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Sezon targowy napędza biznes
K iedy w Polsce mamy sezon targowy w branży jachtowej? 

Właściwie cały rok. Na przełomie lipca i sierpnia (od 30 
lipca do 2 sierpnia) spotykamy się w gdyńskiej marinie 

na wystawie Wiatr i Woda na wodzie. Impreza będzie wyjątkowa – 
wiele tygodni przed targami sprzedano wszystkie miejsca przy kei 
i na lądzie. Wystawa w Gdyni to jedyna w roku okazja, by zwiedzić 
i porównać nowe morskie konstrukcje jachtów żaglowych i moto-
rowych renomowanych europejskich marek. Lista wystawców jest 
imponująca. Wystarczy wymienić kilku producentów i importerów 
łodzi oraz wyposażenia: Delphia Yachts, Maxi Yachts, Galeon, 
Parker Poland, Eljacht, Dobre Jachty, Yachts & Yachting, Taurus 
Sea Power, Northman, Power Boats Poland, Horyzont... tego lata 
wszystkie drogi prowadzą do Gdyni.

Miesiąc później – od 4 do 6 września – odwiedzamy Mazurskie Tar-
gi Sportów Wodnych goszczące w giżyckim porcie Stranda. To cieka-
wa impreza dla miłośników śródlądowych jachtów i motorówek – łą-
czy wystawę sprzętu z posezonową giełdą łodzi. Nad jeziorem Kisajno 
co roku spotykają się producenci, właściciele firm czarterowych oraz 
armatorzy poszukujący nowości i cenowych okazji. A jeśli komuś by-
łoby mało, pod koniec września może odwiedzić Ostródę, gdzie odbę-
dzie się impreza nazwana Arena Przemysłu Jachtowego – APJ Poland. 
To wydarzenie, zaplanowane na ostatni weekend miesiąca (od 25 do 
27 września), odbędzie się w ostródzkiej Expo Arenie, jednym z naj-
nowocześniejszych w Europie obiektów targowych i konferencyjnych. 
Organizatorzy ostródzkich targów kierują zaproszenie do producen-

tów łodzi, dostawców kompozytów, 
komponentów oraz akcesoriów. 
Wierzą, że impreza może być okazją 
do nawiązania międzynarodowych 
kontaktów biznesowych, zintegro-
wania środowiska oraz stworzenia 
platformy do wymiany wiedzy i no-
winek technologicznych.

W listopadzie jedziemy do Łodzi 
na Boatshow. Dla wielu wystawców 
i zwiedzających łódzkie targi to po-
czątek nowego sezonu. Za oknami 
czuć nadchodzącą zimę, ale w hali 
można zamawiać jachty, rejsy i czar-
tery na kolejny żeglarski sezon. W połowie lutego przyszłego roku od-
będzie się druga edycja wystawy Boatex – nowej imprezy organizo-
wanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. A w marcu, u progu 
wiosny i nowego sezonu, koniecznie trzeba odwiedzić Warszawę, gdzie 
firma Murator Expo organizuje salon nautyczny Wiatr i Woda, naj-
większą polską imprezę targową w branży sportów wodnych. Hale MT 
Polska położone poza centrum stolicy przypadły w tym roku do gu-
stu wystawcom i zwiedzającym, więc najbliższa edycja warszawskiej 
imprezy odbędzie się w tym samym miejscu. Do zobaczenia więc na 
szlaku, pod żaglami i na imprezach targowych, które napędzają biznes.

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

10 974 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania 
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji  

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

www.wiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania V 2015, VI 2015, VII 2015).
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PERYSKOP WYDARZENIA

P olscy żeglarze przygotowują wy-
prawę na Antarktydę – chcą ura-
tować szczecińskiego „Polonusa”, 

który po grudniowym wypadku stoi na Wy-
spie Króla Jerzego, w pobliżu stacji polarnej 
PAN im. Henryka Arctowskiego. W eks-
pedycji weźmie udział sześć osób: nowy 
armator „Polonusa” i kierujący projektem 
Sebastian Sobaczyński oraz pięcioosobowa 
ekipa remontowa – fachowiec od elektroniki, 
szkutnik, mechanik, spawacz oraz załogant, 
który zadba o posiłki i logistykę na lądzie, by 
pozostali mogli się skupić na pracy. Choć ak-
cja ratowania jachtu na końcu świata nie ma 
precedensu w historii polskiego żeglarstwa, 
ekipa otrzymała duże wsparcie środowi-
ska. Na portalu Wspieram.to przedstawiono 

projekt „Uratuj »Polonusa«”. Pomoc zade-
klarowało 366 osób, które na organizację 
przedsięwzięcia przekazały ponad 92 tys. zł. 
Żeglarze oferujący 2 tys. zł otrzymają koję 
podczas jednego z etapów rejsu powrotne-
go do Polski. Ci, którzy wpłacili 1,5 tys. zł, 
mogą liczyć na pamiątkowy fragment żagla 
z nieudanej ekspedycji oraz album ze zdję-
ciami z akcji ratowniczej. A osoby wpłaca-
jące 500 zł dostaną kupon rabatowy na rejs 
wyremontowanym jachtem.

„Polonus” rozpoczął wyprawę w angiel-
skim Plymouth – w stulecie słynnej ekspe-
dycji polarnej sir Ernesta Shackletona. Przy 
nabrzeżu Millbay Dock polski jacht żegna-
no uroczyście, obecna była między innymi 
Alexandra Shackleton, wnuczka podróżni-

ka. Ostatni etap wyprawy rozpoczął się na 
Falklandach. Po wizycie w stacji polarnej 
na Antarktydzie załoga miała popłynąć na 
Georgię Południową, by w osadzie Grytvi-
ken, w rocznicę śmierci Shackletona, zło-
żyć znicze na jego grobie.

Po dopłynięciu do stacji PAN żeglarze 
postanowili pomóc w zabraniu dwóch przy-
rodników, którzy od jakiegoś czasu przeby-
wali w chatce obserwacyjnej w sąsiedniej 
zatoce. Miał to być krótki wypad przed 
wspólną wigilią. Po dojściu na silniku do 
przylądka Lions Rump rzucono kotwicę. 
Gdy wkrótce nadszedł silny szkwał i jacht 
zaczął ciągnąć kotwicę, padła komenda: 
„odchodzimy”. I właśnie w tym momen-
cie zawiódł napęd – silnik gasł za każdym 
razem, gdy Piotr Mikołajewski, ówczesny 
armator „Polonusa”, włączał bieg. Po 20 
minutach załoga usłyszała pierwsze ude-
rzenia o kamienie. Z pomocą przyszedł 
argentyński statek patrolowy, który naj-
pierw ewakuował polskich żeglarzy, a po 
kilku dniach wraz z częścią załogi powró-
cił na miejsce wypadku, by wypompować 
z kadłuba paliwo, ściągnąć łódź na wodę 
i odholować ją w pobliże stacji polarnej. 
Tam spychaczem wciągnięto „Polonusa” 
na brzeg i zabezpieczono w pozycji piono-
wej. Polskich żeglarzy zabrał z Antarktydy 
duży wycieczkowy statek pasażerski, któ-
ry szczęśliwie podróżował w tym czasie 
w niedalekiej okolicy.

– Choć wydawało się wówczas, że „Polo-
nus” trafił do swego ostatniego portu i jego 
kadłub na zawsze pozostanie na Antarkty-
dzie, po powrocie do kraju zaczęliśmy się za-
stanawiać, co moglibyśmy zrobić, by podjąć 
próbę uratowania jachtu – mówi Sebastian 
Sobaczyński. – Firma Warta, w której jed-
nostka była ubezpieczona, w kilkanaście dni 
wypłaciła armatorowi odszkodowanie i wiele 
osób uznało, że to kończy sprawę związaną 
z wypadkiem oraz historię naszego jachtu. 

Jak ocalić i odzyskać „Polonusa”

„Polonus” czeka na oswobodzenie na Wyspie Króla Jerzego.  Fot. Marcin Grabiec

http://www.slam-online.pl
http://www.targi.mazury.info.pl
http://www.targi.mazury.info.pl


Nie mogłem się z tym pogodzić. Nie mogłem 
pozwolić na to, by jednostka, która przez 
osiem miesięcy była moim domem, rdzewiała 
na końcu świata jak stalowy pomnik. Dlate-
go sprzedałem samochód i zacząłem jeździć 
komunikacją publiczną – od tego rozpoczęło 
się zbieranie funduszy. Od Piotra odkupiłem 
jacht za symbolicznego funta i rozpocząłem 
przygotowania do ekspedycji. A sukces zbie-
rania pieniędzy na portalu Wspieram.to prze-
szedł nasze najśmielsze oczekiwanie i dodał 
nam skrzydeł. Kiedy się dowiedziałem, że 
mój ośmioletni syn wpłacił 20 zł, czyli oddał 
połowę swego miesięcznego kieszonkowego, 
wzruszenie ścisnęło mi gardło. I już wiedzia-
łem, że to po prostu musi się udać.

Załoga dopłynie na Antarktydę statkiem, 
który co pół roku odwiedza stację polarną, 
dowożąc ludzi, żywność i wyposażenie. We 
wrześniu żeglarze przygotują do załadowa-
nia trzy palety pełne niezbędnego ekwi-
punku oraz dwa metry sześcienne drewna. 
Statek wyruszy z Gdyni. Po miesiącu do-
trze do Argentyny, a później obierze kurs 
na Wyspę Króla Jerzego. Część załogi po-
płynie ze sprzętem, a część poleci samolo-
tem i dołączy do reszty podczas ostatniego 
postoju w Ameryce Południowej. Lista wy-
posażenia, które trzeba zabrać na Antarkty-
dę, zdaje się nie mieć końca. Stal, żywice, 
farby, kleje, taśmy, oleje, filtry, akumulato-
ry, sprzęt spawalniczy, cztery hydraulicz-
ne podnośniki, kable, nowe elementy do 
naprawy elektroniki pokładowej, agregat 

prądotwórczy, wszystkie niezbędne narzę-
dzia, zapasy żywności i wody... można by 
jeszcze długo wymieniać. – Na miejscu nic 
nie może nas zaskoczyć – mówi Sebastian. 
– Nie może nam zabraknąć choćby jednej 
rolki papieru ściernego, bo na Antarktydzie 
niczego przecież nie kupimy. Listę nie-
zbędnych rzeczy będziemy weryfikować 
i uzupełniać podczas odprawy załogi, którą 
zorganizujemy w sierpniu.

W jaki sposób żeglarze chcą przeprowa-
dzić remont i zrzucić „Polonusa” na wodę? 
Najpierw odkopią kadłub i zbudują pod 
nim drewniane łoże. Uniosą łódź za pomo-
cą czterech hydraulicznych podnośników 
(każdy może udźwignąć 10 ton). Następnie 
przymocują kadłub do łoża solidnymi pasa-
mi transportowymi. Lewą burtę, na której 
jacht leżał na skałach po wypadku, oczysz-
czą do gołej blachy. Sprawdzą centymetr po 
centymetrze i pospawają wszystkie niesz-
czelności. Równocześnie trwać będą prace 
zmierzające do uruchomienia silnika. Na 
wodę jacht będzie transportowany w po-
zycji pionowej lub na burcie. Łoże będzie 
toczone na pniach lub stalowych rurach. 
A gdy aura będzie zimowa – być może po 
zmrożonym śniegu. W okresie niskiego 
stanu wody ekipa postara się przeprowa-
dzić łódź najdalej poniżej linii wodnej, jak 
się da. A następnie będą czekać na przy-
pływ. – To nie będzie jakaś prowizorycz-
na naprawa, ale porządny remont, który 
pozwoli na bezpieczną żeglugę i powrót do 

kraju – przekonuje Sebastian. – Popłynie-
my do Ushuaia w południowej Argentynie 
na wymianę załogi. Później chciałbym za-
winąć na Georgię Południową, by postawić 
znicze na grobie Shackletona. A następnie 
przez Atlantyk i wzdłuż zachodnich wy-
brzeży Afryki rozpoczniemy etapowy rejs 
powrotny do kraju. Do Szczecina dotrzemy 
w połowie przyszłego roku. I wtedy „Polo-
nus” w stoczniowych warunkach przejdzie 
generalny remont, który sprawi, że będzie 
służyć przez kolejne długie lata.

– Niektórzy uważają, że jesteśmy ekipą 
szaleńców, którzy porywają się z motyką 
na słońce. Inni mówią, że za pieniądze, któ-
re wydamy na ratowanie „Polonusa”, moż-
na by kupić inny jacht. Ale rachunek eko-
nomiczny nie jest najważniejszy – dodaje 
Sebastian. – Po prostu ratujemy nasz dom, 
jedną z najdzielniejszych i najlepiej wy-
posażonych polskich jednostek oraz jacht, 
na którym wielu żeglarzy przeżyło rejsy 
swych marzeń. Dlatego zrobimy wszystko, 
by wykonać solidną naprawę i bezpiecznie 
wrócić do kraju. Jestem pewien, że akcja 
zakończy się sukcesem, choć oczywiście 
rozsądek nakazuje wziąć pod uwagę także 
pesymistyczny scenariusz. Gdyby z jakiś 
względów nie udało się wyremontować ka-
dłuba na Antarktydzie, będziemy musieli 
wrócić do domu kolejnym statkiem, czyli 
czeka nas półroczne zesłanie na Wyspie 
Króla Jerzego...

