
jamy mosty i czym prędzej chcemy się 
znaleźć w pobliżu wejścia do Kanału 

Tałckiego. Niektórym spieszy się tak 
bardzo, że nawet nie stawiają masztu. 
Zupełnie niepotrzebny ten pośpiech. 
Niecałe cztery kilometry za mostami, 
na zachodnim brzegu jeziora, znajduje 
się niewielki pomost w kształcie litery 
T. A nad nim skarpa ze ścieżką, która 
wije się serpentyną niczym szlak na 
Giewont. Oto Przystań Hobby i tawer-
na Zielony Wiatr.

Warto tu zawinąć lub choćby doje-
chać autem (Stare Sady leżą zaledwie 
5 km od centrum Mikołajek). Ten ka-
meralny port ma pływające pomosty 
przytulone do klifowego brzegu. Na 
skarpie znajdziecie miejsce na og-
nisko dla kilku załóg, są sanitariaty, 
mały domek letniskowy oraz tawerna 
Zielony Wiatr, która jest ozdobą tego 
miejsca.

W tawernie nie czujemy się jak w knaj-
pie, ale jak w gościach. Szefowa portu 
wita nas wychylając głowę zza progu, 
który oddziela obszerną, stylową jadal-
nię od kuchni. Co szefowa przystani robi 
w kuchni? Zgadnijcie. Lepi pierogi. Pie-
rogi tak wykwintne, jakich mało. Z czer-
woną soczewicą, z kaszą gryczaną, ze 
szpinakiem, z porem, z serem, z makiem, 
z żurawinami, z jagnięciną, z grzybami, 
z gęsiną... można zwariować. Zamawia-
my mieszankę – każdy pieróg z innym 
wnętrzem. I co się okazuje? Na talerzu 
mamy tyle kształtów, co smaków, bo 
każdy farsz zawijany jest w inny sposób. 
Dzięki temu gospodyni nie musi zaglą-
dać do środka, by wiedzieć co zostało 
w nim ukryte.

Jeśli komuś mało może zamówić 
na dokładkę pieczeń jagnięcą, gęś po 
polsku z majerankiem lub pulpeciki z 
udźca cielęcego w sosie cytrynowym. 
Albo po prostu coś, co akurat tego dnia 
przyjdzie szefowej do głowy. Karta 
dań pojawiła się w tawernie stosun-
kowo niedawno. Wcześniej gospodyni 
przyrządzała gościom po prostu to, co 
miała w pobliżu patelni.

Przystań znajduje się obok głównego 
szlaku wiodącego do Rynu i kanału, 
ale mimo to zachowała bardzo kame-
ralny charakter. Przy pomostach zmie-
ści się zaledwie kilkanaście jachtów. 
Postój kosztuje 8 zł. W cenę oprócz 
portowania wliczono korzystanie z to-
alety i prysznica.

Zielonym Wiatrem zarządzają Zby-
szek Nowak, szef sklepów żeglarskich 
Hobby oraz jego małżonka Alicja.

Krzysztof Olejnik

gdzie ta keja? 

Przystań Hobby w Starych Sadach.

peryskop
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Morskie
mistrzostwa 
Polski
Morskie Żeglarskie Mistrzostwa 
Polski rozegrane zostaną w Gdań-
sku w drugiej połowie sierpnia (19-
22.08). Regaty organizuje Gdański 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Uczestnicy imprezy będą cumować 
bezpłatnie w marinie nad Motławą już 
od dnia poprzedzającego regaty. Tra-
sa zostanie ustawiona w pobliżu mola 
w Brzeźnie, a także na pełniejszych 
wodach Zatoki Gdańskiej. Pierwsze-
go dnia, w czwartek, planuje się roze-
granie trzech biegów (z wiatrem i na 
wiatr). Podobne dwa wyścigi mają być 
rozegrane w piątek. Po ich zakończe-
niu nastąpi start do wyścigu długiego, 
który będzie zapewne najatrakcyjniej-
szym punktem mistrzostw. Na mecie 
jachty spodziewane są następnego 
dnia. W nocy (od godz. 22 do godz. 5) 
Przepisy Regatowe Żeglarstwa zostaną 
w odpowiednich częściach zastąpione 
przez Międzynarodowe Przepisy o Za-
pobieganiu Zderzeniom na Morzu. 
W niedzielę, na deser, start do wyścigu 
krótkiego kończącego zmagania oraz 
ceremonia zakończenia. Wpisowe do 
regat wznosi 120 zł od łódki i dodatko-
wo 25 zł od każdego załoganta.

W tym samym terminie (21-22.08) 
rozegrane zostaną Regaty o Puchar Dy-
rektora MOSiR Gdańsk. Impreza zali-
czana jest do Morskiego Żeglarskiego 
Pucharu Polski oraz Pucharu Zatoki 
Gdańskiej. Wyścigi będą rozgrywa-
ne w klasach: ORC i turystycznej (do 
7,7 metra długości, powyżej 7,7 metra 
długości). Ostatecznego zgłoszenia 
należy dokonać w Marinie Gdańsk, 20 
sierpnia, w godz. 17-21. Wpisowe wy-
nosi od 50 do 100 zł (zależnie od klasy, 
w której startuje jacht). W tej imprezie 
planuje się rozegranie czterech wyści-
gów w pobliżu molo w Brzeźnie i molo 
w Sopocie. Organizatorzy zwracają 
uwagę, że istnieje możliwość holo-
wania jachtów bez silnika na zatokę 
i do mariny. Chęć skorzystania z ho-
lowania należy zgłosić w biurze regat 
w dniu zapisów.

Informacji o gdańskich imprezach 
organizowanych przez MOSiR można 
szukać na stronie internetowej www.
marinagdansk.pl lub pisząc na adres 
rafal.grad@mosir.gda.pl. Podajemy 
też numer telefonu: (58) 524 18 52.

mailto:redakcja@magazynwiatr.pl
www.sklepyzeglarskie.pl
www.sztormiaki.pl
www.bosman.sklep.pl
http://www.marinagdansk.pl
http://www.marinagdansk.pl
mailto:rafal.grad@mosir.gda.pl
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W Iławie mają co świętować. Pod 
koniec sierpnia na Jezioraku roze-
grane zostaną ostatnie eliminacje 
Pucharu Polski Jachtów Kabino-
wych. A tydzień później – w pierw-
szy weekend września – jubileu-
szowy, piętnasty finał tej imprezy.

Podczas sierpniowych regat (27-
29.08) organizatorzy spodziewają się 

około 90 jachtów i 400 gości. Zawody 
zostaną rozegrane w klasach T1, T2, 
T3, Omega Standard, Omega Sport 
i Żagle 500. Pierwszy wyścig roze-
grany zostanie na trasie z Iławy na 
rozlewisko Szałkowskie (pozostałe 
biegi na rozlewisku). Na sobotni wie-
czór zaplanowano Biesiadę Żeglarską 
„Pożegnanie Lata z Omegą”, podczas 
której wystąpią znane gwiazdy pol-

skiej sceny szantowej – Jerzy Porębski 
oraz Andrzej Korycki i Dominika Żu-
kowska.

Na początku września, na wielki fi-
nał, stawi się 16 najlepszych załóg ze 
wszystkich klas wyłonionych w drodze 
eliminacji. Przyjadą już bez własnych 
jachtów. Będą rywalizować na ośmiu 
Omegach dostarczonych przez organi-
zatora. Każdego dnia imprezy rozegra-

nych zostanie osiem biegów. Oprócz 
zmagań na miejskim akwenie zaplano-
wano także spotkanie organizatorów 
wszystkich eliminacji Pucharu Polski 
Jachtów Kabinowych, na którym bę-
dzie okazja do podsumowania 15 lat tej 
imprezy. Zostanie też wybrany organi-
zator finałów przyszłorocznej edycji. 
Gospodarzem regat w Iławie jest przy-
stań żeglarska „Pod Omegą”.

Finał pucharu polski Jachtów Kabinowych w iławie

Ponad 70 jachtów, w tym łodzie 
z Rosji i Litwy, zgłosiło się do 
regat Boatshow Cup w Giżycku. 
To impreza zaliczana do Pucha-
ru Polski Jachtów Kabinowych. 
W tym roku po raz pierwszy zo-
stała wzbogacona o wyścig pro-
ducentów jachtów. Co wyniknie 
z tego pomysłu?

Organizatorzy regat chcą namówić 
właścicieli stoczni, by ci tworzyli fa-
bryczne teamy żeglarskie. Jak w For-
mule 1. Ale nie chodzi tu ani o wyścig 
zbrojeń, ani o zgłaszanie do regat pod-
rasowanych bolidów. Chodzi o integra-
cję środowiska producentów, a przede 

wszystkim o promowanie nowych, cie-
kawych konstrukcji budowanych z my-
ślą o prywatnych armatorach i firmach 
czarterowych. – Chcemy zachęcić sze-
fów stoczni, aby 
co roku w tych 
regatach wysta-
wiali swój jacht 
z własną załogą. 
Regaty producen-
tów będziemy rozgrywać w oparciu o 
system przelicznikowy, dlatego burta 
w burtę staną małe i duże jednostki. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych do pomocy w tworzeniu regula-
minu tych wyścigów – mówi Grzegorz 
Wiśniewski z firmy Interservis, która 

jest organizatorem regat oraz organi-
zatorem jesiennych targów żeglarskich 
w Poznaniu (12-14 listopad).

W tym roku na Boatshow Cup, 
w pierwszym wy-
ścigu producen-
tów, wystartowało 
pięć załóg. Poza 
tym podczas im-
prezy rozegrano 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
w Klasie Micro, eliminacje pucharu 
Polski w klasie Omega oraz eliminacje 
Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 
w klasach T1, T2, T3, Żagle 500 oraz 
Tango. Wyniki regat można znaleźć na 
stronie internetowej www.boatshow.pl.

Dobrą okazją do dyskusji na te-
mat regat producentów z pewnością 
będą listopadowe targi w Poznaniu. 
Przygotowania do imprezy trwają od 
tygodni. Planowane są warsztaty na-
wigacyjne i meteorologiczne. Orga-
nizator chce także promować nowe, 
nieznane akweny, szczególnie te, 
które pozwalają na rozwój turysty-
ki rzecznej. W tym roku targi mają 
być powiększone o jedną halę. Nową 
przestrzeń – strefę wiatru – zagospo-
darują młodzi pasjonaci windsurfin-
gu i skimboardingu. Będą też poka-
zy radiojachtingu. W ubiegłym roku 
targi Boatshow odwiedziło prawie 
12 tys. osób.

regaty producentów na Boatshow Cup
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http://www.boatshow.pl
http://www.boatshow.pl
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PGNiG Bezpiecznie nad wodą

Regaty, pokazy ratowni-
ctwa, koncerty i zabawy 
ekologiczne odbyły się 

już w Mikołajkach, w Sopocie 
i w Polańczyku nad Soliną. 
W sierpniu czas na Kołobrzeg, 
Gdynię i Mrągowo. Patronem 
akcji jest Magazyn Wiatr.

Celem kampanii „PGNiG „Bez-
piecznie nad wodą” jest promocja ak-
tywnego i bezpiecznego wypoczynku. 
Sporą atrakcją weekendów są widowi-
skowe regaty jachtów Delphia 24 oraz 
koncerty gwiazd. W trakcie pikników 
przedstawiciele mazurskiego i sopo-
ckiego WOPR oraz Grupy FALCK 
prowadzą kursy udzielania pierwszej 
pomocy. Organizowane są także dwu-
dniowe szkolenia z udzielania pomocy 
przedmedycznej, której zadaniem jest 
złagodzenie następstw wypadków. 

Organizatorzy propagują numer alar-
mowy 112 oraz zachęcają do posia-
dania kart ICE (In Case of Emergen-
cy – W Nagłym Wypadku). W czasie 
pikników każdy może się zaopatrzyć 
w kartę. Należy ją wypełnić i zawsze 
mieć przy sobie.

Podczas pierwszych weekendów 
dużą popularnością cieszyły się bra-
wurowe pokazy ratownictwa. Przy kei 
w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach 
zatrzymywali się żeglarze i wczaso-
wicze. Ratownicy wywracali do góry 
dnem jacht klasy Omega. Trzyosobo-
wa załoga wpadała do wody – jedna 
z poszkodowanych osób była uwięzio-
na pod pokładem, pozostałe dwie cze-
kały na pomoc w pobliżu łódki. Spiker 
wzywał pomoc przez telefon. Każdy 
z widzów mógł posłuchać jak należy 
rozmawiać z ratownikami w nagłych 
sytuacjach. Po chwili pojawiały się 

ratownicze motorówki i rozpoczyna-
ła się szybka akcja. Cała inscenizacja 
wyglądała tak realistycznie, że niektó-
rzy mogli pomyśleć, że są świadkami 
prawdziwego wypadku.

Organizatorzy pikników koncentru-
ją się także na promocji postaw zwią-
zanych z recyklingiem, zachowaniem 
czystości wód w Polsce oraz budo-
waniem proekologicznych zachowań, 
między innymi nawyku sprzątania 
plaż po zakończonym wypoczynku. 
Edukacyjne zabawy są tak planowa-
ne, by mogły w nich uczestniczyć całe 
rodziny. Pomyślano między innymi 
o warsztatach plastycznych z wyko-
rzystaniem surowców wtórnych oraz 
o symulatorze jazdy samochodem, któ-
ry uczy jazdy ekonomicznej, podczas 
której zużywamy najmniej paliwa. Jest 
też miejsce na odrobinę szaleństwa 
czyli wodny zorbing (przemieszczanie 

się na powierzchni wody w szczelnie 
zamkniętej kuli wypełnionej tlenem).

Plan sierpniowych imprez 
„PGNiG Bezpiecznie nad wodą”

Kołobrzeg, 7-8 sierpnia
Gdynia, 14-15 sierpnia

Mrągowo, 21-22 sierpnia

Więcej na stronie internetowej
www.pgnigbezpiecznienadwoda.pl
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słoneczny patrol
Trwa ogólnopolska kampania społeczna „PGNiG Bezpiecznie nad wodą”.

Nasz patronat

Symulacja akcji ratunkowej podczas pikniku w Mikołajkach. Przewrócona Omega jeszcze dryfuje, załogant już bezpieczny na brzegu.

http://www.pgnigbezpiecznienadwoda.pl
http://www.pgnigbezpiecznienadwoda.pl/
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PGNiG Bezpiecznie nad wodą

Jacht Ford Kuga, ze sternikiem 
Andrzejem Czapskim, prowadził 
po dwóch imprezach Pucharu 
Polski „PGNiG Bezpiecznie nad 
wodą Delphia Cup”. Czy stołecz-
ny team zdoła utrzymać tak wy-
soką pozycję do końca sezonu?

Załoga jachtu Ford Kuga (Spójnia 
Warszawa) żegluje w składzie: An-

drzej Czapski (sternik), Cezary Cha-
rzewski, Grzegorz Czarnecki i Roman 
Główka. Na drugiej i trzeciej pozycji, 
z jednakową ilością punktów, znajdo-
wały się załogi Indygo (JKW Poznań) 
ze skipperem Piotrem Kowalewskim 
oraz team „PGNIG Bezpiecznie nad 
wodą” (YKP Warszawa) ze sternikiem 
Zbigniewem Kanią. A tuż za nimi, na 
czwartej pozycji, gotowy do ataku cza-

ił się Wacław Szukiel, żeglarz dosko-
nale znany z regatowych tras. 

Na przełomie lipca i sierpnia rozegrano 
trzecie regaty w Polańczyku nad Soliną, 
więc klasyfikacja mogła ulec zmianie. 
Pewne jest jedno – czasy kiedy Zbigniew 
Kania wygrywał prawie wszystkie starty 
chyba minęły. Nowym teamom nie bra-
kuje determinacji, umiejętności i woli 
walki o najwyższe miejsca.