Krzysztof Olejnik

http://www.slam-online.pl
http://www.karos.com.pl
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P o czterech latach budowy Bartek 
Czarciński zwodował i ochrzcił 
ośmiometrowy jacht „Perła”. 28-let-

ni żeglarz planuje opłynąć świat trasą Hen-
ryka Jaskuły – z Gdyni do Gdyni, samotnie 
i bez zawijania do portów. Choć od zakoń-
czenia wyprawy kapitana Jaskuły minęło 
35 lat, do tej pory nikt nie zdecydował się 
powtórzyć jego osiągnięcia.

Czarciński jest zawodowym żeglarzem 
i współwłaścicielem kaliskiej szkoły że-
glarstwa Morka. Budowę jachtu finansuje 
samodzielnie. Założył stowarzyszenie Po-
lacy Dookoła Świata, a burty łodzi podzie-
lił na 3200 kawałków – każdy po wpłace-
niu 50 zł na konto wyprawy może umieścić 
swoje zdjęcie na jachcie i w ten symboliczny 

sposób pożeglować razem z Bartkiem. Wy-
starczy wejść na stronę www.polacydooko-
laswiata.pl, wybrać swoje miejsce na burcie 
i przekazać darowiznę. W planowaniu rejsu 
Czarcińskiemu pomagał sam Henryk Ja-
skuła, który najpierw chciał go odwieść od 
trudnego przedsięwzięcia, ale później za-
czął go wspierać radami i dobrym słowem. 
Przekazał też na pokład „Perły” barometr, 
który płynął z nim w pamiętnym rejsie.

Czarciński zwodował jacht w Górkach 
Zachodnich i rozpoczął prace wykończe-
niowe. Odbył też próbne rejsy po Zatoce 
Gdańskiej, jeszcze na pożyczonych ża-
glach. Dotychczas zwykle trafiał na dobrą 
pogodę, więc nie miał okazji sprawdzić 
jachtu w trudnych warunkach. Jak wyglą-

dało pierwsze wyjście w morze? – W porcie 
łódka mocno się przechylała na boki. Zna-
jomy spytał, co to za spławik przywiozłem 
– opowiada Czarciński. – Bałem się, że 
coś zrobiłem nie tak i że stateczność jach-
tu jest niewystarczająca. Na szczęście pod 
żaglami łódź płynęła stabilnie. Rozwijała 
prędkość nawet do ośmiu węzłów. Jacht ma 
niecałe osiem metrów długości, więc mogę 
być usatysfakcjonowany osiągami. 

Po pierwszych próbach Czarciński zapi-
sał uwagami cztery kartki. Pod pokładem 
kadłub jest wyklejony notatkami. Co jesz-
cze trzeba zrobić, co poprawić, co prze-
robić... Kapitan „Perły” chce, by wszyst-
ko działało jak w szwajcarskim zegarku. 
Chrzest odbył się 4 lipca przy kei Delphia 
Marina w Górkach Zachodnich. Matką 
chrzestną została półroczna córka Bartka – 
Krysia. Na rękach taty symbolicznie polała 
pokład szampanem. Zebrani przyjaciele 
mogli zejść pod pokład, by zobaczyć, jak 
wygląda oceaniczny dom Czarcińskiego.

W drugiej połowie lipca Bartek uczest-
niczył na „Perle” w regatach Sailbook Cup. 
Jesienią rozpocznie próbne rejsy w trudnych 
sztormowych warunkach. – Jeśli będzie trze-
ba, to nawet w listopadzie. Chciałbym spraw-
dzić jacht przy 11 stopniach w skali Beaufor-
ta i przy falach o wysokości pięciu metrów. 
Dopiero po takich próbach będę mógł powie-
dzieć, czy łódka jest gotowa i czy wszystko 
działa tak, jak zaplanowałem.

Na wyposażenie „Perły” brakuje jesz-
cze kilkudziesięciu tysięcy zł. Między in-
nymi na odsalarkę i generator wiatrowy. 
W związku z tym przez kolejne miesiące 
Bartek skupi się na pracy zawodowej. – Nie 
wypłynę dopóty, dopóki wszystko nie bę-
dzie zapięte na ostatni guzik – mówi.

Kamila Ostrowska

„Perła” Czarcińskiego prawie gotowa

Bartek Czarciński w zejściówce podczas chrztu jachtu.

Jacht „Perła Gdynia” przygotowany do transportu i wodowania.  Fot. Andrzej Minkiewicz

„Perła” pod żaglami na starcie regat Sailbook Cup. F
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R adek Kowalczyk wystartował 26 
lipca w regatach Transgascogne 
– to druga w tym sezonie próba 

szczecińskiego żeglarza w wyścigu klasy 
Mini 560. W czerwcu w załodze z Francu-
zem Étienne’em Bertrandem (konstruktor 
jachtu) Kowalczyk wziął udział w regatach 
Mini Fastnet (600 mil z Francji do Irlandii 
i z powrotem). Polski „Calbud” ukończył te 
zawody na 19. pozycji w grupie łodzi pro-
totypowych. Głównym tegorocznym celem 
Radka Kowalczyka jest drugi w karierze 
udział w atlantyckim wyścigu Mini Transat.

Polsko-francuska załoga startowała na zu-
pełnie nowym, zbudowanym w Polsce, po 
raz pierwszy zwodowanym jachcie. Kadłub 
łodzi powstał w technologii przekładkowej 

na bazie laminatu epoksydowo-węglowego. 
Ma wychylny kil z balastem, asymetryczne 
miecze, dwa stery, długi bom genakera oraz 
żagle o powierzchni 130 m kw.

W trakcie regat Radek i Étienne zdecydo-
wali się na postój techniczny w Baltimore 
z powodu kłopotów z masztem. Na szczę-
ście udało im się dokonać niezbędnych 
napraw i ukończyć regaty. – Łódka ma 
ogromne możliwości, jest bardzo szybka, 
ale oczywiście wymaga jeszcze pracy i try-
mu – powiedział Radek Kowalczyk. – Bio-
rąc pod uwagę postój w Baltimore, gdzie 
straciliśmy pięć miejsc, nie mogę narzekać 
na pozycję w klasyfikacji. Plan został zre-
alizowany: ukończyliśmy wyścig i zali-
czyłem pierwsze regaty kwalifikacyjne do 

Mini Transat – dodał. Do regat zgłoszono 
47 jachtów, siedem z nich nie ukończyło 
wyścigu z powodu różnych awarii.

Na mecie Kowalczyk opowiadał o przy-
czynach postoju technicznego: „W trakcie 
halsówki do Irlandii pękła nam wanta. Cały 
takielunek zaczął się luzować. O ile na kur-
sach ostrych można było temu zaradzić, 
o tyle powrót na południe z wiatrem stał 
pod znakiem zapytania. Wiedzieliśmy, że 
musimy naprawić uszkodzenie. Fale były 
za duże, by zrobić to na pełnym morzu. 
W dodatku była kompletna mgła, gęsta jak 
mleko. Kiedy zobaczyliśmy boję torową, 
wiedzieliśmy, że port jest blisko. Udało się 
wpłynąć, chociaż kompletnie nic nie było 
widać. Nie mieliśmy zapasowej wanty, 
ale na spokojnej wodzie mogliśmy na tyle 
zmienić ustawienia masztu i naciąg pozo-
stałych want, by bezpiecznie dopłynąć do 
mety. W końcówce poszliśmy na całość. 
Żeglowaliśmy naprawdę na granicy możli-
wości jachtu, chcąc sprawdzić, co potrafi. 
Wyprzedziliśmy najbliższą konkurencję 
i osiągnęliśmy spore prędkości”.

 – Stanęliśmy na starcie równo dwa ty-
godnie po odebraniu jachtu ze stoczni. To 
było szalone tempo. Ale najlepsza moż-
liwość przetestowania nowej konstrukcji 
i znalezienia wszelkich usterek to start i ry-
walizacja – powiedział Étienne Bertrand, 
projektant jachtu i załogant Radka. W gru-
pie łodzi prototypowych zwyciężyli Davy 
Beaudart i David Raison, którzy pokonali 
trasę w 26 godzin, 45 minut i 16 sekund.

Drugie tegoroczne wyzwanie Kowalczyka 
to regaty przez Zatokę Biskajską Transgasco-
gne – trudne ze względu na specyfikę akwenu 
mającego wśród żeglarzy złą sławę. Zawodni-

Przygotowania do Mini Transat

Étienne Bertrand i Radek Kowalczyk na starcie regat Mini Fastnet.  Fot. Christophe Breschi

http://www.kotpol.pl
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cy pokonają 600 mil w dwóch etapach. Star-
tują z francuskiego Port Bourgenay niedaleko 
La Rochelle, portem przystankowym jest 
hiszpańskie Luanco położone w sąsiedztwie 
Gijon, a później wracają przez zatokę na metę 
we Francji. W regatach Transgascogne że-
glarze rywalizują w grupie samotników oraz 
załóg dwuosobowych. Kowalczyk tym razem 
popłynie sam, gdyż wymagają tego przepisy 
kwalifikacji do Mini Transat. – Wszyscy naj-
lepsi zawodnicy klasy Mini startują samot-
nie w tej samej grupie łodzi prototypowych. 
Mogę się więc zmierzyć z czołówką jeszcze 
przed główną imprezą – powiedział Radek 
Kowalczyk. We Francji Radkowi towarzy-
szył Étienne, który pomógł przygotować 
łódź do startu. Zaplanowano także treningi 
z udziałem innych zawodników klasy Mini.

Tegoroczna dwudziesta edycja regat Mini 
Transat to atlantycki wyścig o długości 4020 
mil z francuskiego portu Douarnenez do Po-
inte-à-Pitre na Gwadelupie (z przystankiem 
na wyspie Lanzarote). Żeglarze popłyną 
samotnie przez około 40 dni. Nie mogą ko-
rzystać z żadnego wsparcia z lądu, ani nawet 
z komputerów nawigacyjnych. Radek Kowal-
czyk jest trzecim Polakiem w historii, który 
ukończył ten trudny wyścig i pierwszym, 
który chce w nim wystartować powtórnie. 
Start zaplanowano na sobotę 19 września.

Milka Jung

D ziennikarze z 14 krajów Europy, 
członkowie jury Best of Boats 
Awards 2015, testują jachty mo-

torowe i wybierają najlepsze w kilku kate-
goriach. To już druga edycja nagród BOB. 
Jurorzy mają sporo pracy – przetestowali już 
razem 239 nowych łodzi z 20 krajów, a to 
jeszcze nie koniec, bo przecież sezon trwa.

W tym roku międzynarodowe grono juro-
rów, do którego należy dwóch dziennikarzy 
z polskiej prasy branżowej (Arek Rejs z ma-
gazynu „Wiatr” i Stanisław Iwiński z „Ża-
gli”) pozyskało nowych członków. Do załogi 
dołączyli: Gerasimos Gerolimatos z Grecji, 
Nick Burnham z Wielkiej Brytanii, Mauri-
zio Zacchetti z Włoch oraz Alfred J. Boer 
z Holandii. Jury Best of Boats Awards ma 
teraz 15 członków z 14 krajów Europy. Do-
dano także nową kategorię. Do sprawdzo-
nych w ubiegłym roku Best for Beginners 
(łódź dla początkujących), Best for Family 
(jacht rodzinny) i Best for Fun (najlepszy 
jacht do zabaw na wodzie) dodano kategorię 
Best for Fishing (najlepsza łódź wędkarska). 
To świetna wiadomość dla polskiego rynku, 
gdyż rodzime stocznie produkują co roku 
wiele jednostek tego typu.

Lista finalistów będzie ogłoszona w dru-
giej połowie września. Informacji szukaj-
cie na stronie www.bestofboats.com oraz 
na łamach „Wiatru”. Podobnie jak przed 
rokiem, nagrody Best of Boats Awards 
2015 zostaną wręczone podczas gali zor-
ganizowanej na berlińskich targach Boat 
& Fun (26 listopada). Strona targów: www.
boot-berlin.de.

Druga edycja Best of Boats

http://www.kotpol.pl
http://www.henrilloyd.pl
http://www.boot-berlin.de/
http://www.boot-berlin.de/
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R eprezentanci sześciu państw i po-
nad 100 klubów rywalizowali 
w Orvaldi Nord Cup, otwiera-

jącym w Górkach Zachodnich wakacyjny 
sezon regatowy. Jubileuszowa dziesiąta 
edycja imprezy była rekordowa – na starcie 
stanęło 780 żeglarzy na 375 jachtach! 

Po raz pierwszy na Nord Cup rozdano 
medale mistrzostw Europy. Na wodach 
Zatoki Gdańskiej o trofea walczyło 47 za-
łóg klasy Korsarz, która od kilku sezonów 
obecna jest na polskich akwenach. Na star-
cie stanęły ekipy z Niemiec i Austrii oraz 
15 polskich łodzi. Zgodnie z oczekiwania-
mi bezkonkurencyjne były załogi naszych 
zachodnich sąsiadów – zajęły wszystkie 

czołowe lokaty. Pierwsza polska ekipa, 
Piotr Danowski i Mateusz Reński, ukoń-
czyła mistrzostwa na 26. pozycji.

Również po raz pierwszy w trakcie Nord 
Cup rozegrano Marine Works Morskie Że-
glarskie Mistrzostwa Polski oraz Selden 
Mistrzostwa Polski Sportboat. Po siedmiu 
wyścigach morskich mistrzostw kraju 
pierwsze miejsce w grupie ORC A zajęła 
załoga Jacka Chabowskiego (jacht „Pol-
led 2”), natomiast w skromniejszej flocie 
ORC B triumfowała ekipa Artura Pomor-
skiego („Smyczek”). W regatach łodzi 
typu sportboat zwyciężyła załoga Piotra 
Adamowicza żeglująca na jachcie „Neo-
profil”. W tradycyjnym Wyścigu o Bursz-

tynowy Puchar Neptuna, łączącym regaty 
Nord Cup ze zlotem żaglowców Baltic 
Sail Gdańsk, najszybszy był Filip Walczak 
płynący samotnie katamaranem typu Tor-
nado (wystartowały 53 jednostki). Jachty 
morskie rozegrały także Dometic Mistrzo-
stwa Zatoki Gdańskiej ORC Club zaliczane 
do cyklu Puchar Bałtyku Południowego: 
w grupie ORC A pierwsze miejsce zajęła 
załoga Marka Marcinkowskiego na jachcie 
„Zena II”, a w grupie ORC B – ekipa Marka 
Turkowskiego na „Elessarze”.

Sporo ciekawych wyścigów rozegrały 
floty mniejszych klas regatowych. Olimpij-
skie lasery standard (33 jachty) rywalizo-
wały o medale mistrzostw Polski juniorów. 
Wygrał Dawid Kania, utalentowany sternik 
z poznańskiego ŻLKS, trenujący w grupie 
Roberta Siluka z Pogoni Szczecin. W ry-
walizacji pań i dziewcząt z klasy Laser 4.7 
(42 jachty) znów Poznań górą – pewnie 
zwyciężyła Katarzyna Pic z ŻMKS, ster-
niczka z kadrową przeszłością w klasach 
Europa i Laser Radial. W grupie chłopców 
z klasy Laser 4.7 triumfował sternik z Bia-
łorusi, a na laserze radialu pewnie wygrała 

Rekordowe regaty Nord Cup

W regatach uczestniczył nowoczesny jacht typu Dehler 46... ...oraz zatokowy i morski regatowiec – Sun Fast 3600.

Na Nord Cup rozdano medale mistrzostw Europy. O trofea walczyło 47 załóg klasy Korsarz.

Wśród korsarzy dominowali goście z Niemiec.
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http://www.farbyjachtowe.pl


www.wiatr.pl

 

PROMOCJA

PRZY ZAKUPIE SILNIKA LEHR DO KOŃCA GRUDNIA  
2015 OTRZYMASZ GAZ* NA ROK PŁYWANIA  
I NOWOCZESNĄ, LEKKĄ BUTLĘ AMERIGAS NANO 
PODŁĄCZANĄ ZA POMOCĄ ADAPTERA NA 

SZYBKOZŁĄCZKĘ W PREZENCIE**.

Dziewięć Włók 33A, 83-021 Pruszcz Gdański
taurus@taurus.gda.pl  |  www.taurus.gda.pl

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

lOgiCznie
nOMiCznieeKO

Odwiedź nasze stoisko na targach Wiatr i Woda w Gdyni (30.07-2.08), 
PRZETESTUJ ŁÓDŹ FISHERMASTER 415 Z INSTALACJĄ 
LPG i SILNIKIEM LEHR

Nowe czterocylindrowe kompaktowe silniki Yanmar JH CR (45, 57, 80, 110KM) 
dzięki bezpośredniemu wtryskowi paliwa są bardziej wydajne i charaktery-
zują się większą oszczędnością paliwa oraz niższą emisją spalin, podobnie jak  
oferowane w ciągłej sprzedaży silniki mechaniczne.
System podłączenia plug and play umożliwia szybki i bezproblemowy 
montaż wybranego silnika. Nowe silniki idealnie pasują zarówno 
do małych jednostek morskich, jak i do większych łodzi żaglowych 
i motorowych.

YANMAR WYZNACZA NOWE STANDARDY 
W MAŁYCH SILNIKACH DIESLA

www.yanmarpolska.plDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Magdalena Kwaśna z CHKŻ Chojnice. Zaciętą walkę o zwycię-
stwo w klasie Finn (25 łodzi) stoczyli olimpijczyk Piotr Kula i Je-
remi Zimny, zawodnik WKŻ Wolsztyn. Jeremi wykorzystał słaby 
wiatr i pokonał najlepszego polskiego finnistę, zwyciężając w czte-
rech z ośmiu wyścigów.

W regatach Orvaldi Nord Cup ścigały się także klasy Omega, 
Hobie 16, Hornet, Nautica 450, Europa, OK Dinghy, Delphia 24, 
Micro oraz Skippi 650. Zwycięzców w tych konkurencjach oraz 
pełne rezultaty wszystkich klas poznacie, odwiedzając stronę in-
ternetową www.nordcup.pl (zakładka Wyniki). 

– Mimo dość kapryśnych słabych wiatrów komisje regatowe 
przeprowadziły pełen program wyścigów i wierzę, że zawodnicy 
opuszczali Górki Zachodnie z postanowieniem, że wrócą do nas za 
rok – mówi Michał Korneszczuk, dyrektor sportowy Orvaldi Nord 
Cup. – W kolejnych sezonach nadal będziemy rozwijać imprezę, 
starając się, by oferta dla polskich żeglarzy ze wszystkich konku-
rencji i wszystkich akwenów była możliwie najciekawsza. Zależy 
nam zresztą nie tylko na rywalizacji sportowej i dobrej organizacji, 
ale także na integracji środowisk żeglarskich i załóg pływających 
na różnych jednostkach. Chyba tylko na naszej imprezie zawodni-
cy z mniejszych klubów i śródlądowych akwenów mogą spotkać 
mistrza świata lub olimpijczyka. I zwyczajnie z nim pogadać, wy-
mieniając opinie na temat wspólnych wyścigów. To jest chyba naj-
ważniejsze na Nord Cup, największym w kraju zlocie regatowców 
– dodaje Michał Korneszczuk.
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We wtorek 21 lipca zmarł 
profesor Czesław Marchaj. 
Miał 97 lat. Dla starszych 
żeglarzy jest postacią le-
gendarną. Autor niezapo-
mnianej „Teoria żeglowa-
nia”, a także „Dzielności 
morskiej” oraz kilku in-
nych publikacji. „Kto nie 
przeczytał Marchaja, ten 
nie wie, dlaczego płynie” 
– mawiają często instruk-
torzy i trenerzy. Był człon-
kiem Brytyjskiego Kró-
lewskiego Stowarzyszenia 
Architektów Okrętowych 
i jednym z najwybitniej-
szych teoretyków żeglar-
stwa, postacią, która wiele 
wniosła do badań nad ae-
rodynamiką i hydrodyna-
miką jachtów żaglowych.

Swoją przygodę z żeglarstwem i szybownictwem rozpoczął 
przed wojną, kontynuował ją w konspiracji, a rozwijał w Polsce po-
wojennej. Czynnie działał w podziemiu AK i był oskarżony przez 
władze komunistyczne o organizowanie kontrrewolucji. Zwycię-
żył w etapowych regatach żeglarskich na Wiśle w połowie lat 50. 
Żeglował na finnie, zdobywał tytuły mistrza kraju, a jego żeglugę 
cechowały elegancja i efektywność. Prześladowany przez Służbę 
Bezpieczeństwa, kilkukrotnie aresztowany, zdecydował się na 
emigrację. Przez wiele lat wykładał na uniwersytecie w Southamp-
ton, jednym z dwóch najsłynniejszych ośrodków prowadzących 
badania z zakresu aerodynamiki i hydrodynamiki, stając się świa-
towej sławy uczonym.

Tekst i zdjęcie Marek Słodownik

Zmarł Czesław Marchaj

http://www.lehr.pl/
http://www.nordcup.pl/
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K ażdy jacht ma swoją żeglarską 
historię. Ale ma także histo-
rię biznesową – prześwietlamy 

finansowe kulisy biznesu czarterowego 
w rozmowie z Tomaszem Kosieradzkim ze 
szczecińskiej firmy Europol Service, arma-
torem jachtu „Copa Verde” (model: Jeanne-
au Sun Odyssey 39i).

„Copa Verde” to jeden z najlepiej wy-
posażonych jachtów czarterowych stacjo-
nujących na polskim wybrzeżu. Łódź ma 

rolowaną genuę i grot chowany w maszcie, 
dwa koła sterowe, ster strumieniowy, dzie-
więć koi w trzech kabinach i mesie, toaletę 
z prysznicem, ciepłą wodę, lodówkę oraz 
ogrzewanie z wentylacją mechaniczną. 
Komputer i mapy można rozłożyć na du-
żym stoliku nawigacyjnym, przy którym 
znajduje się wygodne profilowane siedzi-
sko. Poza tym mamy ploter map marki Ray-
marine, radio z CD oraz telewizor z wbudo-
wanym odtwarzaczem DVD. 

Magazyn „Wiatr”: Armator jachtu 
czarterowego ma więcej kłopotów i wy-
datków czy przyjemności i zysków?

Tomasz Kosieradzki: Trudno odpowie-
dzieć na to jednym zdaniem. Dla naszej 
firmy czartery jachtów są działalnością 
uboczną, która bez biznesu podstawowego 
(dostawa części do urządzeń okrętowych 
dla armatorów morskiej floty handlowej) 
nie miałaby ekonomicznego uzasadnienia. 
Dzięki naszym jachtom żaglowym z pew-
nością mamy w sezonie sporo pięknych 
chwil. Kiedy jacht jest wolny, mogę za-
brać rodzinę lub przyjaciół na krótki rejs. 
Mogę popływać po Zalewie Szczecińskim, 
wyrwać się na Rugię lub zapuścić się na 
Bornholm czy gdzieś dalej. Poza tym po-
znaję ciekawych ludzi z branży żeglarskiej, 
uczę się dzięki nim technicznych zagad-
nień związanych z bieżącym utrzymaniem 
jachtu i mam satysfakcję, że w szczeciń-
skiej marinie stoi łódź, która pod wzglę-
dem wygód i wyposażenia niczym się nie 
różni od jednostek spotykanych we flotach 
czarterowych Chorwacji. Kłopoty zwią-
zane z bieżącym utrzymaniem jachtu  

Leasing i czartery. Kłopoty czy biznes?
Przestronny kokpit jachtu „Copa Verde” z dwoma kołami sterowymi i dużym rozkładanym stołem. Jednostką opiekuje się agencja Skaut.

Dobre konstrukcje nawet po latach wyglądają nowocześnie i elegancko. Kambuz w kształcie małego baru i salon – przyjęcie czas zacząć.

Pojemne wnętrze łodzi czarterowej: dziewięć koi w trzech kabinach i mesie.
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BIZNES LEASING I CZARTERY

Lipcowy Bałtyk może wyglądać jak jezioro... ...a Zalew Szczeciński może się zamienić w groźne morze.

zdarzają się rzadko, a wydatki są zaplanowane. Przychody nato-
miast zależą od tego, jaki jest sezon.

W jaki sposób sfinansowaliście zakup „Copa Verde”?
Podpisaliśmy z bankiem umowę leasingową na 69 miesięcy. Jacht 

kosztował w stoczni 122 tys. euro netto. Po doposażeniu jednostki 
w niezbędne elementy wyposażenia, które musi mieć łódź wyko-
rzystywana komercyjnie, na umowie wpisano 137 tys. euro netto 
(czyli doposażenie kosztowało ponad 61 tys. zł). Pierwsza rata ini-
cjalna wynosiła 20 tys. euro netto. Miesięczne raty leasingowe to 
około 1,6 tys. euro netto. Nasza umowa wygasa w tym roku. Koń-
cową ratę w wysokości 25 tys. euro netto prawdopodobnie, podpi-
sując porozumienie z bankiem i aneks do umowy, rozłożymy na 
kolejny rok leasingowy.

Ale przecież raty leasingowe to tylko część wydatków. W trak-
cie użytkowania jednostki dochodzą opłaty serwisowe, ubezpie-

czenia, atesty elementów wyposażenia, opłaty za miejsce w ma-
rinie i wodowania oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących 
czartery... Czy mimo to armator może zarobić lub choćby zbi-
lansować koszty i wpływy?

Różnie to było przez ostatnie pięć lat. W niektórych sezonach 
dzięki czarterowi udawało się trochę zarobić, ale częściej wy-
chodziliśmy na zero. Niestety zdarzył się także rok, gdy koszty 
przewyższyły wpływy. Oczywiście mówimy tylko o bieżących 
przychodach i wydatkach, pomijając ratę inicjalną i ratę końco-
wą leasingu, sfinansowane z naszej podstawowej działalności. 
Na szczęście udało się uniknąć nadzwyczajnych zaskakujących 
wydatków, które by nas jakoś szczególnie zabolały. Zdarzały się 
uszkodzenia wymagające napraw, ale zwykle były pokrywane 
przez ubezpieczyciela.