Sternicy, którzy postanowili do-
brać się do skóry starszemu mistrzo-
wi, to żeglarze, którzy znają się na 
swojej robocie. Andrzej Czapski 
to wieloletni reprezentant Polski 
w klasie Finn, uczestnik mistrzostw 
świata i Europy. Był mistrzem i wi-
cemistrzem świata w popularnej 
klasie Micro. Wygrywał najważniej-
sze imprezy na jachtach Skippi 650 
i Delphia 24. Sternik drugiej załogi 
z czołówki – Piotr Kowalewski – aż 
17 razy zdobywał medalowe pozycje 
na mistrzostwach Polski w klasach 
windsurfingowych. Dwukrotnie wy-
walczył złoto w mistrzostwach kraju 
klasy Tornado. Kowalewski żegluje 
też jako taktyk i skipper na jachtach 
morskich.

Na pierwszych dwóch tegorocznych 
regatach cyklu „PGNiG Bezpiecznie 
nad wodą” obaj sternicy oraz wszy-
scy ich rywale, musieli zmierzyć się 
z bardzo różnymi akwenami. W Miko-
łajkach wiało słabo, wiatr płatał nieby-
wałe figle – załoga, która wychodziła 
ze startu pierwsza, po kilku minutach 
lądowała na ostatniej pozycji. I na od-
wrót. Nawet najbardziej doświadczeni 
taktycy mieli kłopoty, by przewidzieć, 
co przyniesie kolejny hals. W Sopocie 
wiało mocniej. A drugiego dnia impre-
zy nawet za mocno. Z powodu ostrze-
żenia sztormowego wyścigi zostały 
odwołane.

Ford walczy o zwycięstwo
 Coraz wyższy poziom regat klasy Delphia 24.

Co robić na pokładzie naszego 
jachtu, gdy nadciąga burza lub 
kiedy prędkość wiatru przekra-
cza sześć stopni w skali Beau-
forta? Przedstawiamy żeglarskie 
zasady bezpieczeństwa spisane 
przez Stefana Heinricha z PZŻ.

W lipcowym numerze „Wiatru” opub-
likowaliśmy rozmowę ze Zbigniewem 
Kurowickim, prezesem Mazurskiego 
WOPR, zatytułowaną „Czego nas nauczył 
biały szkwał?” Dziś przedstawiamy zasa-
dy bezpiecznego żeglowania w trudnych 
warunkach, które zostały przyjęte przez 
Komisję Szkolenia PZŻ.

1.  Zakładamy i zapinamy kamizelki 
ratunkowe. Przed rozpoczęciem rej-
su muszą być indywidualnie dopaso-
wane do każdego członka załogi.

2.  Cała załoga w kamizelkach ra-
tunkowych przebywa w kokpicie. 
Kadłub jachtu szczelnie zamykamy. 
Uszczelniamy też wywietrzniki.

3.  Zrzucamy żagle i zabezpieczamy 
rolfok. Można postawić bardzo 
mały fok sztormowy o powierzchni 
do dwóch metrów kwadratowych.

4.  Płyniemy z wiatrem. Jeśli to możli-
we kierujemy się do brzegu (chowa-
my się w porcie, przystani, za cypel 
lub las).  

5.  Żeglując podnosimy miecz o dwie 
trzecie lub trzy czwarte.

6.  Gdy temperatura wody jest niższa, 
niż 15 stopni Celsjusza, przed za-
łożeniem kamizelek ratunkowych 
ciepło się ubieramy. Do kieszeni 
wkładamy czekoladę, chałwę lub 
inne energetyczne przekąski.

7.  Przed rejsem telefon komórkowy 
umieszczamy w futerale wodoodpor-
nym. Musi mieć wpisane numery alar-
mowe (WOPR 601 100 100, europejski 
numer ratunkowy 112, na morzu w stre-
fie przybrzeżnej Morskie Ratownicze 
Centrum Koordynacyjne Gdynia 505 
050 971 lub Świnoujście 505 050 969).

8.  Podczas rejsu baterie w telefonie 
komórkowym zawsze powinny być 
naładowane. W trudnych warunkach 
zawieszamy telefon na smyczy na 
szyi i umieszczamy go pod kamizel-
ką ratunkową.

9.  Podczas rejsu oczy i uszy zawsze 
mamy szeroko otwarte na to, co 
„mówi przyroda”. W każdej chwi-
li musimy umieć określić miejsce, 
w którym się znajdujemy.

10.  Systematycznie słuchamy prognoz 
pogody. Im częściej, tym lepiej.

11.  Pamiętamy, że alkohol w każdej 
postaci jest trucizną, a nad wodą 
– dodatkowym zagrożeniem.

11 przykazań bezpiecznej żeglugi
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Jacht Ford Kuga – na czele załogi sternik Andrzej Czapski.

http://www.pgnigbezpiecznienadwoda.pl/
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Czy możemy już obwieścić koniec 
kryzysu w przemyśle związanym ze 
sportami wodnymi?

Z pewnością najgorsze miesiące są 
za nami. Z kolan zaczęliśmy się pod-
nosić na początku tego roku. Zaobser-
wowaliśmy wzrost liczby zamówień. 
Szacujemy, że dziś nasza branża wy-
twarza 14-15 tys. łodzi rocznie. Sytu-
acja jest stabilna. Większość polskich 
producentów dzielnie przetrwała trud-
ne chwile. Wprowadzamy do produk-
cji nowe konstrukcje i aktywnie po-
szukujemy odbiorców na wszystkich 
rynkach.

Jak głęboka była zapaść?
Dość głęboka, bo spadaliśmy z po-

ziomu, na który nasza branża wspięła 
się dzięki tanim i łatwo dostępnym 
kredytom. Później okazało się, że 
wszyscy (producenci, kredytobiorcy, 
także bankowcy) żyli trochę ponad 
stan. Polski przemysł jachtowy wy-
twarzał około 22 tys. łodzi rocznie. 
W czasie kryzysu, który trwał od po-
łowy 2008 roku do końca 2009 roku, 
spadliśmy do poziomu 5-7 tys. łodzi 
rocznie. Odbicie od dna jest wyraź-
ne, ale o czasach hossy można chyba 
powiedzieć: to se ne wrati. W przy-
szłość patrzę jednak z optymizmem. 
Liczymy na stały, systematyczny 
rozwój branży. Proszę pamiętać, że 
polski przemysł związany ze sporta-

mi wodnymi to nie tylko producenci 
jachtów i motorówek, ale także sprze-
dawcy materiałów do produkcji łodzi, 
wytwórcy i sprzedawcy okuć, zakłady 
żaglomistrzowskie, firmy czarterowe 
i szkoleniowe – łącznie mamy koło 
350 podmiotów gospodarczych zwią-
zanych z wiatrem i wodą.

Co dziś sprawia, że polskie jachty 
wciąż są chętnie kupowane przez że-
glarzy z Europy i świata?

Produkujemy łodzie wysokiej jako-
ści, mamy tradycje, dobre projekty. 
Można powiedzieć, że jesteśmy potę-
gą w budowie jachtów do długości 10 
metrów. A koszty produkcji wciąż są 
u nas niższe o około 25 proc, niż na 
zachodzie, więc nasze wyroby z powo-
dzeniem konkurują także ceną. 

Jakie tendencje będą determino-
wać rynek w najbliższych latach, 
czego będą oczekiwać przyszli arma-
torzy prywatni i firmy czarterowe.

Nadal będziemy rozwijać segment 
łodzi średniej wielkości. Z przewagą 
jachtów motorowych, które stanowią 
90 proc. polskiej produkcji. Coraz 
więcej będzie jachtów typu houseboat. 
Moda na spacerowe motorówki wy-
pornościowe przywędrowała do nas 
z zachodu. Jest szansą na ożywienie 
szlaków rzecznych – przez lata zapo-
mnianych i zaniedbanych. Jeziora są 
już zapełnione, szukamy miejsc bar-

dziej dzikich, spokojnych, gdzie mogli-
byśmy się zaszyć z rodziną i odpocząć. 
Wierzę, że lokalne władze dostrzegą 
dla siebie szansę w rzecznej turystyce 
i zadbają o niezbędną infrastrukturę. 
To spore wyzwanie na najbliższe lata.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

    Andrzej Janowski 
Prezes izby ma 60 lat, prowadzi 

stocznię Janmor, najstarszą w Polsce 

prywatną firmę z branży szkutniczej. 
Jej początki sięgają 1972 roku. Jest 
członkiem zarządu Polskiego Związku 
Żeglarskiego, wiceprezesem Łódzkie-
go Okręgowego Związku Żeglarskie-
go. Posiada patent kapitana jachtowego 
i kapitana motorowodnego. Od kwiet-
nia jest nowym prezesem Polskiej Izby 
Przemysłu Jachtowego i Sportów Wod-
nych. Zastąpił na tym stanowisku Woj-
ciecha Kota ze stoczni Delphia Yachts.

Co z tym kryzysem?
Rozmowa z Andrzejem Janowskim, nowym prezesem Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych. 
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Który jacht najpiękniejszy na targach w Gdyni?

Andrzej Janowski, prezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych.

Organizator targów „Wiatr i Woda 
na Wodzie” ogłosił konkurs „Gdy-
nia Yacht Design”. Celem konkur-
su jest wyłonienie najładniejszego 
jachtu żaglowego oraz motorowe-
go prezentowanego podczas te-
gorocznych targów w gdyńskiej 
marinie (5-8 sierpnia).

Do nagrody pretendować mogą 
wszystkie eksponowane na targach 
jachty. Zwycięzców wyłoni jury skła-
dające się z osób uznawanych za au-

torytety w dziedzinie projektowania 
i designu. W tym roku będą to: 
Birgit Schnaase – znana niemiecka 
projektantka wnętrz jachtów i eksklu-
zywnych łodzi motorowych, pracują-
ca na zlecenie europejskich stoczni, 
między innymi z Niemiec, Holandii, 
Chorwacji, Szwecji, Hiszpanii, a ostat-
nio także z Polski. 
Leszek Gonciarz – konstruktor i pro-
jektant jachtów, między innymi jachtu 
Noon 55, który był nominowany do 
nagrody European Yacht of the Year. 

Janusz Kaniewski – znany polski de-
signer projektujący między innymi dla 
Ferrari, Alfa Romeo, Jaguara i Rossig-
nol. Sekretarzem jury konkursu będzie 
Stanisław Iwiński – dziennikarz mie-
sięcznika „Żagle”.

Nagrodzie patronują Prezydent Mia-
sta Gdyni oraz Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego. Uroczystość wręcze-
nia wyróżnień odbędzie się 6 sierpnia, 
drugiego dnia targów „Wiatr i Woda”, 
w Klubie Marynarki Wojennej „Ri-
wiera” w Gdyni.

http://www.majer.com.pl/artykuly-zeglarskie.html
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Skimboard
Deska skimboardowa Paka-
lolo Twintip. Długość: 112 
cm. Szerokość: 50 cm. Deska 
przeznaczona jest dla ridera 
o wadze 50-80 kg. Posiada 
symetryczny profil dający 
desce odpowiednią spręży-
stość oraz wysokie wybicie 
(nie ważne gdzie przód, 
gdzie tył). Specjalna warstwa 
antypoślizgowa na pokładzie 
zapewnia przyczepność stóp. 
Krawędź dna jest łagodnie 
zaokrąglona.
Skimboarding to sport wod- 
ny wymyślony w latach dwu-
dziestych ubiegłego wie- 
ku przez ratowników na 
wybrzeżach USA. Zawod-
nik biegnąc rzuca deskę 
pod nogi na płytką warstwę 
wody, wskakuje na nią i wy-
konuje nawet kilkudziesię-
ciometrowy ślizg. Po dro-
dze wykonuje tricki. Sport 
można uprawiać na plażach 
morskich, jeziornych, a tak-
że na specjalnych torach. 
Źródło: www.pakalolo.pl

Kite Bolt
Kitesurfing zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Oto latawiec nowej generacji. Bolt 
świetnie sprawdzi się we wszystkich warunkach wiatrowych. Ten uniwersalny latawiec jest 
stabilny, szybki i łatwy w zwrotach. Pozwala też w stosunkowo prosty sposób wystartować 
z wody. Źródło: www.pmsport.pl

Kamizelka Zero
Kamizelka Zero, o wypor-
ności 50N, jest wyjątkowo 
lekka. Została zaprojekto-
wana specjalnie do upra-
wiania wyczynowego że-
glarstwa. Dzięki idealnemu 
dopasowaniu i elastyczno-
ści kamizelka nie utrudnia 
pracy w czasie wyścigu. 
Poza tym nie nasiąka wodą 
i bardzo szybko wysycha. 
Dolny ściągacz ułatwia 
dopasowanie, co zwiększa 
bezpieczeństwo. Dostępna 
jest w trzech rozmiarach. 
Źródło: www.majer.com.pl

Kajak Vista
Najdłuższy kajak firmy Perception z otwartym kokpitem. Jeden z najpopularniejszych, dwuosobowych kajaków w Polsce. Szybki i jednocześnie stabilny. Posiada 
wygodne, regulowane siedziska. Polecany jest zarówno na krótkie, weekendowe wyjazdy, jak i na dłuższe spływy. Długość: 485 cm, szerokość: 82 cm, waga: 41 kg, 
maksymalny załadunek: 300 kg. Źródło: www.makanu.beep.pl

Kurta dziecięca
Kurta K Shelter Jacket posiada klasyczny 
dla marki Helly Hansen design. Kurtka jest 
wygodna, lekka, posiada refleksyjne ele-
menty zwiększające bezpieczeństwo. Poza 
tym jest wyposażona w odpinany kaptur 
oraz regulowane mankiety i dolną część 
kurtki. Występuje w kolorze różowym 
i granatowym. Rozmiary 104-134. Mate-
riał: Nylon. Źródło: www.szopeneria.pl

Zegarek Nautica
Nautica BFD 100 Multi ma 
drapieżny, sportowy cha-
rakter, dużą kopertę ze stali 
szlachetnej, czarny cyfer-
blat połączony z żółtymi 
akcentami i gumowy pasek 
idealnie nadający się do 
sportów wodnych. Wodo-
szczelność: 100 m. Marka 
Nautica została stworzona 
w 1983 roku. Od początku 
kierowała swe zegarki do 
ludzi kochających wodę 
i żagle. 
Źródło: www.timetrend.pl

biznes
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rejsy

przez ren na południe
Kanałów i rzek jest w Eu-

ropie mnóstwo. Można 
nimi przepłynąć aż do 

Morza Śródziemnego. Łodzie 
motorowe lub żaglówki z ma-
łym zanurzeniem mają do wy-
boru kilkanaście tras. Płynąc 
jednak jachtem z zanurzeniem 
1,70 m musimy wpłynąć na Ren 
– najważniejszą wodną auto-
stradę  Europy. Wybraliśmy 
najkrótszy z możliwych odcin-
ków. Trasa wiodła z Duisburga 
do Koblencji, przez Düsseldorf, 
Leverkusen, Kolonię i Bonn.

Problemem był kierunek naszej tra-
sy – niestety pod prąd. Płynęliśmy 
w cztery osoby: dwie duże i dwie małe, 
ośmiometrowym jachtem typu Dufour 
28. Prąd na Renie może mieć prędkość 
od 4 do 8 km/h, a nasza maksymalna 
prędkość to 10 km/h. Więc lepiej żeby 
wody było mniej, to prąd też będzie 
mniejszy.

Niestety w Duisburgu od razu wpa-
damy w szybki prąd. Silnik ustawiamy 
na pełną moc i próbujemy się prze-
suwać. Silnik to Volvo Penta 15 KM, 
dobry, solidny, ale czy nie za mały na 
tę rzekę? Przemieszczamy się powoli, 
ale na szczęście w dobrym kierunku. 
Na rzece tłum. Najwięcej jest wielkich, 
towarowych barek, które z prądem 
wręcz pędzą. Pojawiają się zza zakrę-
tu jak potwory i po kilku minutach już 
nas mijają. Czasem cztery barki mijają 
się płynąc z przeciwnych kierunków, 
a my plączemy się między nimi, odpie-
rając fale ze wszystkich stron. Wiatr 
w dziób. Pada deszcz. Poprzestajemy 
więc na 12 kilometrach i zawijamy do 
portu w Krefeld (8 euro za noc, sanita-
riaty płatne dodatkowo).   

Płyniemy dalej. Sebastian fascynuje 
się barkami, które są ogromne. Cza-
sem zestawy mają nawet 300 metrów. 
Widzieliśmy potwora wiozącego sa-
mochody na czterech pokładach ponad 
wodą. Płyniemy torem, ale kuszą nas 
małe plaże, które są odmianą po kana-
łowych, stromych brzegach. Wyciska-
my z silnika wszystko, a zdarza się, że 
płyniemy zaledwie 1,7 km/h. Czasem 

przez dobrą chwilę po prostu stoimy 
w miejscu. Staramy się wybierać te 
części rzeki, w których prąd jest mniej-
szy i wtedy płyniemy nawet 5,5 km/h. 
Drugi port łapiemy w Düsseldorfie.

Trzeciego dnia podejmujemy próbę 
opuszczenia toru wodnego i stanięcia 
na kotwicy poza prądem, ale szybko 
zmniejszająca się głębokość wygania 
nas z powrotem na środek rzeki. Barek 
jest coraz więcej. Do tego dochodzą 
turystyczne łódki, w większości duże, 
motorowe jachty z Niemiec, Holandii, 
Belgii. Żaglówek mało. Przed nami 
kompleks portów w Leverkusen. Porty 
rzeczne są całkiem przyzwoicie przy-
gotowane, mają sanitariaty, czasem 
jakieś zaplecze remontowe, duże par-
kingi i tereny zielone.

Przed nami Kolonia. Port jest prawie 
w samym centrum miasta, 3 km od ka-
tedry. Zwiedzamy, kąpiemy się w Re-
nie, idziemy do parku z ogromnym 
placem zabaw, dzieciaki zmordowane 
ledwo dociągamy do łódki. 

Wypływamy w niedzielę. Znowu 
kusi nas zatoczka poza torem wod-
nym. No i próbujemy. W 15 sekund 
głębokość z 3,5 metra spada do 1,2 
metra. A my czujemy głuche „łup”. 
Stoimy. Nasze szczęście polegało 
na tym, że prąd był tu słabszy i nie 
wciskał dalej. Ale jednak stoimy. 
Próbujemy silnika, cała wstecz, coś 
drgnęło, ale niewiele. Na kamiennej 
główce widzimy plażowiczów, z któ-
rych dwóch właśnie zmierza w naszą 
stronę. Woda sięga im do ud. Przy 
nas ledwo za pas – masakra. Oka-
zuje się, że to Litwini, więc łatwo 
się dogadujemy. Wypychają nas siłą 
swoich mięśni z tych kamieni, po-
magamy sobie silnikiem i po chwili 
już pływamy. Nie kombinujemy wię-
cej i wchodzimy do portu w Hersel. 
Starszy, niemiecki Hafenmajster 
kasuje 8,8 euro. Rozmawiamy z nie-
miecką załogą, która na stałe trzyma 
jacht w tym porcie. Opowiadają, że 
Hafenmajster posiada stalową łódź 
z dwoma silnikami o mocy 280 KM 
każdy. Nie przyszło nam do głowy, 
że ta informacja może mieć dla nas 
jakiekolwiek znaczenie.

Opuszczając Hersel płyniemy pod 
prąd wzdłuż wyspy aby wypłynąć na 
Ren z drugiej strony. Płyniemy wolno, 
obserwuję log. Jest cały czas 2,2 me-
tra. Kiedy głębokość zaczyna spadać 
postanawiamy zawrócić, ale jest już 
niestety za późno. Słyszymy głuchy 
huk. Tym razem silny prąd spycha nas 
coraz bardziej na płyciznę. Niemal le-
żymy na burcie. Woda prawie przelewa 
się po bocznym pokładzie. Kil utkwił 
w kamieniach. Przerażona zaglądam 
do środka. Na szczęście nie mamy 
przecieku, na podłodze widać tylko 
trochę wody z zęzy. Zabieramy dzieci, 
które znajdowały się w najbezpiecz-
niejszym dla nich miejscu – w forpiku. 
Wkładamy kamizelki, przypinając po 
jednym dziecku do siebie. Uderzający 
w nas prąd mknie z prędkością wodo-
spadu. Czuję się jakbym siedziała na 
skale, a pode mną był górski potok.

Wędkarz siedzący na brzegu dzwo-
ni po policję, która tu w Niemczech 
zajmuje się również wypadkami na 
Renie. Macham do małej motorówki, 
która akurat pojawiła się w zasięgu 
wzroku. Kierują się do nas. Dzielny 
sternik dobija do nas (a nie jest to ła-
twe). Przenoszę się z dziećmi na jego 
pokład. Zostawiamy Sebastiana na po-
sterunku.

Nadlatuje helikopter. Ze szczęścia, 
że dzieci już bezpieczne, nawet nie za-
stanawiam się co on tu robi. Za chwilę 
na rzece pojawiają się trzy duże łodzie 
ratunkowe straży pożarnej. W odwo-
dzie zostaje większy statek ratowni-
czy. Akcja ruszyła z odległego o 10 km 
Bonn. Na brzegu jest już ambulans, 
przyjechała też policja.

Relacja Sebastiana z poziomu wody: 
„pomachałem helikopterowi, że wszyst-
ko jest ok. On zatoczył kilka kółek nad 
wyspą i po odebraniu informacji, że 
dzieci są bezpieczne – odleciał. Teraz 
do akcji przystąpiły pontony ratunko-
we. Pływali obok, przymierzali się, pro-
ponowali przywiązanie za rufę, ale nie 
wydawało mi się to dobrym pomysłem. 
W końcu się uparli i spróbowaliśmy. 
Jacht lekko drgnął, ale mieli chyba za 
słabe silniki aby nas wyrwać. Kolejna 
próba i zerwane cumy. I nagle od strony 

portu widzę jak płynie duży, niemiecki, 
stalowy boat, za sterem nie kto inny, 
ale nasz hafenmajster z portu. Wygląda 
jak szeryf na swoim koniu przepędza-
jący niesfornych kowbojów. Cały czas 
płynąc puszcza ster, przechodzi bliżej 
mnie i mówi: rzuć cumę. W tej chwili 
przypomniała mi się historia o jego gi-
gantycznych silnikach. Już widziałem 
oderwany dziób naszej łódki i wlewa-
jącą się do środka wodę. Hafenmajster 
zawiązał cumę, zanim się wypręży-
ła spokojnie wrócił do steru i dodał 
mocy...”

Jacht wykonał trzy skoki i spokojnie 
opadł na wodę. Znów pływał. Z brzegu 
odezwały się oklaski i okrzyki. Poli-
cja spisała protokół. Na moje pytanie 
czy będziemy ponosili jakieś koszty 
tej całej akcji, usłyszałam, że nie, po-
nieważ była to akcja ratowania życia. 
Odetchnęłam po raz drugi. W ramach 
podziękowania Hafenmajster dostał od 
nas dużą butelkę whisky. Wziął, po-
dziękował, powiedział żebyśmy jesz-
cze zostali, bo jutro ma być jakiś Pan 
z telewizji, chce porozmawiać. O nie, 
jeszcze tego nam brakuje.

W końcu opuściliśmy Zagłębie Ruh-
ry i widoki zrobiły się ciekawsze. Co 
z tego, skoro i tak nie mogłam oderwać 
oczu od logu. Stanęliśmy w Brohl, du-
żym, głębokim porcie. Po drodze po-
jawiają się zalesione wzgórza, zamki, 
wspaniałe winnice. Ostatni port na 
Renie to Neuwied. Brzydki, ale dobrze 
zorganizowany (hangary, slipy, miej-
sce na zimowanie łódek). 

Ren nie odpuszczał nam do końca. 
Ostatnie 10 km było bardzo trudne. 
Fale od barek szastały nami na prawo 
i lewo. Nie dla nas ta rzeka, która na 
pewno jest rajem dla motorowodnia-
ków (na odcinku 200 km nie przecho-
dziliśmy ani jednej śluzy). Dlatego 
z wielką ulgą pożegnaliśmy Ren i po-
witaliśmy rzekę Moselę w Koblencji. 
A potem jeszcze tylko 1200 km i już 
słona woda.

Magdalena Banasik

Tekst został wyróżniony w naszym 
konkursie dla żeglarzy, których ciągnie 
nie tylko na wodę, ale także do pióra.
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rejsy naszych marzeń

Spokojny Bornholm, urocza duńska 
wyspa położona zaledwie 120 km od 
polskiego wybrzeża, od dawna cie-

szy się popularnością wśród żeglarzy. To 
nie tylko doskonały cel morskich wypraw, 
ale też miejsce, gdzie można ciekawie 
spędzić czas, gdy na dłużej zakotwiczymy 
w jednej z marin.

Wakacje na rowerze lub z kijem golfowym. Wizyta 
w ekskluzywnym SPA lub nurkowanie z flądrami. 
Degustacja miejscowego wina lub relaks przy kielisz-
ku sznapsa akvavit i uwędzonym na złoto bornhol-
merze. To wszystko na jednej, małej wyspie, gdzie na 
żeglarzy czeka 27 mniejszych i większych przystani. 
Po raz drugi w Magazynie Wiatr zaglądamy w głąb 
Bornholmu. Oto kilka perełek wybranych w sposób 
zupełnie subiektywny – jedynym kryterium były 
wspomnienia świetnie spędzonego czasu.

W siodle lub na polu golfowym

Największym portem handlowym i pasażerskim 
Bornholmu jest malownicze Rønne, które z daleka 
wita wspaniałym widokiem białego kościoła ze smu-
kłą dzwonnicą. Jachty kierowane są do gościnnej 
przystani Norrekas położonej zaledwie milę od mia-
sta. Ta nowoczesna marina ma 100 miejsc cumowni-
czych zaopatrzonych w przyłącze wody i prądu. Na 
miejscu jest dźwig i dystrybutor oleju napędowego, 
zaś nowy budynek portowy oferuje pralnię, kiosk, 
a także płatne sanitariaty i natryski. Do portu można 

wchodzić przez całą dobę, niezależnie od warunków 
pogodowych. Wejście jest łatwe i bezpieczne, ale na-
leży uważać na rafę znajdującą się około 1,5 km od 
portu.

W Rønne warto zacumować na dłużej. W odległo-
ści trzech kilometrów od miasta znajduje się Born-
holm Golf Club, jedno z czterech bornholmskich pól 
osiemnastodołkowych. Na wyspie działa również kil-
ka stadnin konnych oferujących przejażdżki po wy-
znaczonych drogach. Szlaki konne często towarzyszą 
drogom rowerowym. Atrakcją dla najmłodszych kan-
dydatów na dżokejów są łagodne koniki islandzkie. 
Lekcje dla początkujących oraz jazdy dla doświad-
czonych oferuje między innymi Larsens Rideskole 
w Rønne. Przejażdżka wzdłuż łagodnego, zielonego 
wybrzeża i piaszczystej plaży między Rønne i Hasle 
należy do niezapomnianych przeżyć, nie tylko dla 
jeźdźców, ale także dla przygodnych obserwatorów.

Królestwo rowerów

Bornholm jest wręcz stworzony dla turystyki rowe-
rowej. Dobrze przygotowane ścieżki, o łącznej dłu-
gości 235 kilometrów, wytyczono z dala od ulicznego 
ruchu. Brak własnego roweru nie jest problemem, na 
Bornholmie działa sieć wypożyczalni. Znajdziecie je 
w centrach miast, w ośrodkach wypoczynkowych, na 
polach kempingowych, przy sklepach rowerowych, 
także w pobliżu marin. W Rønne od razu w porcie 
warto skierować się do Centrum Informacji Tury-
stycznej Velkomstcenter. Otrzymamy tu nie tylko 
informacje o atrakcjach wyspy, ale też mapę tras 

rowerowych. Rower można wypożyczyć tuż obok, 
w centrum Bornholms Cykeludlejning.

W Rønne ma swój początek większość szlaków ro-
werowych. Oznaczone są zieloną tablicą z napisem 
cykelvej. Można wybrać 37-kilometrową, jedną z naj-
bardziej zielonych tras, prowadzącą do Arsdale. Trasa 
wiedzie przez wspaniałe, bukowe lasy i pagórki. Moż-
na też zwiedzać centrum wyspy jadąc szlakiem łączą-
cym Rønne z „bornholmską riwierą” znajdującą się 
na północy. Po drodze mamy szanse zrobienia cieka-
wych zdjęć jednemu ze słynnych, okrągłych kościołów 
w Nyker, gdzie wedle legendy ukryli swój skarb Tem-
plariusze. Można także przejechać przez skalny wąwóz 
i zaczerpnąć wody z największego w Danii wodospadu 
w Allinge. Osoby zmęczone przejażdżką i postojami 
w miejscowych wędzarniach i lokalnych browarach, 
mogą wrócić autobusem należącym do miejscowej sie-
ci BAT, która umożliwia przewóz rowerów.

Zjazd na linie  
nad Opalowym Jeziorem

Bornholmskie porty pozwalają na niespieszną że-
glugę od przystani do przystani. Polecam Hasle Havn, 
średniej wielkości port rybacki dostępny zarówno 
w dzień, jak i w nocy. Pomiędzy mariną w Hasle 
i niewielką przystanią Helligpeder Havn, znajdują 
się ukryte w lesie jeziora, powstałe w wyniku zalania 
kopalni i wyrobisk. Sztuczne zbiorniki mają niezwy-
kłe kolory, które oddają ich nazwy: Jezioro Rubino-
we, Szafirowe, Opalowe. Sporą popularnością cieszy 
się najdłuższy w Danii (290 metrów) zjazd linowy 
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Bornholm dla aktywnych
	 	 												Morze	atrakcji	na	skrawku	lądu.
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poprowadzony ponad wodami Opalowego Jeziora. 
Zjazd z maksymalną prędkością 55 km na godzinę 
rozpoczyna się z brzegu na wysokości 50 metrów. 

Żeglując wzdłuż zachodniego wybrzeża w kie-
runku północnym widzimy, jak wyspa zmienia 
swój kształt. Wyrastają klifowe, strome brzegi. 
Jeden z najpiękniejszych bornholmskich widoków 
zapewnia Hammerhavn, przystań leżąca u stóp ruin 
zamku Hammershus. Dawny port przeładunkowy 
granitu spełni oczekiwania zarówno miłośników 
przyrody, sztuki kamieniarskiej, jak i historii opo-
wiedzianej przez ruiny zamku, największego tego 
typu obiektu w Europie północnej. Hammershus 
wznosi się dumnie niczym orle gniazdo, smagany 
wiatrami i morską bryzą wciąż zachęca do wypa-
trywania najeźdźców z dalekich mórz. W tym miej-
scu spotykają się wielbiciele wspinaczki skalnej. 
W Hasle znajduje się najstarsza i największa szkoła 
wspinaczkowa w Danii.