Jak długo trwa bałtycki sezon czarterowy?

http://www.boatshow.pl


www.wiatr.pl

 

UBEZPIECZENIE JACHTU I CZARTERU

YACHT-POOL POLSKA
Agencja: Daniel Prusinski

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

 

 

 

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

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

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

OD 1976 ROKU BEZPIECZNIE Z

Polska � Niemcy � Austria � Szwajcaria � Dania � 

Hiszpania � Francja � Szwecja � Chorwacja � Słowacja �

Finlandia � Turcja

Czasami załogi pytają o jacht już w kwiet-
niu, były też rejsy na „Copa Verde” organizo-
wane w październiku, a nawet w listopadzie. 
Zwykle jednak rozpoczynamy wynajmować 
łódź w maju i kończymy pod koniec wrze-
śnia. Obłożenie tygodni czarterowych wy-
nosi w tym czasie od 60 proc. do 65 proc. 
Rynek niestety jest całkowicie nieprzewidy-
walny. W jednym sezonie lipiec mamy zaję-
ty już na początku roku, a na przykład rok 
później łódka w lipcu stoi i czeka. 

Czy bałtyccy klienci potrafią uszano-
wać jacht? Nie wszyscy armatorzy chcą 
czarterować bez skippera jednostki tej 
wielkości.

Łódź czarterowa zawsze będzie wyglą-
dać trochę inaczej niż armatorska, na którą 
wchodzi tylko właściciel z żoną, dziećmi 
i przyjaciółmi. Ale przyznać muszę, że nasi 
klienci, najczęściej wytrawni żeglarze, sza-
nują jacht, który im powierzamy. Nie mieli-
śmy przypadków dewastacji, a uszkodzenia, 
których naprawa była pokrywana z kaucji, 
należały do rzadkości. Co ciekawe, jachty 
podobnej klasy, pływające tylko w zorgani-
zowane rejsy z kapitanem lub uczestniczące 
w szkoleniach z instruktorem, wcale nie są 
w lepszym stanie niż nasza łódź udostępnia-
na w zwykłych czarterach.

Ile będzie warty jacht po zapłaceniu 
ostatniej raty leasingowej?

Szacujemy, że „Copa Verde” będzie war-
ta około 60 proc. pierwotnej ceny.

Warto wtedy sprzedać łódź czy lepiej 
udostępniać ją dalej w czarterach, stara-
jąc się osiągać wyższe zyski?

To zależy od planów armatora i jego kon-
dycji finansowej. Można sprzedać jacht 
i zamówić w stoczni nową jednostkę, pod-
pisując kolejną umowę leasingową i wpła-

cając kolejny czynsz inicjalny. Można też 
dalej użytkować ten sam jacht – opłaca się to 
szczególnie wtedy, gdy armator dbał o jego 
stan techniczny, nie oszczędzał na bieżą-
cych naprawach i niezbędnych serwisach 
poszczególnych elementów. Pamiętajmy, że 
w kolejnych latach jacht będzie mniej tracił 
na wartości. Musimy też wiedzieć o tym, 
że niezwykle trudno działać w tym bizne-
sie, jeśli się nie ma odpowiedniej wiedzy 
technicznej i umiejętności. Nie wyobrażam 
sobie, byśmy mogli bez przeszkód przejść 
przez cały leasing i pięcioletnie czartery bez 
załogi ze szczecińskiej firmy Skaut, która na 
bieżąco obsługiwała jacht przez wszystkie 
dotychczasowe sezony. To było bardzo cie-
kawe doświadczenie, wiele się w tym czasie 
nauczyłem od braci Imianowskich. Jeśli ktoś 
myśli, że czartery to taki sam biznes jak każ-
dy inny, i rzuci się na niego bez planu i od-
powiednich ludzi, to z pewnością polegnie.

Czyli „Copa Verde” nadal będzie do-
stępna w czarterach?

Myślę, że co najmniej przez kolejne dwa, 
trzy lata.

W tym roku po raz pierwszy portem wy-
miany załóg jest Świnoujście. Dlaczego opu-
ściliście na sezon marinę Pogoni Szczecin?

Oczekiwali od nas tego klienci, którzy 
czarterują jacht na tydzień. Nie chcieli tra-
cić dwóch dni na przejście Odry i Zalewu 
Szczecińskiego. Postój w Basenie Północ-
nym jest pewnym wyzwaniem i testem, gdyż 
niestety Świnoujście nie ma takiego zaplecza 
technicznego jak Szczecin, gdzie mamy ża-
glownie, serwisy motorowodne, sklepy i hur-
townie żeglarskie oraz oczywiście załogę 
firmy Skaut, która jest w gotowości bojowej 
od poniedziałku do soboty, a gdy trzeba, to 
nawet w niedzielę. W Świnoujściu natomiast 
mieliśmy nawet kłopot z zakupem żarówek 
do lamp nawigacyjnych. Zobaczymy, jak po 
sezonie klienci będą oceniać tę zmianę.

Jakich klientów czarterowych armator 
lubi najbardziej?

Najkrócej mówiąc – ludzi z branży, czyli 
stałych klientów, których znamy. Harcerze 
ze Śląska i Krakowa, Piotr Lewandowski 
ze szkoły żeglarstwa Morka czy na przy-
kład Piotr Siedlewski z poznańskiego klubu 
Navigare, który doskonale zna jednostkę, 
w razie czego potrafi dokonać wielu napraw 
i wiemy, że pod jego opieką łódź zawsze jest 
w dobrych rękach. Oczywiście mamy przy-
jemność współpracować także z wieloma 
innymi klientami, którzy reprezentują po-
dobne – bliskie nam – podejście do żeglar-
stwa. Niedawno otrzymaliśmy pytanie od 
jednego z żeglarzy o możliwość wynajęcia 
jachtu na cały przyszłoroczny sezon. Jeśli 
udaje się oprzeć czarterowy biznes na takich 
klientach, to wówczas nie trzeba się obawiać 
kosztów związanych z utrzymaniem jachtu 
i zobowiązań wobec firmy leasingowej.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

„Copa Verde” w marinie na przedmieściach Malmö...

...i w małym porcie Kåseberga na południu Szwecji.

http://www.yacht-pool.pl


BIZNES NOWOŚCI

S ea-Line wprowadza w sierpniu do 
sprzedaży nową grupę produktów 
Brayt. Sea-Line Brayt C to seria 

czterech preparatów czyszczących o spe-
cjalistycznym przeznaczeniu, natomiast 
Sea-Line Brayt S to znana gama past poler-
skich wzbogacona o nowy wosk ochronny. 
Produkty są dostępne w małych poręcznych 
opakowaniach (250 ml i 500 ml), więc cena 
jest atrakcyjna, unikamy też kłopotliwego 
przechowywania pozostałości.

C1 do czyszczenia dna to silny preparat 
usuwający porosty i skorupiaki. Niewielką 
jego ilość nanosimy na porośnięte miejsca, 
pozostawiamy na kilka lub kilkanaście mi-
nut, a następnie usuwamy preparat wraz 
z zabrudzeniami gąbką lub miękką szczot-
ką, obficie spłukując powierzchnię wodą 
pod ciśnieniem. Gdy dno jest silnie poro-
śnięte, czynność można powtórzyć.

C2 to bardzo silny, biodegradowalny 
i rozpuszczalny w wodzie koncentrat do 

mycia łodzi usuwający zanieczyszczenia 
z powierzchni lakierowanych, laminatu, 
aluminium, PCV i tekstyliów. Preparat roz-
cieńczamy z wodą w stosunku 1:10 (średnie 
zabrudzenia) lub 1:5 (mocne zabrudzenia). 
Idealnie sprawdza się przy usuwaniu tłusz-
czów, olejów, sadzy, przebarwień i zacie-
ków spowodowanych opadami oraz innych 
zabrudzeń trudnych do usunięcia. Do mycia 
używamy ściereczki lub delikatnej szczotki, 
a usunięte zanieczyszczenia oraz pozostało-
ści preparatu spłukujemy obficie wodą.

Szampon z woskiem C3 to silnie na-
błyszczający środek do bieżącego mycia 
i konserwacji laminatu oraz powierzch-
ni lakierowanych. Przed użyciem mocno 
wstrząsamy szampon. Niewielką ilość 
preparatu rozpuszczamy w letniej wodzie 
i myjemy powierzchnię. Następnie dokład-
nie spłukujemy pozostałości wodą, a po 
wyschnięciu – polerujemy miękką szmatką 
do uzyskania połysku.

Sea-Line Brayt C4 to biodegradowal-
ny i rozpuszczalny w wodzie koncentrat 
do usuwania zanieczyszczeń z drewna te-
kowego. Odtwarza naturalną barwę i nie 
pozostawia resztek (w przeciwieństwie do 
produktów kwasowych). 

Preparat jest bezpieczny dla mas uszczel-
niających i klejących. Rozcieńczamy go 
z wodą w stosunku 1:20 (średnie zabrudze-
nia) lub 1:10 (mocne zabrudzenia). Miękką 
szczotką usuwamy nieczystości wzdłuż 
słoi. Następnie obficie spłukujemy po-
wierzchnię wodą, a na koniec zabezpiecza-
my ją olejkiem.

Sea-Line Brayt S4 to wosk ochronny na-
dający połysk, pokrywający powierzchnię 
warstwą zmniejszającą przyczepność brudu 
i chroniącą przed działaniem promieni UV. 
Zalecany jest do laminatu i powierzchni 
lakierowanych. Miękką ściereczką nakła-
damy równomiernie cienką warstwę pre-
paratu i polerujemy do uzyskania połysku.

Nowości w jachtowej drogerii

Sea-Line Brayt C – seria preparatów czyszczących i Sea-Line Brayt S – gama past polerskich.  Fot. Sea-Line (2) Produkty są dostępne w poręcznych opakowaniach.

http://www.watertogo.pl/


Lista dystrybutorów i partnerów handlowych dostępna jest na stronie: www.eljacht.pl

tel. 58 320 70 24, info@eljacht.pl

Zaawansowane 
funkcje żeglarskie:

 Nakładki „Laylines”
  RaceRoutingTM – budowanie trasy
  SmartmarksTM – znaczniki regatowe
 Stoper regatowy

Więcej informacji na:
www.raymarine.co.uk

Nowe plotery
serii eS

Zobacz wszystkie modele w akcji na www.raymarine.com

Zapraszamy na stoisko na targach w Gdyni

http://www.eljacht.pl
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O koło 300 zawodników z ponad 60 
państw zgłosiło udział w Mistrzo-
stwach Świata Klasy Optimist 

2015, które odbędą się w Dziwnowie od 25 
sierpnia do 5 września. To pierwsza tej rangi 
impreza dla najmłodszych żeglarzy organi-
zowana w Polsce (do tej pory dwukrotnie 
gościliśmy mistrzostwa Europy). Łącznie 
z trenerami, osobami towarzyszącymi i ki-
bicami Dziwnów odwiedzi około 700 gości 
ze wszystkich kontynentów. Nad Bałtykiem 
pojawią się żeglarze z tak odległych państw, 
jak Argentyna, Australia, Wyspy Dziewi-
cze, Kanada, Chile, Kolumbia, Indie, Korea 
Południowa, Japonia, Kuwejt, Malezja, An-
tyle Holenderskie, Singapur, RPA, Tanzania 
i Tajlandia. Oczywiście zobaczymy też naj-
lepszych żeglarzy z Europy oraz pięciooso-
bową reprezentację Polski. Bazą regat bę-
dzie nowa marina żeglarska w Dziwnowie, 
a akwenem – wody Zatoki Pomorskiej w po-
bliżu plaży sąsiadującej z miastem.

Początkowo planowano rozegrać wyścigi 
na Zalewie Kamieńskim. Jednak w czerw-
cu, podczas rozgrywanych w Dziwnowie 
regat Energa Sailing Cup, wizytę w Polsce 
złożyła Carla Stanley, wiceprezydent IODA. 
Po obejrzeniu północnych brzegów Dziwny 
i zapoznaniu się z nową infrastrukturą że-
glarską miasta Brytyjka zarekomendowała 
zarządowi międzynarodowego stowarzy-
szenia przeniesienie rywalizacji na zachód 
od mostu – do nowej mariny leżącej zaled-
wie 700 metrów od główek portu. A to z ko-
lei zaowocowało zmianą akwenu. Będziemy 
więc mieć prawdziwie morskie mistrzostwa 
świata (Zalew Kamieński pozostaje akwe-
nem rezerwowym). Z takiego obrotu sprawy 
z pewnością zadowoleni są zawodnicy opły-

Cały świat w Dziwnowie

wani w morskich warunkach. Ci, którzy le-
piej się czują na śródlądowych i zatokowych 
trasach, przez całe wakacje odwiedzają 
Dziwnów i trenują na bałtyckich falach.

Impreza jest ogromnym wyzwaniem orga-
nizacyjnym. W cenie wpisowego (550 euro) 
zawodnicy otrzymują zakwaterowanie, 
transport do mariny oraz wyżywienie – 
śniadania, prowiant na wodę, szybki posiłek 
serwowany po wyścigach oraz kolację. Do-
datkowo można zamówić transport z lotnisk 
w Berlinie i Goleniowie albo odbiór reprezen-
tacji z terminalu promowego w Świnoujściu. 
Ekipy będą mieszkać w promieniu 12 km od 
bazy mistrzostw. Na czas regat organizatorzy 
uruchomią bezpłatną linię autokarową dla 
zawodników i trenerów. W porcie powstanie 
tymczasowy węzeł sanitarny. Każda z repre-
zentacji będzie mieć swój boks oraz wyjazd 
w kierunku slipu, gdzie wolontariusze będą 
pomagać w wodowaniu oraz w odstawianiu 

wózków. O bezpieczeństwo i komfort mło-
dych żeglarzy zadba ponad 40 osób – nie li-
cząc sztabu ochroniarzy oraz ekipy sędziow-
skiej, technicznej i jednostek zabezpieczenia.