Wielki błękit Bałtyku

Po opłynięciu wietrznego cypla poruszamy się 
w kierunku wschodnim, wzdłuż północnego wybrze-
ża wyspy, by dotrzeć do Allinge, portu wyrzeźbione-
go z granitu. Kamień wykorzystano także do wznie-
sienia imponujących budynków portowych i murów. 
Allinge dysponuje 60 miejscami cumowniczymi, zaś 
sklepy i restauracje znajdują się dosłownie wzdłuż 
kei. Port wcisnął się w centrum żywego miasteczka, 
które jest jednym z najbardziej popularnych miej-
scowości wakacyjnych na wyspie. Latem organizo-
wany jest tutaj festiwal jazzowy. Wpadnijcie też na 
muzyczną biesiadę do jednej z najbardziej znanych 
wędzarni (Allinge Røgeri). Wnętrza mają tradycyjny, 
morski wystrój, a dania z ryb i owoców morza przy-
rządzone są na kilkanaście sposobów. Wielu wybiera 
jednak czekoladowe lody przyrządzone według tutej-
szej receptury.

Tuż obok wędzarni znajduje się jedno z najciekaw-
szych miejsc do nurkowania. Zresztą wyspa uznawa-
na jest za najlepsze miejsce do podwodnych eksplo-
racji w całej Danii. Nurkowanie na Bornholmie warto 
rozpocząć pod okiem doświadczonych instruktorów 
z bazy Diveline (Dykkergaarden) w Rønne, gdyż 
w dużej mierze nurkowanie na wyspie uzależnione 
jest od kierunku wiatru i wysokości fal. Jedno jest 
pewne, nurkować zawsze można, bo na wyspie za-
wsze znajdziemy zawietrzną stronę.

Zanurzanie rozpoczynamy tuż przy wąskiej bramie 
utworzonej przez klify. Dosłownie po chwili naszym 
oczom ukazują się niezwykłe formacje skalne porośnięte 
bujną, jaskrawozieloną roślinnością. Widoczność docho-
dzi do 13 metrów, przez zielonkawą wodę przeświecają 
snopy słonecznego światła, kołyszą się bursztynowo 
złote morszczyny, wśród których uwijają się kiełże, ryby, 
a duże flądry uciekają w mgnieniu oka. Gdyby nie tem-
peratura wody wynosząca około 14 stopni Celsjusza, 
wielu zapewne pozostało by pod wodą na dłużej. 

Doświadczonym nurkom Bornholm oferuje pe-
netrację wraków. Jednym z najciekawszych jest bez 
wątpienia wrak Fu Shan Hai, największy spoczywa-
jący w wodach północnej Europy.

Twierdza ministerstwa obrony

Będąc w Allinge warto wybrać się na dwie maleńkie 
wyspy: Christiansø i Frederiksø. Zamieszkuje je zale-
dwie sto osób. Wyspy są ufortyfikowane i pozostają 
pod zarządem duńskiego ministerstwa obrony. Oprócz 
20 pracowników zatrudnianych przez ministerstwo, 
na wyspach mieszkają rybacy oraz artyści, których 
przyciągnęło tu piękno lokalnej przyrody. Na głównej 
wyspie działa jeden mały hotel z karczmą oraz minia-
turowe pole biwakowe dla 20 namiotów. Konserwator 
przyrody zabronił nie tylko budowania nowych do-
mów, ale także wprowadził zakaz używania samocho-
dów oraz hodowli psów i kotów (ze względu na możli-

wość zanieczyszczenia wody pitnej). Port Christiansø 
dysponuje 60 miejscami cumowniczymi. Wejście jest 
możliwe zarówno w dzień, jak i w nocy, przy czym 
część południowa jest nieczynna w warunkach sil-
nych, południowych wiatrów. Archipelag odwiedza 
rocznie aż 75 tysięcy turystów przybywających tu na 
kilkugodzinne wycieczki małymi statkami z portów 
w Allinge, Gudhjem i Svaneke.

Bornholm to oprócz znanych portów i przystani 
także ciche zatoki i plaże otoczone wysokimi klifami. 
Przy sprzyjającej pogodzie warto rzucić kotwicę lub 
zacumować przy skale, posmakować świeżo przyrzą-
dzonych ryb, nacieszyć się słońcem i odetchnąć po-
wietrzem przesyconym zapachem ziół i rozgrzanych 
skał. Porozmawiać z życzliwymi mieszkańcami tej 
wyspy, gdzie czas płynie zupełnie innym rytmem. 
Na Bornholmie trudno się nudzić, a dobry humor za-
wsze osiąga najwyższy stopień w skali Beauforta.

Agnieszka Blandzi
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GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O BORNHOLMIE?

Jak dojechać, gdzie spać, atrakcje i pogoda.  
Informacje w języku polskim:

www.visitdenmark.com/wyspa-bornholm

Mapy, golf, rowery, przystanie jachtowe,  
wędkarstwo trollingowe:

www.bornholm.info

Centrum nurkowe Diveline Bornholm w Ronne:

www.diveline.dk

Szkoła wspinaczkowa w Hasle:

www.klatrecenter.dk

Zjazd na linie nad Opalowym Jeziorem:
www.natureevent.dk

Aktywne wakacje. Informacje w języku polskim:

www.bornpol.dk

abc czarterów

http://www.visitdenmark.com/wyspa-bornholm
http://www.visitdenmark.com/wyspa-bornholm
http://www.bornholm.info
http://www.diveline.dk
http://www.klatrecenter.dk
http://www.natureevent.dk
http://www.bornpol.dk
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Uwielbiam jesień na Morzu 
Egejskim. Restauracje na 
mniejszych wyspach po-

woli pustoszeją. Ceny czarterów 
lecą w dół. Wybór jachtów jest 
większy. A słońce wciąż potrafi 
przypiec skórę.

W ustronnych zatokach na Cykla-
dach często będziecie jedynymi gośćmi 
w portowych tawernach. Przyniosą 
Wam uzo na apetyt, ceratę przymocują 
do stołu klamerkami (by nie zwiał jej 
wiatr) i znikną gdzieś na godzinę. Nikt 
nie będzie stawał na baczność z powo-
du jednej, głodnej załogi. Ale jak już 
przyniosą rybę, musakę, souvlaki albo 
koktajl z grillowanych krewetek, to bę-
dziecie palce lizać.

Dla Greków w październiku zaczyna 
się zima. Dla żeglarzy z Polski to wciąż 
pełnia lata. Czasami jest zabawnie. My 
jeszcze w szortach i koszulkach z krótkim 
rękawem, a miejscowe dziewczyny już w 
ciepłych swetrach. Wiatry są rześkie, pod 
pokładem nie ma już takiego skwaru jak 
w szczycie sezonu. Na morzu warto mieć 
pod ręką polarową bluzę i sztormiak, ale 

na lądzie słońce wciąż grzeje mocno. 
Kremy z filtrem i okulary przeciwsło-
neczne mogą się przydać. We wrześniu 
w Atenach temperatura sięga 29 stopni 
Celsjusza w cieniu. W październiku bę-
dzie nieco chłodniej – około 24 stopni 
w cieniu. W listopadzie – około 19 stopni. 
Oczywiście im później zaplanujecie rejs, 
tym większe prawdopodobieństwo, że 
zaskoczą was chłodniejsze, nawet desz-
czowe lub sztormowe dni, ale przeważnie 
jesień w Grecji jest pogodna i ciepła.

Jak się tam dostać? Na przykład 
z Warszawy LOT-em za ponad tysiąc 
złotych od osoby. Albo z Berlina linia-
mi EasyJet, które od kilku lat regular-
nie obsługują połączenie z Atenami. 
Lotów z lotniska Schönefeld jest sporo, 
bilety mocno różnią się cenami, nawet 
w tym samym miesiącu różnice mogą 
sięgać prawie stu procent. Jeśli zapla-
nujecie wylot 2 października i powrót 
po dwóch tygodniach, to koszt podró-
ży wyniesie 132 euro. Nie zawsze ter-
min późniejszy oznacza niższy koszt 
biletu. Na przykład jeśli wybierzecie 
czarter wrześniowy, to wówczas lot 
15 września i powrót po dwóch tygo-

dniach będzie kosztował 91 euro. Ta 
opcja jest tańsza, ale dotyczy podróży 
w środy, więc trzeba zapytać w firmie 
czarterowej czy wyrazi ona zgodę na 
rejs w terminie od środy do środy (za-
miast tradycyjnego terminu od soboty 
do soboty). 

Jeśli czas Wam na to pozwala, to naj-
lepiej zaplanować rejs dwutygodniowy. 
Do Grecji nie opłaca się wyruszać na 
tydzień. Podróż jest daleka, morze wiel-
kie, wysp mnóstwo – tygodniowy rejs 
to zdecydowanie za mało. Do mariny 
dotrzecie w sobotę wieczorem, na mo-
rze wypłyniecie najwcześniej w nocy 
lub w niedzielę rano. A już w najbliższy 
piątek trzeba się meldować z powrotem, 
by do godz. 10 następnego dnia oddać 
jacht. W najlepszym wypadku wyjdzie 
sześć dni pływania! 

Ale nawet przez 14 dni trudno do-
trzeć wszędzie tam, gdzie warto. Dlate-
go dobrym pomysłem jest podzielenie 
Cyklad i zawężenie obszaru żeglugi. 
Można też zamówić czarter z innego 
portu, niż Ateny. Wzrastają koszty po-
dróży (rejs promem), ale odpada nam 
długi przeskok na Cyklady. 

Załogi, które nie chcą się zapuszczać 
na Cyklady (ze względu na brak czasu, 
niesprzyjające wiatry lub po prostu re-
spekt przed większą wodą) wybierają 
zwykle niespieszną wędrówkę po Wy-
spach Argo-Sarońskich. Leżą na połu-
dnie od Aten. Wystarczy kilka godzin, 
by przeskoczyć z mariny Kalamaki na 
Eginę i już mamy pierwszy przysta-
nek. Żegluga po tych wyspach to wy-
jątkowa frajda. Nawigacja prawie na 
oko. Pływanie wyłącznie w dzień. Po 
prostu idealna propozycja na rodzinny 
rejs. A po drodze wyjątkowe miejsca, 
które warto odwiedzić.

Egina w osiemnastym wieku zosta-
ła pierwszą stolicą niepodległej Grecji. 
Wzdłuż kei knajpka za knajpką. Z ma-
łych sklepów w bocznych uliczkach do-
chodzi zapach orzechów pistacjowych. 
Gdzieniegdzie wiszą suszone ośmio-
rnice. Owoce sprzedają na straganach 
urządzonych na kutrach. W pobliżu jest 
ciekawy kościół Agia Triada, a idąc trzy 
kilometry w głąb lądu znajdziecie nową, 
wielką katedrę Agia Nektarios. Ale naj-
ciekawsze miejsce na całej wyspie ukry-
wa się na jej wschodnim brzegu. Wy-
starczy opłynąć Eginę od północy lub 
południa (ten drugi wariant jest znacznie 
ciekawszy), zawinąć do zatoczki u stóp 
sennego letniska Agia Marina, rzucić 
kotwicę, dopłynąć do brzegu pontonem 
i w pół godziny wdrapać się na wzgórze. 
Czekają tu ruiny Świątyni Afai z 490 r. 
p.n.e. To jeden z najlepiej zachowanych 
zabytków starożytnej Grecji.

Dalej na południu czeka tętniąca ży-
ciem wyspa Poros, z pięknym widokiem 
ze wzgórza na okoliczne zatoki. Kolejny 
przystanek to słynna Hydra, wyspa bez 
samochodów, z osłami szwendającymi 
się wokół portu i drogą wodą, którą 
każdego dnia dowozi niewielki tanko-
wiec. Warto tu spędzić dwa dni, choć 
w porcie jest naprawdę ciasno, czasem 
trzeba przejść przez dwa lub trzy jachty, 
by wydostać się na keję.

Ile kosztują jesienne czartery w Gre-
cji? Prawię połowę mniej, niż w sezo-
nie. Popularna Bavaria 38 (12 metrów 
długości, siedem koi, trzy kabiny, jed-
na toaleta) kosztuje w sierpniu 1900 
euro za tydzień. A w październiku 
– 1050 euro. Jacht Oceanis 40 (siedem 
koi, trzy kabiny, dwie toalety) kosz-
tuje w sezonie 2800 euro za tydzień. 
W październiku – 1600 euro. 

Za co jeszcze lubimy Grecję jesie-
nią? Za to, że kiedy u nas na stacjach 
benzynowych pojawiają się pierwsze 
skrobaczki do szyb, tam wciąż można 
wskoczyć do morza lub wziąć prysznic 
na rufie jachtu. A po powrocie do domu 
w naszych skrzynkach pocztowych 
już czekają reklamówki biur podróży 
zachęcające do pierwszych w sezonie 
wyjazdów narciarskich w Alpy.

Krzysztof Olejnik
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grecja jesienią
Rejs w Grecji to świetny pomysł na przedłużenie lata.

abc czarterów

Wyspa Santorini – skalista perła Grecji.

http://www.gmyachting.pl/index.php5?d=czartery&idc=3
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abc czarterów

Lato na Wyspach Kanaryj-
skich trwa 12 miesięcy. 
Nawet w styczniu tem-

peratura nie spada poniżej 
20 stopni Celsjusza. Słońce 
świeci przez 340 dni w roku. 
A klimat wysp jest wręcz ide-
alny dla przybyszów z Europy. 
Dzięki chłodnym prądom oce-
anicznym temperatura nawet 
w upalne lato nie przekracza 30 
stopni. Dla żeglarzy to bardzo 
atrakcyjny region.

Kanary – atlantycki przyczółek Unii 
Europejskiej – to archipelag trzynastu 
górzystych wysp położonych przy pół-
nocno-zachodnich brzegach Afryki. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie: obok 
tętniących życiem dużych miast i mia-
steczek, modnych kurortów, popular-
nych restauracji, pubów i pięknych 
plaż, traficie na zakątki, w których 
panuje błogi spokój. Przyroda jest tu 
dzika i w dużej mierze nienaruszona. 
Jedynie siedem wysp jest zamieszka-
łych, więc poznacie bezludne plaże, 
rzucicie kotwicę w zatokach z lazuro-
wą wodą i wdrapiecie się na wzgórza 
otoczone wulkanicznym krajobrazem. 
Zachwycą Was malownicze, głębokie 
wąwozy, skaliste kaniony oraz piasz-
czyste wydmy.

Historia wysp jest długa i bogata 
– można prześledzić ją wstecz, aż do 
czasów starożytnej Grecji. Istniała na-
wet teoria, według której legendarna 
Atlantyda znajdowała się właśnie na 
jednej z wysp archipelagu. Od zawsze 
były one przystankiem na transatlan-
tyckich trasach. Nawet Krzysztof Ko-
lumb zatrzymał się tutaj podczas swo-
jej podróży do Nowego Świata. 

Średnia temperatura na Wyspach 
Kanaryjskich waha się w ciągu roku 
od 19 do 22 stopni Celsjusza. Połu-
dniowe zbocza wysp mają zazwyczaj 
pustynny charakter. Północne są po-
kryte bujną roślinnością. Temperatura 

wody wynosi od 19 stopni Celsjusza 
w zimie do 22 stopni w lecie.

Wyspy mają ciepły i słoneczny klimat 
będący pod wpływem pasatów – wia-
trów wiejących z północnego wschodu. 

Podmuchy te przynoszą świeże, wilgot-
ne powietrze i stanowią przeciwwagę 
dla tropikalnych upałów, które w in-
nych miejscach oblanych słońcem moc-
no dają się we znaki.