Ale mistrzostwa to nie tylko sport i logi-
styka, ale także zabawa. Zaplanowano dwa 
koncerty na dużej scenie w centrum miasta, 
dyskotekę, zwiedzanie okolicy oraz gry i za-
jęcia na lądzie. – Mistrzostwa Świata Klasy 
Optimist w Dziwnowie to bez wątpienia naj-
większe przedsięwzięcie w historii Polskiego 
Stowarzyszenia Klasy Optimist oraz naszej 
firmy – mówi Maciej Cylupa z agencji MT 
Partners, znanej z organizacji cyklu regat 
meczowych Polish Match Tour, mistrzostw 
świata, Europy, mistrzostw kraju oraz Pol-
skiej Ekstraklasy Żeglarskiej. W honorowym 
komitecie organizacyjnym mistrzostw świata 
zasiedli m.in. Olgierd Geblewicz, marszałek 
województwa zachodniopomorskiego, Grze-
gorz Jóźwiak, burmistrz Dziwnowa, Tomasz 
Figlerowicz, prezydent Polskiego Stowarzy-
szenia Klasy Optimist oraz Wiesław Kacz-
marek, prezes PZŻ. Patronat honorowy nad 
imprezą objął również Adam Korol, minister 
sportu i turystyki.

– Jesteśmy bardzo dumni i podekscy-
towani z faktu, iż najliczniejsza klasa że-
glarska rozegra w Dziwnowie swoją naj-
ważniejszą imprezę w tym sezonie – mówi 
Grzegorz Jóźwiak, burmistrz Dziwnowa. – 
Po zeszłorocznych udanych mistrzostwach 
świata w klasie Laser, jestem przekonany, 
że podołamy organizacji i będzie to wiel-
kie żeglarskie święto. Warunki mamy do-
skonałe – dwa dobre akweny i sprawdzoną 
infrastrukturę w nowej Marinie Dziwnów. 
Liczymy również, że będą to rekordowe 
regaty – staramy się, by zostały wpisane 
do księgi rekordów Guinnessa pod hasłem 
„Najwięcej startujących reprezentacji”. Za-
praszamy do Dziwnowa!

Do Dziwnowa przyjadą zawodnicy ze wszystkich kontynentów. Dzięki nim miasto przedłuży sezon.  Fot. Marek Wilczek

Polskie
Stowarzyszenie
Klasy
Optimist

DZIWNÓW 2015.  
MISTRZOSTWA ŚWIATA W KLASIE OPTIMIST

25.08.  Przyjazd uczestników, rejestracja i pomiary jachtów.
26.08.  Rejestracja, pomiary i wyścigi treningowe. 
 Ceremonia otwarcia mistrzostw oraz koncert.
27 – 29.08.  Wyścigi flotowe.
30 – 31.08. Drużynowe mistrzostwa świata.
1.09.  Dzień rezerwowy, czas odpoczynku i atrakcji brzegowych.
2-3.09.  Wyścigi flotowe.
4.09.   Wyścig finałowy, ceremonia 

rozdania nagród i zamknięcia 
mistrzostw, koncert.

Strona regat: www.optiworlds2015.com
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O przygotowaniach polskich za-
wodników do mistrzostw świata 
w Dziwnowie opowiada Prze-

mysław Struś, trener kadry narodowej kla-
sy Optimist.

Magazyn „Wiatr”: Czy zmiana akwe-
nu mistrzostw świata i przeniesienie re-
gat na morze ucieszyły zawodników z na-
szej reprezentacji?

Przemysław Struś: Myślę, że większość 
kadrowiczów może być zadowolona. Gru-
pa jest doświadczona i silna fizycznie – nie 
musimy się obawiać bałtyckich fal i silnych 
wiatrów. Poza tym na morzu warunki są 
stabilniejsze, a regaty bardziej sprawiedliwe 
– w dużo większym stopniu o wyniku decy-
dują umiejętności, a mniejszą rolę odgrywa 
szczęście. Na Zalewie Kamieńskim, szcze-
gólnie przy południowych wiatrach, zmiany 
często bywają nieprzewidywalne. Tak było 
na przykład podczas regat z cyklu Energa 
Sailing Cup, które rozegrano w czerwcu. 
Poza tym uważam, że Zalew Kamieński jest 
zbyt mały dla 300 jachtów – przy niektórych 
kierunkach wiatru trudno ustawić wymaga-
jącą i długą trasę godną mistrzostw świata. 
Dobrze się stało, że żeglarze odkryli wresz-
cie Dziwnów, gdyż jest to jedyne miejsce 
w Polsce, gdzie w sobotę możemy się ścigać 
na Bałtyku, a w niedzielę na osłoniętych wo-
dach zalewu w spokojniejszych, praktycznie 
jeziorowych warunkach. Żaden inny port 
nie daje takich możliwości.

Czy wejście z morza między główki 
portu jest bezpieczne?

Znacznie bezpieczniejsze niż na przykład 
w Łebie, gdzie kilka lat temu odbywały się 
regaty w klasie Optimist. Podczas czerwco-
wego zgrupowania zorganizowanego przez 
Polski Związek Żeglarski i Polskie Stowa-

rzyszenie Klasy Optimist, zawodnicy bez 
kłopotów wpływali między główki przy 
północnym wietrze o sile 20 węzłów. Waż-
ne jest także nastawienie kapitanatu portu 
– w Dziwnowie nie ma problemu z wcho-
dzeniem na żaglach, możliwe jest także 
wstrzymanie ruchu innych statków, by cała 
regatowa flota bezpiecznie wróciła z morza 
lub wypłynęła na akwen.

Kto będzie liderem naszej reprezen-
tacji? Na których zawodników możemy 
liczyć najbardziej?

Kadra jest bardzo wyrównana. Każdy 
z pięciu sterników może zdobywać wysokie 
miejsca w silnej stawce. Z pewnością men-
talnym liderem będzie Tytus Butowski, były 
mistrz Europy i najbardziej doświadczony 
żeglarz w drużynie. To on zapewne będzie 
pełnił funkcję nieformalnego przywódcy. 
Tytus pływa równo, zawsze jest w czołów-
ce, a w silnych wiatrach chyba nie ma sobie 
równych w Polsce. Dlatego jeśli w Dziwno-
wie powieje, może żeglować na wysokich 
miejscach. W trudnych warunkach wietrz-
nych świetnie radzi sobie także Wiktor Ka-

Reprezentacja Polski: trener Przemysław Struś, Tytus Butowski, Filip Szmit, Paweł Abramowicz, Wiktor Kamiński, 
Filip Miłoszewski i trener Arkadiusz Komorowski.  Fot. Marek Wilczek

Kto będzie liderem polskiej kadry?

miński, jedyny 15-latek w drużynie. Jego 
dojrzałość widać w sposobie żeglowania. 
Choć nie często zwycięża w poszczególnych 
biegach, zawsze pływa równo i w czołówce, 
również przy słabszym wietrze się nie pod-
daje i walczy skutecznie. W licznej i silnej 
stawce potrafi rywalizować także Paweł 
Abramowicz. Filip Szmit początek tego-
rocznego sezonu miał niezbyt udany i tro-
chę nerwowy, ale już od drugich eliminacji 
prezentował doskonałą formę. To chyba naj-
równiej żeglujący zawodnik z kadry. Świet-
nie spisywał się w wyścigach za granicą, 
a w Dziwnowie, podczas silnie obsadzonych 
regat Energa Sailing Cup, zajął doskonałe 
trzecie miejsce. Nowym nabytkiem drużyny 
reprezentacyjnej jest Filip Miłoszewski, któ-
ry w ubiegłym roku pływał jeszcze w grupie 
B. Jeśli Bałtyk zaskoczy nas słabszym wia-
trem i płaską wodą, Filip może być naszym 
asem w rękawie. To ambitny i pracowity 
zawodnik, dlatego także w trudniejszych 
warunkach silnego wiatru będzie walczył 
o dobre miejsca.

Jak będą przebiegały ostatnie przygo-
towania kadry do mistrzostw?

Drugie zgrupowanie w Dziwnowie za-
planowano na sierpień – zameldujemy się 
w porcie tydzień po poznańskich regatach 
o Srebrny Żagiel Optimista i będziemy 
pływać aż do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Prawdopodobnie nasi zawod-
nicy będą żeglować razem z reprezentacją 
Szwajcarii, której trenerem na mistrzostwa 
świata jest Zdzisław Staniul.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Więcej o mistrzostwach świata na stronie 
www.optiworlds2015.com

Tytus Butowski udziela wywiadu reporterowi TVP Szczecin.  Fot. Marek Wilczek
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N a czym pływać po optimiście? To 
pytanie nurtuje trenerów i rodzi-
ców. Zadaliśmy je Zdzisławowi 

Staniulowi, olimpijczykowi z Atlanty i Bar-
celony w klasie 470, szkolącemu najlepszą 
polską załogę w tej konkurencji. „Zizi” swe-
go syna, Mikołaja, posadził za sterem klasy 
29er, której flota dopiero w Polsce powstaje. 
Podczas regat o Puchar Polskiego Związku 
Żeglarskiego na tej łódce ścigały się załogi 
z czterech klubów: YKP Gdynia, Baza Mrą-
gowo, JKW Poznań i Aqua Włocławek.

Magazyn „Wiatr”: Jesteś ośmiokrot-
nym mistrzem Polski w olimpijskiej kla-
sie 470. Żeglowałeś na tej łódce podczas 
igrzysk w Barcelonie (1992) i Atlancie 
(1996). Dziś pracujesz z najlepszą polską 
załogą kobiecą oraz z załogą Szwajcarek. 
Dlatego wydawało się, że twój syn po za-
kończeniu przygody z optimistem zechce 
czerpać z doświadczeń taty. A tymcza-
sem wybrał klasę 29er, przygotowawczą 
do olimpijskiego skiffa 49er. Kto dokonał 
wyboru? 

Zdzisław Staniul: Ostateczną decyzję 
podjął Mikołaj, ale oczywiście sporo o tym 
rozmawialiśmy. Zrobiliśmy więc listę plu-
sów i minusów każdej z klas. Przeważyło 
to, że syn będzie raczej dość wysokim za-
wodnikiem – zbyt wysokim, by w przy-
szłości usiąść za sterem olimpijskiej sie-
demdziesiątki. Sternicy z klasy 470 nie 
mogą mieć zbyt wysokiego wzrostu i mu-
szą pilnować wagi.

Zrobiliście ocenę wieku kostnego?
Nie, ale rodzinne parametry wzrosto-

we wskazują na to, że Mikołaj nie będzie 
miał dobrych warunków na sternika klasy 
470. Dlatego uznaliśmy, że najlepszą kon-
kurencją dla niego będzie w przyszłości 
49er. Znaczenie miało także to, że Kaje-
tan Jabłoński, załogant Mikołaja, pływał 
wcześniej na dwudziestce dziewiątce z Olą 
Melzacką i chciał kontynuować przygodę 
z żeglarstwem na tej łódce (mieszane zało-
gi w klasie 29er straciły rację bytu po tym, 
jak ISAF wprowadziła osobne konkurencje 
chłopców i dziewcząt).

Ocenę wieku kostnego dziecka i pro-
gnozę wzrostową można przeprowadzić 
na przykład u doktora Witolda Dudziń-
skiego z kliniki Rehasport. Jego współ-
pracownicy potrafią podczas wizyty 
oszacować wzrost, jaki zawodnik osią-
gnie w dorosłym życiu. Gdy mój syn sko-
rzystał z tej możliwości i okazało się, że 
urośnie jeszcze najwyżej 2, 3 centymetry, 
z dnia na dzień porzucił lasera i rozpo-
czął pływanie w klasie dwuosobowej...

Tak powinni zrobić wszyscy rodzice i trene-
rzy, którzy mają wątpliwości co do sportowej 
przyszłości swoich podopiecznych. Gdyby te 
badania przeprowadził każdy sternik z klasy 
Laser 4.7, okazałoby się, że co najmniej poło-
wa z nich nie ma czego szukać na tej łódce, bo 
chłopcy nie będą mieć warunków na lasera 
standard, a dziewczęta na klasę Laser Radial. 
Niestety kluby wsadzają wielu zawodników 
na te łódki, bo wydają się proste i w miarę 
tanie. No i nie ma problemów z tworzeniem 
załóg dwuosobowych, co z wielu względów 
nie jest łatwe. Nawet Agnieszka Skrzypulec, 
sterniczka najlepszej polskiej załogi z klasy 
470, pływała po optimiście na laserze, choć 
dziś – po latach – wciąż waży 53 kg. Niestety 
taka polityka sprawia, że tracimy utalento-
waną młodzież. Zawodnicy po kilku latach 
spędzonych na laserze nie potrafią sobie zna-
leźć miejsca w innych żeglarskich konkuren-
cjach. Dlatego uważam, że nie powinniśmy 
oceniać pracy trenerów tylko na podstawie 
wyników w młodzieżowych konkurencjach, 
bo jakie ma znaczenia medal zdobyty na mi-
strzostwach Europy w klasie Laser 4.7, skoro 
dziecko waży 50 kg i wiadomo, że nie może 
wiązać sportowej przyszłości z tą łódką. Dla-
tego oceniajmy szkoleniowców na podstawie 
prawidłowej pracy i selekcji zawodników, 
którzy mają odpowiednie warunki i perspek-
tywy rozwoju w klasach olimpijskich.

A gdyby warunki fizyczne nie były de-
cydujące, którą klasę poleciłbyś synowi?

Poleciłbym dwudziestkę. To łódka, która 
uczy wszechstronnego technicznego że-
glarstwa i trymu sprzętu – jest doskonałą 

Optimist i co dalej?
Trener Zdzisław Staniul na jeziorze Garda we Włoszech.

Klasa 420: doskonała nauka trymu i frajda z szybkiej jazdy. Klasa 29er: dla sterników chcących pływać na olimpijskich skiffach. F
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P rawie 40 zawodników z klasy Opti-
mist wzięło udział w lipcowym obo-
zie zorganizowanym przez Polski 

Związek Żeglarski i Polskie Stowarzyszenie 
Klasy Optimist w Dziwnowie – na akwenie 
tegorocznych mistrzostw świata. W Zatoce 
Pomorskiej, w silnym wietrze i przy wy-
sokich falach, razem z Polakami trenowa-
li goście zza granicy – wśród nich Nancy 
Highfield z Hongkongu (HKG 888), która 
na dwa miesiące związała się z polską flo-
tą optimista, została członkiem Jachtklubu 
Wielkopolski, kilka dni chodziła do polskiej 
szkoły, uzyskała licencję PZŻ i na łódce 
pożyczonej od swego nowego klubu wzięła 
udział w najważniejszych polskich rega-
tach klasy Optimist. – Highfield ma także 
paszport brytyjski, ale podczas mistrzostw 
będzie reprezentować barwy Hongkongu. 
W trakcie próbnych wyścigów w Dziwno-
wie dobrze radziła sobie szczególnie przy 
silnym wietrze – mówi Tomasz Figlero-
wicz, prezydent PSKO i trener, który za-
opiekował się sterniczką w Polsce. – Nancy 
była zaskoczona tym, że na polskim śródlą-
dziu może działać tak duży klub dysponu-
jący mariną, zapleczem i kilkoma grupami 
regatowymi.

Sterniczka z Azji zaprzyjaźniła się z pol-
skimi zawodnikami. Gościła w domach 

sterniczek z Poznania i Warszawy. Zwie-
dzała stolicę. I oczywiście natychmiast 
zdobyła wielu polskich znajomych na Face-
booku. W połowie lipca wzięła udział w re-
gat w Charzykowych, które były trzecią 
eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży. Musiała niestety opuścić Srebr-
ny Żagiel Optimista, najważniejsze regaty 
Jachtklubu Wielkopolski, gdyż wyjechała 
na chwilę na Wyspy Brytyjskie, by odwie-
dzić tatę i wziąć udział w mistrzostwach 
Anglii w klasie Optimist.

Sterniczka z Hongkongu w barwach JKW

Kibicujemy polskim sternikom i naszej jedynej dziewczynie – Nancy Highfield z Hongkongu.  Fot. Tomasz Figlerowicz

klasą przygotowawczą. Zresztą nie tylko 
do olimpijskiej siedemdziesiątki. Nie trze-
ba zakładać, że jeśli ktoś wybierze klasę 
420, to wkroczy na ścieżkę, z której nie 
ma odwrotu. Zawodnicy po dwudziestce 
pływają na olimpijskich skiffach, na lase-
rach, a nawet na finnach. Przecież każdy 
młody organizm rozwija się inaczej i na-
biera ostatecznych parametrów w różnych 
momentach życia. Jedni dorastają i doj-
rzewają wcześniej, inni później. Mistrzem 
olimpijskim w klasie 49er został zawodnik, 
który podczas mistrzostw świata ISAF roz-
grywanych w Polsce pływał na 420. Moż-
na też rozpocząć szkolenie w klasie 29er, 
a później się przesiąść na siedemdziesiąt-
kę. Moim zdaniem, to nie jest problemem. 
Pamiętajmy przy tym, że wynik sportowy 
w klasach przygotowawczych nie jest naj-
ważniejszy. Zawodnicy powinni się na-
uczyć żeglarstwa i dobrze się przygotować 
do konkurencji olimpijskich. Muszą nabrać 
dobrych nawyków, które się przydadzą 
w późniejszej pracy. Dlatego mogą, a nawet 
powinni, żeglować na różnych łódkach. 
Dzięki temu poznają różne style żeglo-
wania, różne techniki, inne czucie wiatru 
i prędkości – po prostu stają się wszech-
stronnymi zawodnikami przygotowanymi 
do rywalizacji w dorosłym sporcie.

Wybierając łódkę po optimiście, warto 
też zwracać uwagę na środowisko, w któ-
rym uprawiamy żeglarstwo i możliwość 
rywalizacji we flocie. Jeśli w moim mieście 
nie ma skiffów, a są dwudziestki – pływa-
my na dwudziestce, to oczywiste! A jeśli 
klub inwestuje w skiffy – próbujemy na 
tych łódkach. W klasach przygotowaw-
czych zawodnicy rywalizują dość krótko, 
przeważnie 2, 3 lata. Nie warto więc tracić 
czasu na samotne treningi – musi być gru-
pa jachtów. No i oczywiście dobry trener: 
z wizją, charyzmą i zapałem.

Niektórzy zwolennicy klasy 29er mó-
wią, że to jest nowocześniejsze żeglarstwo. 
Że ta łódka daje radość z żeglugi i poka-
zuje kierunek, w którym będzie zmierzał 
olimpijski sport. No i że nie wiadomo, jak 
długo klasa 470 utrzyma się w programie 
igrzysk...

O siedemdziesiątkę na igrzyskach był-
bym na razie spokojny. Takie rzeczy mó-
wiono już 30 lat temu, gdy byłem czynnym 
zawodnikiem. A co do frajdy z pływania? 
Nie powiedziałbym, że dwudziestka to 
mniejszy fun. Sternik ma znacznie więcej 
pracy i obowiązków, obsługuje liczne re-
gulacje, aktywniej operuje szotami i ob-
ciągaczem, a łódka na niektórych kursach 
i w niektórych warunkach wietrznych jest 

szybsza od klasy 29er. Robiliśmy testy 
prędkości podczas jednego ze zgrupowań 
nad jeziorem Garda we Włoszech.

Czy koszty zakupu łódki oraz jej 
utrzymania powinniśmy brać pod uwa-
gę przed podjęciem decyzji: dwudziestka 
czy 29er?

Nie sądzę. Co prawda łódka klasy 420 jest 
nieco tańsza i mamy w kraju sprawdzonego 
producenta, który wysyła kadłuby w róż-
ne strony świata, ale sprzęt do klasy 29er 
wydaje się bardziej trwały. Nie chodzi o to, 
czy coś kosztuje więcej czy mniej o kilka 
tysięcy złotych, ale o to, jaki mamy pomysł 
na realizację projektu szkoleniowego.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik
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F ilip Szmit z Giżycka zdobył naj-
więcej punktów w eliminacjach do 
mistrzostw świata i Europy. W lip-

cu prowadził w Pucharze Polski grupy A, 
a w cyklu Energa Sailing Cup zajmował wy-
sokie piąte miejsce. Zaliczył też świetny start 
podczas regat w Dziwnowie, gdzie w silniej 
międzynarodowej stawce był trzeci. O przy-
gotowaniach do mistrzostw świata rozmawia-
liśmy z Filipem w trakcie lipcowego zgrupo-
wania w Charzykowych.

Magazyn „Wiatr”: Filip, pochodzisz 
z Mazur, ale ostatnio coraz częściej że-
glujesz na morskich akwenach...

Filip Szmit: Taka jest kolej rzeczy w na-
szym sporcie. Reprezentuję klub MBSW/
UKŻR Niegocin Giżycko, gdzie trenerką 
jest pani Basia Dziekańska. Ale ostatnio 
rzeczywiście sporo żeglowałem poza moim 
rodzinnym miastem i pod opieką różnych 
szkoleniowców. W ostatnich miesiącach 
byłem w Hiszpanii z trenerem Michałem 

Maśkiewiczem. We Włoszech na jezio-
rze Garda z Przemysławem Strusiem. 
W Chorwacji z Markiem Karbowskim. Że-
glowałem też w Holandii (Workum) oraz 
w Niemczech (Kilonia). Ostatnie tygodnie 
to zgrupowania z trenerem Strusiem z YKP 
Gdynia, który jest także szkoleniowcem 
kadry klasy Optimist. W lipcu trenowałem 
też pod okiem Karola Jączkowskiego, który 
przygotowywał naszą grupę do drużyno-
wych mistrzostw świata – te zawody także 
będą rozgrywane w Dziwnowie. Oczywi-
ście jeszcze nieraz wypłynę na mój Niego-
cin, szczególnie gdy na wodę wróci trener-
ka Basia, która niedawno została mamą.

Czerwcowe Regaty Energa Sailing Cup, 
które rozegrano w Dziwnowie, ukończy-
łeś na doskonałym trzecim miejscu. Jak 
ci się pływało w silnej międzynarodowej 
stawce?

Początkowo nie najlepiej, ale na szczęście 
szybko odnalazłem swój rytm, dobrze wy-
czuwałem zmiany wiatru i żeglowałem na 
wysokich pozycjach. To był świetny spraw-
dzian przed mistrzostwami świata.

A jak przyjąłeś informację o przenie-
sieniu mistrzostw na morze, gdzie z pew-
nością będą zupełnie inne warunki?

Początkowo miałem mieszane uczucia. 
Trochę się obawiałem silnych wiatrów 
i wysokich fal na otwartym Bałtyku. Jed-
nak podczas zgrupowania, które właśnie na 
nowym akwenie zorganizowano na prze-
łomie czerwca i lipca, nabrałem pewno-
ści siebie i przekonania, że nie taki diabeł 
straszny. Nawet w trudniejszych warun-
kach świetnie mi się pływało i dziś wręcz 
się cieszę, że dokonano takiej zmiany.

Którzy zawodnicy z kadry mają naj-
większe szanse na dobry wynik?

Nasza ekipa jest bardzo wyrównana. My-
ślę, że każdy z chłopaków może sprawić 
niespodziankę – stać nas na dobrą żeglugę 
i miejsca w pierwszej piętnastce. Powalczy-
my też w drużynówkach. Po cichu liczę, że 
będziemy czarnym koniem tej rywaliza-
cji i sprawimy wszystkim niespodziankę, 
może nawet medalową.

Jak godzisz sport z nauką?
Nie mam z tym problemów. Oczywi-

ście są przedmioty, takie jak matematyka, 
z którymi radzę sobie lepiej, uczestniczę 
nawet w olimpiadach matematycznych, 
oraz takie, do których muszę się bardziej 
przyłożyć. Ale nawet z polskiego, z które-
go chyba idzie mi najtrudniej, wskoczyłem 
na czwórkę i na świadectwie był czerwony 
pasek. Sport mobilizuje do nauki.

Na czym chcesz pływać po optimiście?
Myślę o klasie 420 – chciałbym zostać za-

łogantem. Sądzę, że w tej roli dobrze bym 
sobie radził. Poza tym świetnych sterników 
jest bardzo dużo, a dobrych załogantów 
– niewielu.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Z Giżycka do Dziwnowa.
300 mil do marzeń

Filip Szmit, zwycięzca polskich eliminacji do mistrzostw świata i Europy.  Fot. Paweł Szmit / www.pawelszmit.pl

Na podium w Pucku.  Fot. Marek Wilczek W obiektywie trenera Marka Karbowskiego.
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N orth Sails jest światowym liderem 
w produkcji żagli do klas monoty-
powych. Firma ma zespoły pro-

jektantów, laboratoria badawcze wyposażone 
w tunele aerodynamiczne i własne oprogra-
mowanie. Wprowadziła na rynek technologie 
3DL i 3Di oparte na laminowaniu żagli na 
formie – dziś te produkty dostępne są dla co-
raz mniejszych jachtów. North Sails wytwa-
rza też kilka typów żagli do optimista. Czym 
się różnią i który wybrać? W ofercie znajdzie-
cie żagle w kroju radialnym oraz o kroju typu 
cross cut. Przedstawiamy najpopularniejsze 
modele.

Model V-4. Żagiel o kroju cross cut dla za-
wodników ważących mniej niż 43 kg. Model 
powstał w tym roku. Projektanci bazowali na 
sprawdzonym i doskonale opływanym żaglu 
Dzero6. W porównaniu z poprzednikiem V-4 
jest nieznacznie głębszy. Ma także wydłużony 
lik tylny, co umożliwia większy skręt żagla, 
czyli łatwiejsze i skuteczniejsze prowadzenie 
łodzi w silniejszym wietrze. Zmieniono rów-
nież kąt głowicy. Poprawki powodują wzrost 
mocy w słabszych wiatrach i ułatwiają trym 
(obniżenie mocy) w silniejszych.

Model V-6. Żagiel o kroju typu cross cut 
dla zawodników ważących ponad 43 kg. 
Nowy projekt oparty na wcześniejszym 
modelu Czero5. Krój i budowa są zbliżone 
do V-4 (tu także zmieniono profil, głowi-
cę oraz lik tylny). V-6 jest jednak nieco 
głębszy (zwiększenie mocy). Zmiany po-

zawalają na skuteczniejsze prowadzenie 
łodzi i trym żagla w różnych warunkach 
wietrznych.