Pasaty wieją na otwartym morzu 
przez większą część roku z siłą od 
3 do 6 stopni Beauforta. Największą 
siłę mają w styczniu, lutym i w sierp-
niu. Na przełomie marca i maja oraz 
października i listopada występu-
ją największe różnice w warunkach 
wietrznych. Są one spowodowane 
pojawianiem się na przemian Sirocco 
(wiatru wiejącego ze wschodu i po-
łudniowego wschodu), zachodnich 
wiatrów o sporej sile oraz długich 
okresów ciszy. Jeżeli pojawią się 
ostrzeżenia o wysokim stanie mo-
rza (mar de fondo), należy zachować 
szczególną ostrożność. Wysoka fala 
na wybrzeżu może być groźna dla 
wszystkich rodzajów jachtów. 

Prawie wszystkie mariny i porty na 
Kanarach znajdują się po zawietrz-
nej stronie wysp. Są głębokie i nie 
stwarzają trudności nawigacyjnych, 
oznakowanie dla żeglugi nocnej jest 
dobrze widoczne. Flota czarterowa 
nie różni się od tej, którą znamy z ba-
senu Morza Śródziemnego. Znajdzie-
cie jednokadłubowce i katamarany. 
Jachty oczywiście wyposażone są 
w środki ratunkowe i środki łączno-
ści, odbiorniki systemu nawigacji sa-
telitarnej GPS, plottery i autopiloty. 
Na wyspy zapuszczają się także pol-
skie jachty, które na zimę zmierzają 
ku cieplejszym akwenom. Bilet lotni-
czy na Wyspy Kanaryjskie kosztuje 
od 1,2 tys. zł.

Gran Canaria

Ze względu na rożne krajobrazy 
i strefy klimatyczne wyspa nazywana 
jest małym kontynentem. Znajdziemy 
tu górskie masywy sięgające wierz-
chołkami do wysokości 2 tys. metrów 
nad poziomem morza oraz pustynie 
i lasy tropikalne. Wybrzeże zdomino-
wane jest przez szerokie, piaszczyste 
plaże, z których można obserwować 
ośnieżone szczyty gór. 

Wyspy Kanaryjskie
Zakątek Europy, w którym sezon żeglarski nigdy się nie kończy.

Rondo na wyspie Lanzarote.
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Lanzarote

Część wyspy pokryta jest zastygłą 
lawą i popiołem wulkanicznym. To 
zasługa wulkanów, które były czynne 
jeszcze w XIX wieku. Mimo tego dzię-
ki uporowi mieszkańców znajdziemy tu 
plantacje warzyw i owoców, a najbar-
dziej zadziwiające są winnice w regio-
nie Geria wyrastające pomiędzy kra-
terami. Największe miasta to Arrecife 
i Teguise (stara i nowa stolica wyspy). 
Klimat jest suchy, brakuje wód grunto-
wych, a opady są bardzo rzadkie.

Fuerteventure

Idealne miejsce zarówno do opalania 
jak i wędkowania. Wyspa z najdłuż-
szymi plażami. Tylko wąski kanał od-
dziela Fuerteventurę od Afryki, więc 
klimat jest bardzo suchy. Stolicą wy-
spy jest miasto Puerto Rosario.

Teneryfa

Największa wyspa archipelagu. Z ma-
lowniczym, 20-kilometrowym krate-
rem Canadas del Teide i szczytem Teide 
(3718 metrów). W wyjątkowo żyznych 
dolinach założono plantacje bananów 
i pomidorów. Wybrzeże Teneryfy ofe-
ruje wspaniałe, piaszczyste plaże. 

La Gomera

Druga najmniejszą z wysp archipela-
gu. Ma zaledwie 15 kilometrów średni-
cy. Poprzecinana jest licznymi wąwo-
zami. Masyw Alto de Garajonay (park 
narodowy) pokryty jest gęstym lasem. 
Pasaty stworzyły tu doskonałe warun-
ki dla rozwoju bujnej roślinności. Nie 
ma tu jednak ciekawych plaż. Cha-
rakterystyczne dla wyspy są wysokie, 
spieczone słońcem klify. Na zboczach 
dolin znajdują się tarasy, na których 
uprawia się warzywa i owoce.

Kuchnia Wysp Kanaryjskich

Typowe dania to papas arrugadas (danie 
z ziemniaków), mojos i wino z winogron 
szczepu malvasia. Mojos to sos o moc-
nym, czosnkowym smaku. W zależności 
od składników może być czerwony, zie-
lony lub pomarańczowy. Papas arrugadas 
to małe ziemniaki. Podawane są zazwy-
czaj z kurczakiem. Charakterystycznym 
dla Kanarów produktem jest gofio. To 
mąka kukurydziana dodawana do wielu 
potraw. Do przygotowywania dań używa 
się oliwę z oliwek. Ropa vieja to z kolei 
potrawa z kurczaka i wołowiny oraz faso-
li. Często do wielu potraw dodawany jest 
szafran. Mieszkańcy archipelagu serwują 
też typowe dania kuchni hiszpańskiej: pa-
ellę i tortillę.

Przemysław Miller
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Przez wiele lat wyłączność na organiza-
cję motorowodnych zawodów Endurance 
miała Francja, ze słynnym 24-godzin-
nym wyścigiem rozgrywanym w Rouen. 
W 2005 roku organizatorzy postanowili 

rozszerzyć zasięg imprezy, wybór padł 
na Augustów. Dziś Necko Endurance to 
zawody uznawane za jedne z najlepszych 
w Europie. Są jedynym takim wyda-
rzeniem w tej części kontynentu. Wy-

ścig rozgrywany jest niemal w centrum 
miasta, na jeziorze otoczonym wieloma 
pomostami, co pozwala niemal dotykać 
przelatujące nad wodą łodzie.

Necko Endurance to ośmiogodzinny 
wyścig po trasie o długości 4 kilome-
trów. Zwycięzcą zostaje zespół, którego 
łódź pokona najdłuższy dystans. Każdy 
team posiada sztab mechaników oraz 
trzech pilotów, którzy na przemian za-
siadają za sterami katamaranu.

Zawody rozgrywane są w trzech kla-
sach. Najmocniejsza klasa C3 to łodzie 
z silnikami o pojemności 3000 cm3, 
najsłabsza C1 posiada silniki o pojem-
ności 850 cm3, między nimi są jeszcze 
katamarany klasy C2, z silnikami o po-
jemności 2000 cm3.

W tym roku w Augustowie na starcie 
stanęło 19 załóg. Większość pilotów 
to zawodnicy z Francji, ale były też 
trzy polskie ekipy. W klasie C1 zespół 
Ślizg Zduńska Wola zajął piąte miej-
sce, a team J.W. Ślepsk ukończył bieg 
na szóstej pozycji. Największy sukces 
z udziałem Polaków to trzecie miejsce 
w klasie C2 międzynarodowego ze-
społu Balt Yacht Team, z Bartłomie-
jem Marszałkiem i dwoma Litwinami 
Avisem i Uvisem Slakteris.

Arek Rejs

Wyścig twardzieli
Przez pół dnia pędzili z prędkością 200 km/h.

W Gdańsku zwodowano jacht 
Sunreef 114 CHE. Ten 35-metro-
wy krążownik z aluminium jest 
trzecim, największym katamara-
nem dalekomorskim na świecie 
i zarazem największą tak luk-
susową jednostką zbudowaną 
w Polsce.

Gdańska stocznia Sunreef Yachts 
znana jest z budowy luksusowych ka-
tamaranów na zamówienie. Od dwóch 
lat produkuje także katamarany moto-
rowe. W kwietniu pierwsze fale pod 
kadłubem poczuł 102-stopowy jacht 
Sunreef 102 Ipharra. Ten dwupokłado-
wy, luksusowy katamaran jest dostęp-
ny w czarterze na Morzu Śródziem-
nym, ale będzie go można zobaczyć 
także podczas targów w Cannes. 

Teraz przyszedł czas na łódź Sunreef 
114 CHE. By postawić tego kolosa na 

wodzie sprowadzono specjalny dźwig 
ze Stoczni Gdańskiej. Co zaoferuje ten 
jacht swoim gościom? Wygodne kabiny 
mieszkalne znajdują się w pływakach. 
Na głównym pokładzie znajdziemy 
jadalnię, sterówkę, część kawiarnianą 
i oddzielony dużymi szybami kambuz, 
któremu wyposażenia może poza-
zdrościć niejedna restauracja.

Jacht będzie obsługiwany przez 
czteroosobową załogę. Powierzchnia 
podstawowego ożaglowania przekra-
cza 500 metrów kwadratowych. Zbior-
niki wody pitnej mają 5 tys. litrów 
pojemności. Jacht jest w pełni przy-
stosowany do dalekomorskich podró-
ży. Obecnie trwają ostatnie prace wy-
kończeniowe, montowane są silniki, 
elektronika pokładowa i nawigacyjna, 
montowane jest wyposażenie wnętrz. 
W kolejnym etapie zostanie osadzony 
maszt o długości ponad 40 metrów. 

W swój dziewiczy rejs Sunreef 114 
CHE ruszy najprawdopodobniej pod 
koniec sierpnia. Obierze kurs na Ka-
raiby, gdzie będzie czarterowany. Nam 
pozostanie zapewne czekać na nowe 
cuda z gdańskiej stoczni. Projekt mo-
dernistycznego jachtu One Fifty także 
wygląda imponująco.

Arek Rejs

SUNREEF 114 CHE
Długość	 34,75	m
Szerokość	 12,80	m
Wyporność	 120	ton
Zanurzenie	 2,5	m
Zbiorniki	paliwa	 2	x	10	tys.	litrów
Zbiorniki	wody	 2	x	2,5	tys.	litrów
Silniki	 2	x	455	KM
Grot	 335	m	kw.
Genua	 210	m	kw.
Genaker	 375	m	kw.
Solent	 115	m	kw.

superjacht made in poland

Balt Yacht Team z Bartłomiejem Marszałkiem zajął trzecie miejsce w klasie C2.

W Augustowie rozegrano Motorowodne Mistrzostwa Świata Łodzi 
Wytrzymałościowych Necko Endurance. Zawody były drugim eta-
pem eliminacji mistrzostw świata. Bolidy przez osiem godzin mknęły 
z prędkością 200 km/h.

http://www.ahoj.pl/
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M łoda, arabska stocznia 
z Abu Dhabi (Emocean 
Marine) zwodowała pro-

totyp swej trzeciej motorówki 
(pierwszej wyposażonej w ka-
binę). Jacht Charm 27 testowa-
liśmy na słonecznej Malcie.

Łódź została zbudowana na bazie 
sprawdzonego, 27-stopowego kadłuba, 
który był podstawą dwóch motorówek 
otwartopokładowych (Voodoo i Talis-
man). Projekty pokładów wszystkich 
trzech jachtów są autostwa włoskiego 
biura Gloss Design. To studio znane 
jest z projektowania skuterów i moto-
cykli, wpływy ze świata jednośladów 
wyraźnie widać w kształcie nadbu-
dówki testowanego prototypu.

Kabina jest właściwie tylko niewiel-
kim wybrzuszeniem pokładu zakoń-
czonego przyciemnianą, motocyklową 
owiewką osłaniająca deskę rozdzielczą 
i zejściówkę. Co może się zmieścić 
pod takim wybrzuszeniem? Okazuje 
się, że całkiem sporo. Zwłaszcza jak 
na dość ograniczoną przestrzeń. W ka-
binie znajduje się kambuz ze zlewo-
zmywakiem, lodówką i dwupalnikową 

kuchenką. Jest toaleta z prysznicem 
oraz wygodne, dwuosobowe łóżko 
z rozstawianym po środku jadalnia-
nym stołem. Testowaliśmy prototyp, 
pierwszą jednostkę Charm 27, dlate-
go łatwo znaleźliśmy kilka drobnych 
niedociągnięć, które zapewne zostaną 
usunięte w kolejnych egzemplarzach. 
Przykładem może być trochę za duży 
i za niski stół, który utrudniał przejście 
do dalszej części kanapy. Brak siłow-
ników przy schowkach i w zamknięciu 
komory silnika. Przydałoby się też 
więcej okien wprowadzających natu-
ralne światło. Sugeruję też delikatne 
podwyższenie kabiny. Przy kambuzie 

i toalecie wysokość wnętrza zapewnia 
swobodne stanie, ale w dziobie czuje 
się pewne przytłoczenie. Konstrukto-
rzy chcieli pogodzić dziobowy pokład 
słoneczny z wygodną kabiną, ale to nie 
jest proste, zwłaszcza na tak ograniczo-
nej przestrzeni. Uważam, że niewiel-
kie podniesienie dziobowego pokładu 
raczej mu nie zaszkodzi, a z pewnoś-
cią ułatwi i uprzyjemni przebywanie 
w kabinie.

Na jacht najłatwiej dostać się od rufy, 
przez niewielką platformę kąpielową lub 
od dziobu, zwłaszcza jeśli łódź stoi przy 
piaszczystej plaży. My jednak wchodzi-
liśmy od burty, gdyż testowa jednostka  
stanęła long side przy dużo większym 
okręcie, który służył nam za bazę wypa-
dową. Przejście z kokpitu na dziób jest 
bardzo dobrze zabezpieczone solidnymi, 
grubymi relingami z nierdzewnej stali. 
Poprowadzono je nie tylko wzdłuż  burt, 
ale także przy ścianach kabiny. Dużo 
mniej takich zabezpieczeń znajdziemy 
w kokpicie. Przy szybkiej jeździe (łód-
ka osiąga prędkość ponad 40 węzłów), 
siedzący z tyłu mogą odczuwać pewien 
dyskomfort. Na brak uchwytów nie po-
winna natomiast narzekać osoba towa-

rzysząca sternikowi na dwuosobowej, 
wygodnej kanapie. Przed nią jest solidny 
reling dający pewny uchwyt.

Stanowisko sternika jest wyposażo-
ne we wszystkie niezbędne urządzenia 
i przyrządy nawigacyjne. Nie zapo-
mniano nawet o takim przydatnym 
drobiazgu jak schowek na telefon, klu-
cze i mapy. Kokpit zamyka wygodna 
kanapa w kształcie litery C, której tylna 
część, po podniesieniu, wprowadza nas 
do przestronnej komory silnikowej.

Testowany model napędzany był mo-
torem MerCruiser 496 MAG. Ta ma-
szyna pozwala niewielkiej łodzi rozpę-
dzić się do prędkości 40,2 węzła, nawet 

jeśli na pokładzie jest pięciu dorosłych 
osobników, którzy właśnie zakończyli 
obfity obiad. Być może Charm potrafi 
sunąć jeszcze szybciej, ale podczas te-
stowego rejsu fala na morzu była zbyt 
duża. Mimo to uważam, że wynik jest 
całkiem niezły.

Zafalowanie sprawiło, że nie ryzyko-
wałem kręcenia ciasnych łuków przy 
dużej prędkości. Przy kilku ostrożniej-
szych próbach, które udało się zrobić, 
łódka zachowywała się bardzo dzielnie. 
Zauważyłem jednak, że kadłub był de-
likatnie przebalastowany na lewą burtę, 
prawdopodobnie było to spowodowane 
złym rozmieszczeniem akumulatorów 
i łatwo da się to skorygować. Ster stru-
mieniowy został umieszczony trochę 
zbyt płytko, przy portowych manewrach 
dało się odczuć dosyć nieprzyjemny ha-
łas. Pasażerowie siedzący na rufowej ka-
napie mają ograniczoną widoczność do 
przodu. Po wejściu jachtu w ślizg dziób 
opada na tyle mocno, że widoczność zza 
steru nie budzi większych zastrzeżeń, 
ale pozostali goście niewiele zobaczą.

Poza tymi niedociągnięciami Charm 
27 prezentował się przyzwoicie i zapew-
ne uwiedzie niejednego armatora. Jacht 
dzielnie pokonuje nawet duże fale, nie 

wyczuwa się nieprzyjemnych wibracji. 
Myślę, że po dopracowaniu kilku deta-
li łódź z Abu Dhabi może być ciekawą 
propozycją na mazurskie jeziora, Ze-
grze czy nawet Zalew Wiślany. Wymie-
nione niedociągnięcia zostaną zapewne 
szybko poprawione, bo menedżerowie 
z arabskiej stoczni znani są z tego, że 
potrafią słuchać i błyskawicznie reagu-
ją na najdrobniejszą krytykę.