Model P-5. Żagiel o kroju radialnym 
dla zawodników ważących ponad 43 kg. 
Powstał przy zaangażowaniu japońskich 
projektantów North Sails. Został zapro-
jektowany z wykorzystaniem tego samego 
oprogramowania, którego użyto przy pro-
dukcji żagli do klasy 470 dla mistrzów olim-
pijskich z 2008 roku.

Model P-4. Żagiel o kroju radialnym dla za-
wodników ważących od 34 kg do 43 kg. Mo-
del ten wprowadzono do sprzedaży po wielu 
testach i pozytywnych opiniach użytkowni-
ków. Powstał z wykorzystaniem tych samych 
narzędzi, co model P-5, ale jest nieco płytszy.

Wszystkie żagle dostarczane przez North 
Sails mają numery, logo klasy, okno, icki na 
liku tylnym, icki przy liku przednim, listwy 
oraz pokrowiec. Dodatkowo można też za-
mówić pomiar u mierniczego. Zamówie-
nia są realizowane od tygodnia do sześciu 
tygodni. Więcej informacji o wszystkich 
żaglach North Sails na stronie internetowej 
importera www.northsails.pl.

Przewodnik żaglowni North Sails

...ten sam żagiel w średnich warunkach...

Żagiel North Sails P-4 w słabym wietrze...

...oraz w sztormowych szkwałach. Na zdjęciach Filip Miłoszewski z kadry na MŚ.F
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SPORT REGATY

W Pucku rozegrano Mine Master 
Mistrzostwa Polski w Klasie 
Omega. Załogi rywalizowały 

o medale w dwóch kategoriach: standard 
(18 załóg) i sport (19 ekip). Na starcie stanę-
ła prawie cała krajowa czołówka. 

Pierwszy dzień regat upłynął na skru-
pulatnych pomiarach sprzętu. Mierniczo-
wie klasy sprawnie przeprowadzili kon-
trolę zgłoszonych łódek i po uzupełnieniu 
wszelkich niedociągnięć wszystkie zgło-
szone jednostki zostały dopuszczone do 
mistrzostw. W uroczystym otwarciu zawo-
dów udział wzięli między innymi Hanna 
Pruchniewska, burmistrz Pucka, członko-
wie rady miasta, przedstawiciele MOKSiR 
Puck (współorganizator imprezy), oraz 
oczywiście przedstawiciel sponsora głów-
nego – Patrycja Janiszewska z firmy Mine 
Master. Niestety trudne warunki pogodowe 

(bardzo silny wiatr dochodzący w pory-
wach do 17 metrów na sekundę, czyli ośmiu 
stopni w skali Beauforta) nie pozwoliły 
w piątek na rozpoczęcie rywalizacji.

W sobotę wiatr nieco zelżał i komisja sę-
dziowska zdecydowała o wyjściu floty na 
wodę. Wiatr jednak wciąż był silny i po-
rywisty – warunki do żeglugi i rywalizacji 
nie należały do łatwych. Nie obyło się bez 
wywrotek, awarii oraz strat w sprzęcie. Na 
wodach wzburzonej Zatoki Puckiej roze-
grano pięć wyścigów, po których w katego-
rii standard na prowadzenie wyszła załoga 
Arka Sendlewskiego. Tuż za nim była ekipa 
Romka Knasieckiego. Pierwszą trójkę uzu-
pełniała załoga Jarka Cieślaka. W grupie 
sport zdecydowanie najszybciej żeglowała 
ekipa Patryka Richtera, a tuż za nią zacięty 
bój toczyły załogi Wiktora Czałbowskiego 
i Tomka Micewicza. 

Drugi ostatni dzień rywalizacji upływał 
przy spokojniejszych wiatrach do czterech 
stopni w skali Beauforta. W palnie były 
cztery kolejne wyścigi, ale udało się roze-
grać trzy. Na czołowych miejscach w klasy-
fikacjach nie odnotowano większych zmian.

Podczas uroczystego zakończenia zwy-
cięzcy otrzymali medale i nagrody – żagle 
ufundowane przez żaglownię Vector Sails, 
jednego z najlepszych producentów na ryn-

ku (zwycięzcy obu kategorii pływali wła-
śnie na żaglach z tej pracowni). Głównym 
partnerem i sponsorem imprezy oraz całe-
go tegorocznego sezonu klasy Omega była 
firma Mine Master. Pełne wyniki regat oraz 
informacje o klasie Omaga znajdziecie na 
stronie internetowej www.klasaomega.pl.
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O śmiu Polaków brało udział w mi-
strzostwach świata klasy Finn 
w kategorii masters (grupa wie-

kowa 39+). Regaty rozegrano w greckiej 
miejscowości Kawala. Najlepiej spisał się 
Marek Jarocki z Poznania, który ukończył 
zawody na 29. pozycji. W daleką podróż 
do północnej Grecji (z Warszawy to oko-
ło 2000 km) wybrali się także Bogusław 
Nowakowski, Andre Skarka, Juliusz Re-
ichelt, Jan Kominek, Maciej Rozkrut, Piotr 
Rosiński i Jan Okulicz. Polacy są liczną, 
rozpoznawalną i silną grupą w europejskiej 
flocie mastersów klasy Finn. W Grecji wy-
stąpili w jednakowych kadrowych strojach 
marki Azimuth – byli jedyną tak profesjo-
nalnie zorganizowaną ekipą. Niezwykłe 
jest to, że olimpijska klasa żeglarska roz-
wija się w Polsce głównie dzięki zaangażo-
waniu i pasji osób, które karierę sportową 
dawno mają za sobą. A żeglowanie traktują 
wyłącznie jako sposób na aktywne spędza-
nie wolnego czasu.

W Polskim Stowarzyszeniu Regatowym 
Klasy Finn zarejestrowanych jest ponad 30 
mastersów. Kilka osób pływa na tzw. kla-
sykach (łodzie wyprodukowane przed 1992 
rokiem są osobno klasyfikowane w Pu-
charze Polski). W różnych częściach kraju 
na finnach ściga się łącznie około 60 ster-
ników. Klasa ma się coraz lepiej, choć od 
ostatnich sukcesów Mateusza Kusznierewi-
cza (brąz na igrzyskach w Atenach w 2004 
roku) aktywni sportowo finniści z kadry 
mogą się pochwalić jedynie medalami ju-
niorów i solidnymi występami w pucharze 
świata olimpijczyka Piotra Kuli.

Mastersi z klasy Finn aktywnie żeglują 
w wielu krajach, między innymi w Niem-
czech, Holandii, Belgii, Wielkiej Bryta-
nii, Francji, Rosji, Szwajcarii, w Stanach 
Zjednoczonych oraz w RPA. W między-
narodowej federacji działa zespół odpo-
wiedzialny za organizację mistrzostw 
świata i mistrzostw Europy masters. Na 

starcie tych zawodów zjawia się nawet 300 
sterników. Wielu z nich to byli medaliści 
igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świa-
ta i kontynentów. 

Historia polskiego ruchu masters sięga 
2005 roku. Piotr Pajor i Wojtek Jankow-
ski dołączyli wówczas do weekendowego 
zgrupowania Spójni Warszawa w Pucku, 
tym samym zostawiając za sobą pływa-
nie typowo rekreacyjne i rozpoczynając 
przygodę regatową. W tym samym czasie 
w SKŻ Sopot pojawił się Tomasz Mikulski. 
Ci trzej zawodnicy to prekursorzy środo-
wiska masters w Polsce. Pod koniec 2005 
roku w pierwszych mistrzostwach kraju 
wystartowało pięciu zawodników. Wkrót-
ce było ich już ponad 20. Regaty trafiały 
na akweny, gdzie finn miał przed laty duże 
tradycje. W 2012 roku mistrzostwa roze-
grano w Charzykowych, rok później w So-
pocie, a w 2014 roku w Poznaniu. W tym 
sezonie prawdopodobnie padnie rekord 
– ponad 30 mastersów ma się pojawić na 
stracie w Szczecinie (od 4 do 6 września). 
Za każdym razem miejscowe środowiska 
mobilizują się i wystawiają własnych re-
prezentantów. Część z nich pozostaje na 
dłużej w regatowej flocie. Warto dodać, że 
mistrzostwa Polski masters skupiają wię-
cej sterników niż najważniejsze krajowe 
zawody sezonu dla czynnych zawodników, 

czyli mistrzostwa Polski klas olimpijskich. 
Mastersi potrafią też zabłysnąć formą 
i skuteczną żeglugą w gronie młodszych 
kolegów. Włodzimierz Radwaniecki, Ma-
rek Jarocki i Andrzej Romanowski stawali 
w tym roku na podium w regatach Pucharu 
Polski. Mówiąc krótko: stara gwardia nie 
rdzewieje.

W 2007 rok Jacek Binkowski pojechał 
na mistrzostwa świata mastersów (był dru-
gim Polakiem w tej imprezie i pierwszym 
po wieloletniej przerwie). W następnych 
latach na zawody tej rangi zaczęli się wy-
bierać kolejni: Bogusław Nowakowski, 
Jan Okulicz i Andre Skarka. Ich zaangażo-
wanie zaowocowało przyznaniem Polsce 
prawa do organizacji mistrzostw świata 
(Sopot 2014). Niemalże z dnia na dzień do 
stowarzyszenia przystąpiło wielu nowych 
zawodników. Polskich barw broniło w So-
pocie 18 finnistów. W stawce 235 łodzi naj-
lepszy z naszych, Marek Jarocki, zakończył 
zawody na 50. pozycji.

W tym roku nastąpił kolejny przełom. 
Andre Skarka wystartował wraz z młod-
szymi kolegami w mistrzostwach konty-
nentu w Splicie. Europy nie zawojował, ale 
rywalizacja z najlepszymi była bezcenna. 
Więcej informacji o klasie Finn w Polsce 
na stronie www.finnclass.pl.

Piotr Mazur

ODZIEŻ ŻEGLARSKA

www.azimuth-shop.com
www.azimuth.com.pl

Poszukujemy dystrybutorów/sklepów na terenie Polski.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: azimuth@azimuth-shop.com

Azimuth lipiec Wiatr 210mm na 77mm ok.indd   1 2015-07-22   17:44:20

Stara gwardia nie rdzewieje

Polska we flocie mastersów klasy Finn.  Fot. Robert Deaves

http://www.azimuth-shop.com
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J ustin Slattery (41 lat) pochodzi z ir-
landzkiego miasta Cork. Ma żonę 
i córkę. Pierwszy raz w regatach 

Volvo Ocean Race wziął udział w 2001 
roku na pokładzie „News Corporation”. 
Później odniósł zwycięstwo w załodze 
„ABN Amro One” (edycja 2005 – 2006) 
i dwukrotnie kończył wyścig na piątej po-
zycji z Ianem Walkerem – w 2009 roku na 
„Green Dragon” oraz w 2012 roku w zało-
dze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
W czerwcu sięgnął po swoje drugie zwy-
cięstwo. Z dziobowym Abu Dhabi Ocean 
Racing na mecie w Göteborgu rozmawiała 
Milka Jung.

Milka Jung: Przed ostatnią edycją 
Vendée Globe pracowałeś dla Zbigniewa 
Gutkowskiego na jachcie „Energa” jako 
specjalista od takielunku. Czy podczas 

Volvo Ocean Race także miałeś podobne 
zadania?

Justin Slattery: Dobrze wspominam czas 
spędzony na polskim jachcie. Do „Gut-
ka” przyjechałem na kilka dni, ale prawie 
się u was zadomowiłem... To było bardzo 
ciekawe doświadczenie. W regatach Volvo 
Ocean Race każdy z załogantów ma na po-
kładzie dwa etaty. Jestem dziobowym oraz 
oczywiście dbam o maszt i takielunek, bo 
tym zajmuję się zawodowo. 

Jakie zadania na pokładzie ma dziobo-
wy w Volvo Ocean Race?

To trudna robota, chyba jedna z najcięż-
szych na pokładzie. Na dziobie dostajesz 
najmocniejsze baty, bo jesteś na najtrud-
niejszym odcinku. Ale w regatach Volvo 
Ocean Race 90 proc. czasu spędzam na 
trymowaniu i sterowaniu, a tylko 10 proc. 
pracując na dziobie. Byłem chyba najstar-

szym dziobowym w wyścigu, ale wciąż 
jestem na tyle sprawny fizycznie, by sobie 
dobrze radzić.

To były twoje piąte regaty Volvo Ocean 
Race. Co cię w nich fascynuje najbardziej?

Za każdym razem, gdy płynę w regatach 
dookoła świata, sytuacja jest inna i wy-
jątkowa. Zwykle poznajemy nowy jacht 
i mamy nową załogę – na oceanie nigdy nie 
jest tak samo. Także ze względu na pogodę. 
Jeżeli lubisz pływanie regatowe i adrenali-
nę, nic nie może się równać z Volvo Ocean 
Race.

Czego oczekujesz po tak długiej rywa-
lizacji na oceanie?