Arek Rejs

CHARM 27
Długość 8,47 m
Szerokość 2,80 m
Zanurzenie 0,92 m 
Waga 2000 kg
Zbiornik paliwa 420 litrów
Zbiornik wody 80 litrów

Silniki stacjonarne: 300-425 KM (ben-
zyna), 300-350 KM (diesel). Silniki  
zaburtowe: dwusuwy lub czterosuwy  
(2 x 175 KM, 2 x 250 KM)

Cena wersji standard z silnikiem 
MerCruiser 350 MAG BRAVO III i dowo-
zem do klienta: 95 tys. dolarów netto. 
Przedstawiciel w Polsce: 
www.proriver.pl

Czarodziejka z abu dhabi
Specjaliści od motocykli zaczęli projetować motorówki. Oto rezultat.

Pokład jachtu zakończono przyciemnianą motocyklową owiewką.

Łódź Charm 27 można rozpędzić do 
prędkości przekraczającej 40 węzłów.
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To łódź obok której trud-
no przejść obojętnie. Wy-
glądem przypomina mały 

autobus albo duży samochód 
kempingowy. Tylko zamiast au-
tostrad woli rzeki i kanały, a za-
miast pól biwakowych – przysta-
nie i szuwary.

Zaproszenie na test wypornościowe-
go jachtu przyszło do mnie z Holandii. 
Kiedy dotarłem do Stevensweert i sta-
nąłem na kei, to szeroko otworzyłem 
oczy ze zdziwienia, bo zobaczyłem 
nową łódkę ze stoczni Balt Yacht z Au-
gustowa. Tą samą, którą prezentowano 
na marcowych targach „Wiatr i Woda”. 

Przejechałem pół Europy, aby popły-
wać polskim jachtem. To już chyba 
znak czasów – łodzie z naszą marką 
zdobywają serca wodniaków nawet 
w najbardziej morskich krajach.

Proszę wsiadać,  
drzwi zamykać

SunCamper 30 to jacht, obok którego 
nie sposób przejść obojętnie. Choćby 
z powodu dość oryginalnego wyglądu. 
Przez swoje ogromne, niemal piono-
we, przednie szyby, łódź przypomina 
autobus. Dziś wielu projektantów stara 
się, aby salon jachtu był jak najmocniej 
nasłoneczniony. Jednak żadna z do-
tychczasowych konstrukcji nie budziła 
we mnie tak wyraźnych skojarzeń mo-
toryzacyjnych. Może dlatego, że Sun-
Camper ma bardzo wąskie półpokłady. 
Przednia szyba łączy się z ogromnymi, 
bocznymi oknami, a dodatkowo – tuż 
przy stanowisku sternika – znajdują 
się drzwi, ułatwiające szybkie wyjście 
na dziób czy keję (jeżeli stoimy do niej 
burtą).

Na łódkę najwygodniej wchodzi się 
od rufy, przez dużą platformę kąpie-

lową wzmocnioną stalowymi wspor-
nikami. To miejsce doskonale posłu-
ży także jako bagażnik do przewozu 
rowerów. Z lewej strony znajdują się 
drzwiczki do kokpitu wyposażonego 
w wygodne siedzenia. Pod siedze-
niami znajdziemy kilka przydatnych 
schowków. Pośrodku jest oczywiście 
spory stolik. Ciekawym elementem 
jest dach kokpitu przesuwany na spe-
cjalnych rolkach. Kiedy dach osłania 
kokpit, łódka zyskuje dodatkowy po-
kład nad kabiną. Wchodzimy tam po 
stalowej drabince znajdującej się po 
prawej stronie nadbudówki. U góry 
znajdujemy słoneczny raj z obszer-
nymi materacami i uchwytami do 
napojów - to idealne miejsce na po-
południowy relaks dla sternika i jego 
towarzyszy.

Niewielki, ale bardzo przyjemny 
pokład dziobowy wyposażony jest 
w wygodną ławeczkę. Na burtach jach-
tu trochę brakowało mi bezpiecznych 
półpokładów i zabezpieczających je 
relingów. Przechodząc z dziobu w kie-
runku rufy zauważyłem, że szerokość 
pokładu nie przekracza 30 cm, a jedy-
nym uchwytem jest reling w dachu. 

W stronę słońca
sunCamper 30 to rodzinny autobus, z którego nie chce się wysiadać.

Sterówka imponuje wyglądem i wygodą. Sternik może poczuć się jak król.
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Teoretycznie to powinno wystarczyć, 
ale lekki poślizg mógłby zakończyć się 
kąpielą. 

Kabina i sterówka

Wchodząc na jacht najwygodniej-
szą drogą, czyli od rufy, po przejściu 
przez przestronny kokpit mijamy spo-
rą toaletę z umywalką i prysznicem. 
Na zewnętrznej stronie drzwi od ka-
biny sanitarnej umieszczono lustro. 
Moim zdaniem bardziej przydatne 
byłoby wewnątrz. W tylnej części, 
lekko pod kokpitem, znajdziecie jed-
noosobową kabinę, która w ciągu dnia 
jest dobrym miejscem na przechowy-
wanie środków ratunkowych, a która 
może być też wykorzystana jako ka-
juta dziecięca. Kabina ustawiona jest 
prostopadle do osi łodzi. Idąc dalej, 
po lewej stronie mijamy jadalnię ze 
składanym stołem i dwoma wygod-
nymi kanapami dla czterech osób. Po 
opuszczeniu stołu jadalnia staje się 
sypialną dla dwóch załogantów. Na 
przeciwnej burcie jest kambuz z dwu-
palnikową kuchnią gazową, lodówką, 
zlewozmywakiem i mnóstwem łatwo 
dostępnych szafek i szuflad. Bardziej 
z przodu, po prawej stronie, znajdu-
je się stanowisko sternika. A dalej 
w dziobie – dwuosobowa kabina ar-
matorska z podwójnym łóżkiem, któ-
re zajmuje niemal całą jej szerokość. 

Po prawej stronie urządzono sterów-
kę. I tu trzeba się zatrzymać na dłużej. 
Większość łodzi podobnej wielkości, 
którymi dotąd pływałem, nie gwa-
rantowała swemu sternikowi wygody. 
A przecież sternik najczęściej jest na-
szym bliskim znajomym. A jeżeli nie 
jest, to wkrótce nim zostanie. Dlate-
go nie chcemy, by siedzenie za sterem 
było katorgą. Sterowałem już kilkoma 
podobnymi łodziami, po dwóch dniach 
za kołem bolało mnie wszystko i nie po-

magały poduszki podkładane pod tyłek. 
Dlatego SunCamper jest jachtem, który 
pokochałem za to, jak urządzono ste-
rówkę. Naprawdę jest to pierwsza łódź 
tego typu, w której pomyślano o naj-
ważniejszej osobie na pokładzie czyli 
o sterniku. Myślę o bardzo wygodnym, 
regulowanym fotelu z podłokietnikami. 
Otwieranych szeroko drzwiach, które 
zapewniają przewiew i łatwy kontakt 
z pokładem dziobowym. Samo przejście 
tymi drzwiami może nie jest najwygod-
niejsze i wymaga pewnego obycia z uło-
żeniem przyrządów nawigacyjnych, 
które łatwo potrącamy. No ale być może 
jest to wejście przeznaczone tylko dla 
sternika. Przecież do autobusu też nie 
wciskamy się przez szoferkę kierowcy.

Poza tym jest dobra widoczność 
przyrządów nawigacyjnych, prawidło-
we ułożenie manetki. Jedyne czego mi 
brakowało w tym autobusie to przeciw-
słoneczne osłony nad przednią szybą.

Chcąc pozyskać wdzięczność ster-
ników producent pomyślał o jeszcze 

jednym udogodnieniu. Na rufie znaj-
duje się rumpel steru. Może służyć 
jako wskaźnik jego wychylenia oraz 
awaryjny ster łodzi. W razie kłopotów 
z systemem koła sterowego, rumpel 
pomoże nam bezpiecznie wrócić do 
portu. Takie rozwiązanie, znane z mor-
skich jachtów żaglowych, to nowość 
w łodziach tego typu.

W drogę ku słońcu

Testowany jacht napędzany był 
niewielkim, stacjonarnym silnikiem 
Yanmar o mocy 21 KM. Umieszczo-
no go w przedziale maszynowym 
pod podłogą kokpitu. Jeżeli zdecydu-
jemy się na silnik zaburtowy, wów-
czas przestrzeń maszynowni może 
pełnić rolę dużej przestrzeni baga-
żowej. Dodatkowo system napędu 
łodzi został wyposażony w elastycz-
ne sprzęgło, które niweluje wibracje 
silnika przenoszone na kadłub. Nie 
dało się jednak uniknąć drobnych 
wibracji przy najniższych obrotach. 
Przy wyższych wibracje zanikały. 
Najwyższy poziom hałasu, jaki udało 
mi się zanotować w kabinie, wyniósł 
niewiele ponad 76 dB.

Łódka jest nadzwyczaj zwrotna przy 
manewrach do przodu, jednak przy 
manewrach wstecz ster strumieniowy 
okazuje się przydatnym (chociaż nie 
niezbędnym) rozwiązaniem. Kształt 

kadłuba wskazuje na wypornościowy 
styl podróżowania, jednak okazuje się, 
że nawet przy tak niewielkim silniku 
SunCamper łatwo osiąga prędkości 
podślizgowe. Przy szybszej jeździe 
gwałtowne ruchy sterem nie robią na 
kadłubie większego wrażenia, nie po-
wodują przechyłów, ani dryfu. Zauwa-
żyłem, że jacht był lekko przebalasto-
wany na lewą burtę, ale wyjaśniono 
mi, że to efekt pustych zbiorników 
wody oraz niewielkiej ilości paliwa. Po 
uzupełnieniu płynów wszystko wraca 
do normy.

SunCamper to jacht, który budzi 
ciekawość. Jacht, który łączy zalety 
samochodów kempingowych i hou-
seboatów. Postawiono w nim na wy-
godę i przestronne wnętrze, sylwet-
ka miała mniejsze znaczenie. Ale 
powstał jacht, na który także z ze-

wnątrz patrzymy z przyjemnością. 
Łódka wzbudzała dużą ciekawość 
podczas podróży holenderskimi ka-
nałami. Jestem pewien, że wkrótce 
ta ciekawość przerodzi się w zapo-
trzebowanie.

Arek Rejs

SUNCAMPER 30
Długość 9,50 m
Szerokość 2,98 m
Zanurzenie  0,45 m
Waga 2800 kg
Wysokość maksymalna 3,20 m
Maksymalna liczba osób 10
Zbiornik paliwa od 60 do 90 litrów
Zbiornik wody od 200 do 400 litrów
Kategoria CE  C
Silniki stacjonarny od 10 do 30 KM lub 
przyczepny od 10 do 25 KM
Projekt: Jacek Centkowski.
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Trochę jacht, trochę zgrabny autobus, trochę stary Mercedes Vito i trochę samochód kempingowy. Mieszanka w doskonałych proporcjach.
Jacht ze stoczni w Augustowie zaciekawił już nie tylko gości targowych, ale także wodniaków z zachodniej Europy.

SunCamper 30 to jacht, który łączy zalety 
samochodów kempingowych i houseboatów. 
Wzbudza ciekawość wszędzie, gdzie się pojawi.

www.bakista.pl
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W Łebie rozegrano trzecie 
zawody Pucharu Polski 
kitesurfingu. Faworyci 

stracili punkty, ale wciąż mają 
największe szanse na zwycię-
stwo w całym cyklu zawodów 
„Ford Kite Cup fueled by Burn”. 
W połowie sierpnia ostatni akt 
sezonu Forda – mistrzostwa 
Polski w Juracie.

Trzecią edycję zawodów wygrał 
niespodziewanie Marek Rowiński Jr 
z Grzybowa (konkurencja freestyle). 
W decydującej rozgrywce pokonał fa-
woryta Victora Borsuka z Gdańska. To 
była spora niespodzianka. Rowiński 
nigdy wcześniej nie wygrał zawodów 
zaliczanych do Pucharu Polski, a Bor-
suk to największa gwiazda w polskim 
kitesurfingu wśród mężczyzn. Już 
trzykrotnie zdobywał mistrzostwo 

kraju. Dlaczego tym razem nie zdołał 
zwyciężyć? Victor wykonał bardzo 
trudny technicznie trik (front mobe to 
blind), ale niestety zrobił to poza strefą 
zawodów, więc nie mógł on zostać za-
liczony do punktacji. Ostatecznie sę-
dziowie stosunkiem głosów 2:1 uznali 
za zwycięzcę Marka Rowińskiego. 
Podczas ogłaszania wyników obu fi-
nalistów wręcz zamurowało. Victor 
nie spodziewał się, że właśnie w Łebie 
zostanie przerwana jego kilkuletnia 
seria zwycięstw w polskich zawodach. 
Marek chyba też nie sądził, że akurat 
ten występ, niepozbawiony błędów, 
przyniesie mu tak długo oczekiwane 
zwycięstwo.

W kategorii pań konkurencję fre-
estyle zwyciężyła Wiktoria Boszko 
z Warszawy. Na starcie zabrakło tym 
razem mistrzyni kraju Karoliny Win-
kowskiej, która wyjechała trenować 

do Grecji. W kategorii Masters (po-
wyżej 35 lat) najlepiej radził sobie 
Tomasz Janiak z Sopotu. Wśród ju-
niorów (zawodnicy do lat 16) zwycię-
żył Michał Maciejewski ze Szczecina. 
W konkurencji race najszybszy był 
Błażej Ożóg z Gliwic, a konkurs na 
jeden najlepszy trik wygrał Tomasz 
Daktera z Warszawy.

„Ford Kite Cup fueled by Burn” to 
cykl czterech imprez Pucharu Polski 
(ostatnie zawody są także mistrzostwa-
mi kraju). W tym roku impreza rozgry-
wana jest po raz piąty. Pula wszystkich 
nagród (w tym rzeczowych) wynosi 90 
tys. zł. Główną konkurencją wszyst-
kich imprez jest freestyle oceniany 
według zasad obowiązujących na 
światowych zawodach Professional 
Kiteboard Riders Association (PKRA). 
W zawodach Forda regularnie startuje 
około 30 zawodników. Wśród tych, 

którzy wezmą udział przynajmniej 
w trzech edycjach, w tym w ostatnich, 
mających rangę mistrzostw kraju, zo-
staną rozlosowane trzy bilety lotnicze 
na Rodos.

RANKING PO TRZECH IMPREZACH

Panowie
1. Victor Borsuk

2. Marek Rowiński Jr.
3. Łukasz Maciejewski

Panie
1. Wiktoria Boszko

2. Karolina Winkowska
3. Michalina Laskowska

OSTATNIA IMPREZA FORD KITE CUP
13-15 sierpnia, Jurata 
(mistrzostwa Polski)

Oficjalna strona zawodów:
www.fordcup.pl

lecimy do Juraty
Mistrzostwa Polski w kitesurfingu rozegrane zostaną nad Bałtykiem  

w połowie sierpnia. To ostatnia edycja Pucharu Forda.



S-MAX your life

Zużycie paliwa i emisja C02: Ford S-MAX 2.0 Duratorq TDCi 163 KM - 5.7 l/100 km, 152g/km (zgodnie z dyrektywą 80/1268/EEC, cykl mieszany). Na zdjęciu samochód z wyposażeniem opcjonalnym. 
*koszt 1 jednostka taryfikacyjna TP S.A. za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

Feel the differenceNowy FordS-MAX

Życie jeszcze nigdy nie było tak ekscytujące. Poczuj 
energię nowego Forda S-MAX w stylistyce Ford kinetic 
Design oraz moc innowacyjnego silnika EcoBoost.

Sprawdź nową, atrakcyjną ofertę.
O szczegóły pytaj u Autoryzowanych Dealerów Forda.

www.ford.pl
infolinia: 0 801 50 60 70*

WIATR 245x333 smax.indd   1 6/24/10   12:32 PM

http://www.ford.pl/Samochody_osobowe/S-MAX_MCA
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Na mistrzostwach świata klasy 
Laser Radial Polacy zdobyli dwa 
medale. Złoto wywalczył Marcin 
Rudawski (na zdjęciu), a srebro 
Wojciech Zemke. Marcin Ru-
dawski obronił tytuł sprzed roku 
– jest drugim zawodnikiem w hi-
storii tej klasy, któremu ta sztuka 
się udała.

Dwa lata temu wydawało się, że 
kończysz z Laserem i regatowym ści-
ganiem. Ale jednak wróciłeś...

Miałem wtedy za sobą dwie wyczer-
pujące kampanie olimpijskie. Obie 
niestety zakończone porażką. Chcia-
łem startować na Laserze Standardzie 
podczas regat olimpijskich w Atenach, 
a później w Pekinie. Niestety za każ-
dym razem przegrywałem rywalizację 
z Maciejem Grabowskim. Mogłem 
spróbować po raz trzeci, ale byłem na-
prawdę zmęczony. Przygotowania do 

igrzysk to spore wyrzeczenia – ponad 
200 dni startów i zgrupowań, ciągłe 
podróże, prawie całą zimę poprze-
dzającą Pekin spędziłem na Wyspach 
Kanaryjskich. Do domu wróciłem tyl-
ko dwa razy, między innymi na Boże 
Narodzenie.

Może gdybyś wiedział, że Maciej 
zamieni Lasera na Stara, podjąłbyś 
inną decyzję...

Wątpię. Miałem wtedy dość regato-
wego żeglarstwa.

Więc co się stało, że wróciłeś?
Odpocząłem i zatęskniłem. Zaczę-

ło mi brakować rywalizacji, startów, 
atmosfery regat. Aż w końcu coś we 
mnie pękło i wznowiłem treningi. Poza 
tym Laser jest przecież ważną częścią 
mojej pracy na lądzie, więc pływając 
i pokazując się na regatach jednocześ-
nie promuję sprzęt, który importujemy 
(Marcin jest dyrektorem zarządza-
jącym w firmie LaserPOL będącej 

oficjalnym przedstawicielem firmy 
LaserPerformance – przyp. red.). Nie 
wróciłem jednak na łódkę olimpijską, 
ale na Lasera Radiala, który zawsze 
bardziej pasował do moich warunków 
fizycznych. Dziś już nie muszę nabie-
rać wagi, wzbogacać diety i doliczać 
kilogramów.

To może teraz, zachęcony dwoma 
złotymi medalami zdobytymi na 
mistrzostwach świata, znów zmie-
nisz żagiel na większy i powalczysz 
o igrzyska?

Nie wiem. Nie myślę o tym. Zresz-
tą nawet nie znamy jeszcze zasad 
polskich kwalifikacji klasy Laser do 
olimpijskich regat. Gdyby wystarczy-
ło pokazać się z dobrej strony w 1-2 
imprezach, może bym powalczył, ale 
coś mi się wydaje, że wygra koncepcja 
długich i wyczerpujących eliminacji. 
Na taki wariant raczej się nie piszę.

Jeśli nie igrzyska, to co?
Może warto już myśleć o trzecim 

złocie na mistrzostwach świata klasy 
Laser Radial? Regaty zostaną roze-
grane w przyszłym roku w La Rochel. 
Dotąd żaden zawodnik nie zdobył zło-
ta w tej konkurencji trzy razu z rzędu.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik
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miałem dość żeglarstwa
 rozmowa z marcinem rudawskim, mistrzem świata w klasie laser radial.
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Tadeusz  
Kubiak  
wicemistrzem 
świata i Europy
Tadeusz Kubiak (15 lat) został 
wicemistrzem Europy i świata 
juniorów w klasie Laser Radial. 
Wywalczył też złoto w kategorii 
do lat 17. W regatach rozegra-
nych w szkockiej miejscowości 
Largs rywalizowało aż 218 za-
wodników.

Wiało dość słabo. Było zimno, padał 
deszcz – pogoda iście wyspiarska. Ale 
regaty przebiegały sprawnie. Rozegra-
no 10 wyścigów. Zdobyć medal w tak 
licznej stawce to naprawdę spora sztu-
ka. Tym bardziej, że w ostatnich wy-
ścigach Polaka pilnowało kilku zawod-
ników z Włoch, którzy chcieli ułatwić 
zadanie zdobycia złota swojemu roda-
kowi. Tadziu Kubiak trzymał się dziel-
nie, ale złoto przegrał o włos. Gdyby 
nie nagła zmiana wiatru na ostatniej 
halsówce tuż przed metą, to być może 
stanąłby na najwyższym podium.

Przed regatami juniorów zawodnik 
Pogoni Szczecin podglądał starszych 
kolegów. Marcin Rudawski zdobył 
wówczas złoty medal, a Wojciech Ze-
mke wywalczył brąz. Bez dwóch zdań 
Polska jest w tym sezonie potęgą w La-
serze Radialu. A już za kilka dni Tade-
usz Kubiak zmieni żagiel na mniejszy 
i wystartuje w Sławie na Laserze 4.7 
w regatach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Żeglować burta w burtę 
z medalistą mistrzostw świata to spore 
wyzwanie dla zawodników wybierają-
cych się w sierpniu do Sławy.

Srebro  
dla Olka Ariana

Aleksander Arian został wicemi-
strzem Europy w olimpijskiej klasie 
Laser, w kategorii do lat 19. W re-
gatach rozegranych w Gdyni złote 
medale wywalczyli: Stuart Godwin 
(Wielka Brytania) w kategorii do lat 
21 oraz Francesco Marrai (Włochy) 
wśród dziewiętnastolatków.

Aleksander Arian w ostatnich dwóch 
wyścigach regat zajął pierwsze i dru-
gie miejsce. Na morskich falach zato-
ki czuł się tak, jakby spędził w Gdy-
ni całe życie, a przecież pochodzi 
z Rzeszowa. – Zaczynałem na Solinie. 
W naszym regionie żeglarstwo jest po-
pularne, ale głównie wśród amatorów 
– powiedział Arian.

Na regaty do Gdyni zawodnik przy-
jechał prosto ze Stambułu, gdzie brał 
udział w młodzieżowych mistrzo-
stwach świata ISAF. Miał tam duże 
szanse na medal, nawet złoty. – Pro-
wadziłem w tych regatach, a podium 
przegrałem przez jeden słabszy dzień 
– mówił. – Tu, w Gdyni, chciałem sobie 
powetować nieudane regaty w Turcji.

Złoto dla Kamili 
Smektały

Kamila Smektała wywalczyła w kla-
sie RS:X złoty medal Młodzieżowych 
Mistrzostw Świata ISAF. Paweł Tar-
nowski w tej samej konkurencji zdobył 
brąz. Nasza reprezentacja zajęła na mi-
strzostwach szóste miejsce w stawce 
59 państw.

www.szopeneria.pl
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Mistrzostwa Polski  
klasy Słonka

Regaty Primavera Polish 
Cup 2010 czyli mistrzo-
stwa Polski klasy Snipe 

zorganizują wspólnie pod ko-
niec wakacji Jacht Klub Wiel-
kopolski oraz Polski Związek 
Klasy Słonka.

Regaty odbędą się na jeziorze Kier-
skim w Poznaniu (27-29 sierpnia). 
Komisja sędziowska planuje rozegrać 
siedem wyścigów. Organizatorzy spo-
dziewają się nawet 25 jachtów. Jak na 
klasę dwuosobową, która odradza się 
w Polsce po wielu latach zapomnienia, 
to całkiem niezły wynik. Przed rokiem 

w mistrzostwach kraju startowało 20 
jachtów, a walka o medale toczyła się 
między załogami z Polski oraz z belgij-
skiego Royal Yacht Club. Tytułu będą 
bronić Piotr Mańczak i Tomasz Wa-
szak z Żeglarskiego Ludowego Klubu 
Sportowego Kiekrz.

Słonka to dwuosobowa klasa rega-
towa zaprojektowana przez Amery-
kanina Williama Crosby. Konstrukcja 

ma już 79 lat, ale nie oznacza to, że za-
wodnicy ścigają się na jakiś zabytko-
wych jachtach. Sprzęt systematycznie 
był unowocześniany. Kadłuby są dziś 
lżejsze, niż przed laty, nieco dłuższe, 
wykonane prawie wyłącznie z lamina-
tu, choć czasem można jeszcze spot-
kać Słonki z drewna. Sprawnie dzia-
ła międzynarodowe stowarzyszenie 
The Snipe Class International Racing 
Association (SCIRA). Organizacja 
ma swoje hasło (Serious sailing, se-
rious fun) oraz narodowe oddziały 
w kilkunastu krajach, między innymi 
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Włoszech, Belgii, 
Finlandii, Danii, Szwecji, Norwegii, 
a nawet w Japonii, Chile i Urugwaju. 
W Polsce szefem związku klasy jest 
Zbigniew Rakocy z Poznania. Pełni 

on także funkcję prezydenta SCIRA 
na Europę środkową i wschodnią. 
Rolę mierniczego Słonek powierzono 
Krzysztofowi Witczakowi.

– Atmosfera na naszych regatach 
zawsze jest wyjątkowa, wręcz przyja-
cielska i rodzinna – mówi Zbyszek Ra-
kocy. – Nasza łódka jest technicznym 
jachtem wymagającym sporej wiedzy, 
ale też wybaczającym wiele błędów, 
szczególnie przy silniejszym wietrze. 
Wielką zaletą Słonek jest stosunkowo 
niewielka waga. Kiedy w Poznaniu kla-
sa zaczęła się mocno rozwijać, z jezio-
ra prawie zniknęły Omegi. Zawodnicy 
poprzesiadali się na Słonki, bo wybrali 

łódki łatwiejsze w transporcie. Odpada 
też kłopot z trzecim załogantem.

Szefowie klasy już dziś zapowiadają, 
że będą się ubiegać o prawo organiza-
cji w Polsce mistrzostw Europy w 2014 
roku. Prawdopodobnie akwenem regat 
będzie Bałtyk, a portem – miasto Koło-
brzeg. Sporym wyzwaniem jest także 
plan popularyzacji klasy poza Wielko-
polską. – To nie jest proste. Łódki nie 
należą do najtańszych. Każdy żeglarz 
woli inwestować w tę klasę, która na 
jego akwenie jest najliczniejsza. Ale 
wierzymy, że prędzej czy później prze-
konamy do Słonek zawodników z War-
szawy, Gdańska i innych miast. Profe-
sjonalna organizacja imprez wysokiej 
rangi jest chyba jednym z najlepszych 
sposobów na promowanie klasy – do-
daje Zbyszek Rakocy.

Krzysztof Olejnik

KLASA SŁONKA W LICZBACH

Długość: 4,72 m
Szerokość: 1,52 m

Minimalna waga: 172,8 kg
Powierzchnia żagli: 11,9 m kw.

POWRÓT PO 34 LATACH

W Polsce Słonka była bardzo popular-
na w latach 50-tych i 60-tych. W 1956 
roku w mistrzostwach kraju startowa-
ło 56 jachtów (łącznie w trzech kate-
goriach). Ostatnie mistrzostwa przed 
długoletnią przerwą rozegrano w 1967 
roku, zwyciężył wówczas Janusz Kna-
siecki. Pierwsze mistrzostwa kraju po 
34-letniej przerwie rozegrano w 2001 
roku. W następnych sezonach Polacy 
zaczęli jeździć na zagraniczne imprezy 
i zapraszać rywali z Europy do siebie. 
Zaczęli też organizować ciekawe rega-
ty. W tym sezonie w kalendarzu klasy 
Słonka jest aż dziesięć imprez.

Szefowie klasy Słonka chcą zorganizować 
w Polsce mistrzostwa Europy w 2014 roku. 
Już dziś trwają poszukiwania morskiego 
akwenu dla tej imprezy.

http://polskawoda.pl/
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P iotr Myszka i Zofia Klepa-
cka zdobyli brązowe me-
dale mistrzostw Europy 

klasy RS:X. Regaty rozegrano 
w Sopocie.

Wyścig medalowy był niezwykle emo-
cjonujący. Rozegrano go przy wietrze 
wiejącym z prędkością 5-10 węzłów. 
Piotr Myszka po znakomitym starcie pro-
wadził. Jednak po gwałtownej zmianie 
wiatru, na pierwszym znaku był dopiero 
siódmy. Tymczasem na prowadzeniu zna-
leźli się jego główni rywale do medalu: 
Grek i Hiszpan. Żeby zachować pozycję 
medalową musiał być na mecie najdalej 
na czwartym miejscu. Na drugim okrą-
żeniu Piotr wykrzesał z siebie całą moc. 
Wpompował swoją deskę na czwartą po-
zycję i dopłynął tak do mety. Wyścig wy-
grał Grek i tym samym zepchnął Piotra 
z drugiej na trzecią lokatę.

Wyścig medalowy kobiet wygra-
ła Małgosia Białecka. Prowadziła od 
startu do mety. Żeglowała znakomicie 
taktycznie. Zosia Klepacka żeby wy-
walczyć medal musiała przypłynąć 
trzy miejsca przed Alessandrą Sensi-
ni z Włoch (złoty medal w Sydney). 
I tak też się stało. Na drugim okrąże-
niu Zofia przesunęła się z piątego na 
trzecie miejsce i tak dotrwała do mety. 
Alessandra źle rozegrała drugą hal-
sówkę i ostatecznie dopłynęła siódma.

– Mamy dwa medale i dobre miejsca 
poza strefą medalową. Jest się z cze-
go cieszyć. Czujemy, że para nie idzie 
w gwizdek. Praca włożona w trening 
przynosi efekty. Kolejny start to plano-
wane na koniec sierpnia mistrzostwa 
świata seniorów w klasie RS:X, które 
rozegrane zostaną w Danii. To jest nasz 
główny cel w tym roku – mówił Paweł 
Kowalski, trener naszej kadry.          JG

dwa medale rs:X

Mateusz Kusznierewicz i Do-
minik Życki po raz drugi z rzę-
du zostali międzynarodowymi 
mistrzami Polski w olimpijskiej 
klasie Star. Nasza eksportowa 
załoga wygrała wszystkie wy-
ścigi. Srebro dla załogi Maciej 
Grabowski – Łukasz Lesiński. 
Brązowy medal obronił Tomasz 
Holc, wiceprezydent Światowej 
Federacji Żeglarskiej.

Star to klasa, na której można się ścigać 
prawie w każdym wieku. W Gdyni naj-
młodszy zawodnik miał 28 lat, a najstar-
szy 65. – Szkoda, że Star nie może się stać 
klasą masową. Aby skompletować sprzęt, 
na którym można startować w mistrzo-
stwach, trzeba wydać co najmniej 200 
tysięcy złotych – mówi Tomasz Chamera 
z PZŻ. – Jednak stopniowo zwiększamy 
liczbę załóg, bo nie brakuje chętnych, 
którzy chcą się zmierzyć w regatach z mi-
strzem olimpijskim. Cieszymy się z tego, 
że mamy już dwie załogi, które mogą 
z powodzeniem rywalizować na między-
narodowym poziomie.

O komentarz do regat poprosiliśmy 
Dominika Życkiego: – Na łódce kon-
sultujemy z Mateuszem decyzje, ale 
zawsze ta ostateczna należy do ster-
nika. Wówczas obaj ją respektujemy, 
nie ma nawet skrzywienia na twarzy, 
gdy partner popełnia błąd, a mocne 
słowa w ogóle wyeliminowaliśmy 
z pokładu. Nikt nikogo nie obwinia, 
nikt się nie denerwuje, koncentrujemy 
się, aby jak najlepiej żeglować. Może 
dlatego nawet w tym roku, w którym 
mniej trenujemy, trzymamy odpo-
wiedni poziom. Umiejętności pozo-
stałych polskich żeglarzy w klasie 
Star stale się podnoszą. W Gdyni wy-
graliśmy wszystkie wyścigi, ale tylko 
dwa lub trzy były takie, w których nie 
było walki o zwycięstwo.

Trzecie miejsce w międzynarodowych 
mistrzostwach Polski zdobyli Konstan-
tin Dacenko i Ilia Bazurin. Ukraińska 
załoga została uhonorowana nagrodami 
rzeczowymi. Natomiast medale trafiły 
do trzeciej polskiej załogi (Tomasz Holc, 
Dariusz Urbanowicz). 

 JG

mateusz klasy star

nord Cup 2010

słonka europy wschodniej
W Kiekrzu rozegrano regaty S.Pellegrino Eastern European Cup Snipe 

Class. Wygrali faworyci, ale wcale nie przyszło im to łatwo.
Rywalizowało 18 jachtów. Pierwszego dnia mimo deszczu warunki do ściga-

nia były dobre. Ale drugiego dnia pogoda oszalała. Przez Poznań przeszła ulewa, 
a wiatr dmuchał z prędkością do 15 m/s (7B). Kilka załóg nie dotarło na start. 
Były kolizje i podarte żagle. Na szczęście w niedzielę wszystko wróciło do normy 
i udało się dokończyć regaty. Wygrali mistrzowie Polski Piotr Mańczak i Tomasz 
Waszak (ŻLKS Kiekrz). Drugie miejsce, ze stratą jednego punktu, zajęła załoga 
Dawid Marczak – Bartosz Pędziński. Na trzeciej pozycji: Tomasz Słodecki i Zbi-
gniew Rakocy (obie załogi z PKM LOK Poznań). Oprawa imprezy była wyjąt-
kowa: koncerty szantowej kapeli, żeglarskie biesiady, losowane upominki oraz 
nagrody pieniężne dla medalistów (pula wynosiła 1000 euro).

Upały, 15 klas, 132 jachty i 281 
uczestników – tak wyglądała te-
goroczna edycja regat Nord Cup.

– Frekwencja w tym roku mile nas 
zaskoczyła. Szczególne podziękowania 
należą się zawodnikom z klasy Euro-
pa, która stanowiła najliczniejszą flotę 
– mówił Michał Korneszczuk, przed-
stawiciel organizatora regat. Wyścigi 
przeprowadzono na trzech odrębnych 
trasach, z trzema niezależnymi składami 
sędziowskimi. Dzięki temu zawodnicy 
nie czekali w długiej kolejce do startu. 
Podczas regat rozegrano trzy imprezy 
rangi mistrzostw kraju – w klasie 505, 

Hornet i Hobie 16. Reszta jachtów wzię-
ła udział w rywalizacji o Bursztynowy 
Puchar, przechodnie trofeum, którego 
zdobywcą został Przemek Zagórski z za-
łogą na jachcie X-35 „Swallow”. 

Po raz pierwszy na regaty przyje-
chały załogi zza granicy – z Czech 
i Omanu. – To były trzy dni bardzo 
dobrych, równych wyścigów – mówił 
Paul z Omanu, trener National Team 
of Hobie Cat. – Przy lekkiej bryzie na 
wodzie i pełnym słońcu płynęło się 
bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni 
z wyników. 

Wyniki wszystkich klas znajdują na 
stronie internetowej www.nordcup.pl.

Katamaran klasy Hobie 16 na Zatoce Gdańskiej.
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Reprezentanci Wielkiej Bry-
tanii zdominowali mistrzo-
stwa Europy w olimpij-

skiej klasie 49er, które rozegrano 
w Gdyni. W pierwszej szóstce 
były aż trzy załogi z tego kraju, 
a dwie z nich stanęły na podium. 
Najlepsza polska załoga – Łu-
kasz Przybytek i Kamil Zwolak 
– ukończyła regaty na 36. miej-
scu. Oto najbardziej widowisko-
we regaty sezonu w obiektywie 
Pauli Kopyłowicz.

Żegluga na tej łódce, a właściwie loty 
podczas których kadłub tylko muska 
fale, wymaga dużej wprawy, sprawno-
ści fizycznej i siły. Nie jest to proste. 
– Łukasz Przybytek i Kamil Zwolak 
to dwójka, którą przygotowujemy na 
igrzyska olimpijskie w 2016 roku. 
Czasu mają sporo, ale także dużo pra-
cy przed sobą – oceniał start Polaków 
Tomasz Chamera, dyrektor sportowy 
Polskiego Związku Żeglarskiego.

Przybytek i Zwolak start mieli nie-
zły. W klasyfikacji generalnej plaso-
wali się na dziesiątym miejscu. Później 
jednak szczęście ich opuściło. Zaczęło 
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szybkość przede wszystkim

Łukasz Przybytek i Kamil Zwolak – najlepsza polska załoga mistrzostw Europy.
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się od tego, że ich jacht został stara-
nowany przed startem przez załogę 
Greków. – Nabieramy wody, mamy 
dziurę w kadłubie na trzy palce – rela-
cjonowali Polacy, którzy przedwcześ-
nie musieli wrócić do portu, w później 
czekała ich kilkugodzinna praca przy 
usuwaniu awarii. 

Trasę w Gdyni ustawiono nie dalej, 
niż 200 metrów od plaży. Dla kibiców 
i wczasowiczów rywalizacja była wi-
doczna jak na dłoni. Nie często regaty 
żeglarskie może na żywo śledzić kilka 
tysięcy osób. – Wyścigi na olimpijskich 
skiffach należą do najbardziej wido-
wiskowych konkurencji żeglarskich. 
Stworzyliśmy tą łódkę specjalnie na 
igrzyska olimpijskie w Sydney. Gdy 
tylko jest taka możliwość, to staramy 
się tak ustawić trasę, aby rywalizacja 
na wodzie była doskonale widocz-
na. Gdynia jest do tego doskonałym 
miejscem. Szczerze mówiąc nie pa-
miętam mistrzostw, które cieszyły się 
takim zainteresowaniem publiczności 
– mówił Julian Bethwaite, konstruk-
tor klasy 49er, który wpadł do Polski 
z dwudniową wizytą. – Chyba tylko 
w komercyjnych regatach w Niem-

czech ocieraliśmy się tak blisko o pla-
żę – dodał Krzysztof Kierkowski, 
dwukrotny olimpijczyk w klasie 49er, 
który w gdyńskich regatach odpowia-
dał za jeden z dwóch znaków wytyczo-
nych na trasie.

Losy medali ważyły się do ostatnie-
go wyścigu, w którym wystartowało 
dziesięć najlepszych załóg. Brytyjczy-
cy Chris Draper i Peter Greenhalgh 
przypłynęli do mety na trzeciej pozy-
cji, co dało im złoto. Wyścig medalo-
wy wygrali Włosi Pietro i Gianfranco 
Sibello. Jednak mimo to obrońcy tytu-
łu nie zdołali odrobić wcześniejszych 
strat i zajęli dopiero siódme miejsce. 
– W tej klasie do medali zawsze kan-
dyduje kilkanaście załóg. Ci, którzy 
stanęli na podium, to nie są przypad-
kowi żeglarze, nie ma mowy o niespo-
dziance. Draper to medalista olimpij-
ski, a Francuzi Manu Dyen i Stephane 
Christidis oraz druga brytyjska załoga 
też mieli wcześniej sukcesy w mi-
strzowskich regatach – oceniał Tomasz 
Chamera.

Mistrzostwa zamknął Adam Giersz, 
minister sportu. – Za nami duże regaty, 
ale życzę Gdyni i Polsce jeszcze więk-

szych. W imieniu rządu mogę obiecać, 
że udzielimy koniecznych gwarancji 
finansowych, które będą potrzebne, 
aby zgłosić nasz kraj do organizacji 
mistrzostw świata we wszystkich kla-
sach olimpijskich w 2014 roku – za-
pewnił minister Giersz.         JG

Łukasz Przybytek
dla Magazynu Wiatr:

Klasa 49er jest niezwykle szybka, 
trudna technicznie, wywrotna – by że-
glować skutecznie trzeba mieć bardzo 
dobrze opanowaną technikę oraz „czu-
cie” jachtu. Bardzo ważne jest także 
zgranie załogi. Trzeba przywyknąć 
do podejmowania decyzji w ekspreso-
wym tempie. Tego nie można nauczyć 
się w kilka miesięcy, potrzeba czasu 
i cierpliwości. Z moim obecnym zało-
gantem pływam od grudnia ubiegłego 
roku. Regaty w Gdyni były dla nas ko-
lejnym treningiem. Od początku sierp-
nia rywalizujemy w regatach Pucharu 
Świata ISAF w Weymouth. Pod koniec 
wakacji mamy mistrzostwa Polski 
w Dobrzyniu nad Wisłą. Spodziewa-
my się tam startu 7-8 załóg. Naszym 

najważniejszym celem jest jednak wal-
ka o kwalifikację olimpijską. Igrzyska 
w Londynie są naszym największym 
marzeniem i zrobimy wszystko, by 
tam pojechać.

GDYNIA SAILING DAYS
MISTRZOSTWA EUROPY 49er

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

  1.  Chris Draper, Peter Greenhalgh 
(Wielka Brytania)

  2.  Manu Dyen, Stephane Christidis 
(Francja)

  3.  Stevie Morrison, Ben Rhodes  
(Wielka Brytania)

----------------------------------------------
36.  Łukasz Przybytek (DKŻ Dobrzyń),  

Kamil Zwolak (AZS AWFiS Gdańsk)
70.  Karol Jączkowski (ChKŻ Chojnice),  

Marcin Mickiewicz (AZS UWM 
Olsztyn)

73.  Tomasz Januszewski (AZS UWM 
Olsztyn), Krzysztof Mongird (AZS 
AWFiS Gdańsk)/Jacek Nowak (Baza 
Mrągowo)

74.  Tomasz Klunder (LKS Charzykowy),  
Tomasz Kondlewski (Zatoka Puck) re
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sport

Klasa 49er w obiektywie   
pauli Kopyłowicz

Polacy gonią Kanadyjczyków na kursie z genakerami.

www.topcat.pl
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, 
tel. (91) 469 23 24
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, 
tel. (91) 488 33 53
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, 
tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście, 
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Sklep Neptun, Kołobrzeg, 
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 461 41 72
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin, Bohaterów 
Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9,  
tel. (91) 461 27 34
JK HOM, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań 
w Lubczynie, tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4,  
tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6,  
tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6,  
tel. (91) 423 06 56 
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,  
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, 
tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3 
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, 
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5,  
tel. (95) 747 25 12

POMORSKIE 
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10,  
tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11,  
tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5, 
tel. (58) 661 17 50

Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a,  
tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9,  
tel. (58) 669 46 05
Sklep Bakista, Łeba, Jachtowa 1,  
tel. (59) 866 47 50
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, 
tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, 
tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, 
tel. 602 157 607
KS Zatoka Puck, Lipowa 3a, tel. (52) 398 81 20
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Plaża Piratów, Sopot, Mamuszki 14,  
tel. (58) 555 30 31
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20,  
tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Przystań Kusznierewicza, Swornegacie, 
Regatowa 1, tel. 515 034 904
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30,  
tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26. 
tel. (58) 307 39 12

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare 
Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, 
Giżycko, Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, 
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12,  
tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, 
tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6,
tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, 
tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, ul. Lotnicza, 
tel. 606 783 413
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, 
tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, 
tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, 
tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, 
tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, 
tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, 
tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, 
tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Aqua, Olsztyn, Lubelska 50, 
tel. (89) 532 03 02
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, 
tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko

WIELKOPOLSKIE
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 
10/11, tel. 515 186 315
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, 
tel. (61) 848 26 81

AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, 
tel. (61) 848 29 40
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, 
tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3,
tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, 
tel. (61) 847 45 55
Sklep Szopeneria, Słomczyce 8f, 
tel. (63) 275 60 41
Sklep Hi–Wind, Korwetowa 6a, Kiekrz, 
tel. (61) 896 03 05
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, 
tel. (61) 848 27 01
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39, 
tel. (61) 852 97 03
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
Przystań Posnania, Krzyżowniki, 
Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, 
tel. (61) 848 28 49
Tawerna Mykonos, Poznań, Plac Wolności 14, 
tel. (61) 853 34 36
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, 
tel. (68) 347 35 84
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5, 
tel. 601 564 334
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
Księgarnia żeglarska Azory, Warszawa, 
Mostowa 8, lok. 1, tel. (22) 636 93 42
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej 
dzielnicy Śródmieście
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, 
Warszawska 45, tel. (22) 782 20 35
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. 
(22) 827 28 63
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Re-
publiki Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54, tel. 
(22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Lentza 35, 
tel. (22) 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, 
tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, 
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, Chocimska 14, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, 
tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, 
tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, 
Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Szekla, Warszawa, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Forsail, Warszawa, Nowolipki 27, 
tel. (22) 654 32 61
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Sklep Skipper, Warszawa, Kobylańska 30, 
tel. (22) 651 86 40
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, 
tel. (22) 839 59 89
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, 
Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139, 
tel. 509 758 503
Tawerna Czarna Perła, Warszawa, 
Kolejowa 8/10, tel. (22) 374 75 11
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, 
Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
Tawerna Tuż za Horyzontem, Warszawa, Wio-
ślarska 6, tel. (22) 625 04 10
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, 
tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
Radio OKO, Ostrołęka, Korczaka 4, 
tel. (29) 760 76 68

KUJAWSKO–POMORSKIE
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, 
tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, 
tel. 510 949 296 
MKŻ Żnin, Szpitalna 18, tel. (52) 30 22 184
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, 
tel. 606 770 843

Pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3, 
tel. (52) 321 27 01
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, 
Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55

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

LUBUSKIE
YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
LKŻ Sława, Odrodzonego WP 23, 
tel. (68) 356 62 03

ŁÓDZKIE
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, 
Żeromskiego 52, tel. (42) 632 66 84
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, 
tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, 
tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, 
tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów, 
tel. 605 737 787

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

LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, 
tel. 502 365 964

DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, 
tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, 
tel. (71) 328 23 25
DOZŻ, Wrocław, Plac Św. Macieja 5, 
tel. (71) 343 56 65
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław, 
Skrzetuskiego 68

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, 
tel. (32) 265 19 18
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, 
Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, 
tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, 
tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, 
tel. 605 282 169

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

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

PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep Afma, Rzeszów, Podkarpacka 71, 
tel. (17) 854 34 69
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, 
tel (17) 862 02 39

dystrybucja magazynu wiatr
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ZAŁOGA: Andrzej Skrzat, Roman Paszke, Andy 
Zawieja, Maciej Grabowski, Zbigniew Malicki, 
Przemysław Miller, Dariusz Urbanowicz, Piotr 
Salecki, Piotr Siedlewski, Bogusław Grzywniak, 
Wiesław Seidler, Arek Rejs, Małgorzata Talar, 
Agata Pyziak, Łukasz Bobrowski, Marek 
Karbowski (foto), Paula Kopyłowicz (foto), Paweł 
Albrecht (foto), Łukasz Łapiński (foto), Krzysztof 
Olejnik.
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