Przede wszystkim zwycięstwa. Oczywi-
ście ważne jest także to, że fantastycznie 
spędzam czas, bo przecież robię to, co ko-
cham i jeszcze zarabiam w ten sposób na 
życie. Przez ostatnie 15 latach większość 
czasu spędziłem wokół regat Volvo Ocean 
Race, więc to musi być coś więcej niż tyl-
ko praca. Ale główną atrakcją zawsze jest 
współzawodnictwo.

Jak oceniasz wprowadzenie do regat 
jachtów monotypowych?

Normalne życie zawodowca
Justin Slattery, zwycięzca Volvo Ocean Race w załodze  

Abu Dhabi Ocean Racing: „Jeżeli lubisz oceaniczne regaty 
i adrenalinę, nic nie może się równać z tym wyścigiem”.

Justin Slattery wita się z rodziną na mecie w Lizbonie. Tato, nie płyń więcej!

Praca na dziobie – najtrudniejsza robota na pokładzie. Justin Slattery.
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VOLVO OCEAN RACE SPORT

Uwielbiałem stare siedemdziesiątki, bo 
były piękne i szybkie. Ale organizatorzy 
regat postawili na mniejsze łodzie monoty-
powe, co okazało się strzałem w dziesiątkę. 
Jachty są prawie identyczne. Ważą 12 ton, 
a różnice w masie wynoszą nie więcej niż 
kilka kilogramów. Tym razem wszystko 
zależało od załogi i to był dla mnie naj-
większy magnes. Jak się okazało, także dla 
widzów i sponsorów. Jachty płynęły przez 
oceany niemal burta w burtę, a różnice na 
mecie były niewielkie. 

W przeszłości różnie to bywało. W 2005 
roku mieliśmy jeden z najszybszych 
jachtów i zdominowaliśmy wyścig. Innym 
razem żeglowaliśmy z tyłu i to było frustru-
jące. Nie mogliśmy zmienić jachtu, bo nie 
pozwalały na to przepisy, a wiedzieliśmy, 
że nasza łódź jest wolna i nic więcej nie da 
się z nią zrobić. To stawiało załogę w trud-
nej sytuacji zarówno wobec siebie, jak i wo-
bec sponsora, bo trzeba było odpowiedzieć 
na kłopotliwe pytania.

Czy mniejszy jacht monotypowy to re-
dukcja kosztów?

Raczej niezbyt znacząca. Na pokładzie za-
miast dziesięciu było ośmiu załogantów, ale 
dwóch kolejnych musiało być w gotowości 
na wypadek, gdyby ktoś zachorował albo 
uległ jakiemuś wypadkowi. Ponieważ jach-
ty były jednakowe, część usług załogi mogły 
opłacać wspólnie. Mogliśmy się także dzie-
lić elementami wyposażenia. Zapewne więc 
jakieś oszczędności to przyniosło.

Czy ważna jest dla ciebie bandera, pod 
którą pływasz?

Oczywiście, to ma znaczenie. Zjedno-
czone Emiraty Arabskie mają bardzo pa-
triotycznie nastawiony żeglarski naród. 
To już ich druga kampania w Volvo Ocean 
Race i są z niej dumni. Cieszą się, że pły-
wał z nami Adil Khalid, pierwszy arabski 
żeglarz, który stanął na starcie tych regat 
i je ukończył. Zapewne wkrótce pojawią się 
kolejni załoganci – rodacy Adila.

Jestem Irlandczykiem, pływając w arab-
skim zespole, noszę z dumą irlandzką flagę 
na sztormiaku. Oczywiście czymś wyjąt-

kowym byłoby ściganie się w takich rega-
tach pod banderą mojego kraju, ale jestem 
profesjonalnym żeglarzem i pływam w róż-
nych zespołach. W pierwszym moim star-
cie ścigałem się dla Australii, później dla 
Danii, potem dla mojej Irlandii, aż wreszcie 
dwukrotnie dla Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich.

Które momenty wyścigu dziś wspomi-
nasz najlepiej?

Ważną chwilą było ukończenie pierwsze-
go etapu. W poprzedniej edycji straciliśmy 
maszt na początku regat, więc teraz chcieli-
śmy pokonać Atlantyk szybko i szczęśliwie. 
Później wygraliśmy najtrudniejszy etap 
rozgrywany na południowych wodach – to 
był prawdopodobnie decydujący moment, 
który zapewnił naszej załodze pozycję li-
dera i faworyta do końcowego zwycięstwa. 
Wspominam też krótki etap z Lizbony do 
Lorient. Wiedzieliśmy już, że mamy wy-
ścig w garści. W Zatoce Biskajskiej były 
wprawdzie dwa trudne dni z wiatrem o sile 
40 węzłów w dziób, ale wszystko potoczyło 
się zgodnie z planem.

A złe wspomnienia?
Ból zęba! Dasz wiarę – nigdy wcześniej 

nie bolał mnie ząb! Dosłownie nigdy w ży-
ciu. A tu nagle na morzu, dwa dni po starcie 
do drugiego etapu dopada mnie ból, jakiego 
nie doświadczyłem. Na szczęście nasz po-
kładowy medyk potrafił mi pomóc, choć 
operacja na prowizorycznym fotelu trwała 
trzy godziny. Wytrzymałem długie trzy ty-
godnie i dotrwałem do mety.

Jakie masz plany?
Wylatuję do Stanów Zjednoczonych na 

regaty, a później znów jestem zajęty aż do 
listopada, żeglując dla prywatnych właści-
cieli jachtów regatowych o długości od 40 
do 180 stóp.

Żadnych wakacji z żoną i córką?
Kilka dni, to wszystko. Ale zimą, kiedy 

sezon trochę zwolni, na pewno zrobię sobie 
przerwę.

Czy ty w ogóle masz kiedykolwiek ja-
kieś normalne życie?

Po prostu żegluję! To jest właśnie moje 
normalne życie.

Rozmawiała Milka Jung

Etap drugi. Justin spędził trzy godziny na prowizorycznym fotelu dentystycznym.

Dziobowy musi być wszechstronny. Zajmuje się także sterowaniem i trymowaniem. Justin Slattery: „Pływając w arabskim zespole, noszę z dumą irlandzką flagę”.F
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SPORT ENERGA SAILING

P olska zdominowała mistrzostwa 
Europy w olimpijskiej klasie RS:X. 
Paweł Tarnowski z Energa Sailing 

Team Poland zdobył złoto. To największy 
sukces w seniorskiej karierze 21-letniego 
zawodnika. Małgorzata Białecka (także 
z Energa Sailing Team Poland) wywalczy-
ła srebro. Brąz przywiozła z Sycylii Zofia 
Klepacka. I jak by tego było mało – czwartą 
pozycję wśród pań zajęła Maja Dziarnow-
ska (druga zawodniczka wyścigu medalo-
wego). Nigdy wcześniej polska kadra wind-
surfingowa nie obłowiła się tak bardzo 
na imprezie tak wysokiej rangi. Broniący 
tytułu mistrza Europy Piotr Myszka ukoń-
czył regaty na siódmej pozycji, a olimpij-
czyk z Londynu Przemysław Miarczyński 
– na dziesiątej. Zofia Klepacka powtórzyła 
sukces sprzed roku i zdobyła swój czwarty 
medal mistrzostw Europy (wcześniej miała 
złoto i dwukrotnie brąz).

Zaatakowali młodzi kadrowicze. Czy za-
tem obserwujemy wymianę pokoleń w czo-
łówce polskiej reprezentacji windsurfingowej 
– najsilniejszego temu na świecie? – Na to 
jeszcze trzeba trochę poczekać – mówił nam 
po powrocie z Włoch Paweł Tarnowski. – Po-
wiedziałbym raczej, że to, co się wydarzyło 
na Sycylii, to mocny atak zawodników z gru-
py pościgowej. Wciąż jednak bardziej się 
czuję jak przyczajony ukryty smok niż jak fa-
woryt w rywalizacji o olimpijskie nominacje.

– Zawsze lepiej atakować, niż bronić swo-
jej pozycji – dodała Gosia Białecka, która 
nosiła koszulkę lidera przez całe regaty i do-
piero w ostatniej odsłonie mistrzostw spadła 
z pierwszego miejsca na drugie. – Byłam 
dobrze przygotowana i wykorzystałam słab-
sze wiatry, czyli warunki, które lubię. Koń-
czyłam wyścigi w czołówce, dwukrotnie 
wygrywając. Dopiero w wyścigu medalo-

wym, przypływając na metę na piątej pozy-
cji, straciłam prowadzenie na rzecz Brytyjki 
Bryony Shaw. Był to mój najcięższy wyścig 
finałowy i najlepszy w silnym wietrze.

Gosia Białecka ma 164 cm wzrostu 
i waży zaledwie 53 kg. Z taką masą mogła-
by pływać nawet na optimiście. Jest jednak 
bardzo ambitna i silna. – Dużo trenujemy 
na siłowni gdańskiego Rehasport Clinic 
razem z Mariuszem Golińskim, trenerem 
od przygotowania fizycznego. Świetną 
wydolność, niezbędną w słabym wietrze, 
zawdzięczam treningom na rowerze. My-
ślę, że właśnie dzięki ogólnej sprawności 
fizycznej daję sobie radę, choć jestem dość 
drobnej budowy – mówi Białecka.

Polka jest nie tylko mistrzynią Europy, ale 
także – mając 14 punktów na koncie – liderką 
krajowych kwalifikacji olimpijskich. Drugie 
miejsce zajmuje brązowa medalistka z Włoch 
Zofia Klepacka (13 punktów), a trzecie – 
Maja Dziarnowska (12 punktów).

W nagrodę za zwycięstwo na Sycylii Bia-
łecka będzie jedyną Polką, która stanie na 
starcie sierpniowych regat przedolimpijskich 
w Rio de Janeiro. W Brazylii można jednak 
wywalczyć tylko jeden punkt i to wyłącznie 
za miejsce na podium. Dlatego decydująca 
rozgrywka o olimpijskie paszporty roze-
gra się w październiku podczas mistrzostw 
świata w Omanie (Półwysep Arabski).

W jaki sposób tak zacięta rywalizacja 
wpływa na atmosferę w polskiej ekipie? – 
Nie ma między nami niezdrowej atmosfery 
– mówi Gosia. – Spędzam z dziewczynami 
ponad 200 dni w roku. Razem podróżuje-
my, trenujemy, świetnie się dogadujemy 
i pomagamy sobie w różnych sytuacjach. 
Nawet dziś rano byłam z Mają na siłowni, 
umówiłyśmy się na rower oraz na wieczór. 
Plotki, wspólna kawa, shoping... Na wodzie 

walczymy, ale na lądzie jesteśmy już poza 
ringiem i zwyczajnie się kumplujemy.

Paweł Tarnowski nie miał najlepszego po-
czątku sezonu, ale wziął się ostro do pracy, 
szczególną uwagę zwracając na poprawę że-
glugi przy słabszym wietrze. I trafił z formą 
w najlepszym momencie, bo podczas regat 
we Włoszech wystrzelił jak z procy. Skutecz-
nie i pewnie pływał w pierwszych startach, 
a pod koniec mistrzostw dwukrotnie zwycię-
żył w biegach finałowych i zajął piąte miejsce 
w medal race. – To mój pierwszy tak poważ-
ny sukces wśród seniorów, z którymi ścigam 
się od trzech lat. Dotychczas zdobywałem 
medale w pucharach Europy i świata. Suk-
ces we Włoszech przeszedł moje najśmielsze 
oczekiwania – powiedział mistrz kontynentu.

W krajowych kwalifikacji olimpijskich 
Paweł zajmuje pewne pierwsze miejsce, ma-
jąc na koncie 15 punktów. Drugi Piotr Mysz-
ka zdobył osiem punktów, a trzeci Przemek 
Miarczyński – pięć. Podobnie jak Gosia 
Białecka, Tarnowski wystartuje w Rio de 
Janeiro, gdzie stoczy walkę o podium oraz 
o punkt do krajowego rankingu olimpijskie-
go. Wszystko jednak, tak samo jak u pań, 
rozstrzygnie się jesienią w Omanie. – Mam 
dobrą pozycję, ale to nie koniec walki – 
mówi Paweł. – Wciąż będę tym, który ataku-
je starszych kolegów i taka sytuacja bardzo 
mi odpowiada. Poza tym mogę żeglować bez 
wielkiego obciążenia psychicznego, gdyż 
przede mną jeszcze wiele lat w olimpijskich 
konkurencjach, więc gdyby się nie udało po-
jechać do Brazylii, powalczę o kolejne igrzy-
ska. Chcę także podkreślić, że moja obecna 
forma to zasługa sztabu szkoleniowego oraz 
moich rywali z kadry. „Myszek” i „Pont” to 
najlepsi windsurferzy świata i tylko dzięki 
wspólnym treningom mogłem tak szybko 
osiągnąć tak wiele.

Przyczajony ukryty smok
Małgorzata Białecka – srebrny medal. Paweł Tarnowski – złoto!
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ENERGA SAILING SPORT

Grupa Energa partnerem strategicznym  
żeglarskiej kadry narodowej PZŻ
Energa Sailing Team Poland
oraz programu edukacji żeglarskiej 
ENERGA SAILING 

Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl
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P aweł Tarnowski i Małgorzata Bia-
łecka, członkowie Energa Sailing 
Team Poland, którzy pod koniec 

czerwca wywalczyli we Włoszech medale 
mistrzostw Europy w klasie RS:X (złoty 
i srebrny), trenowali w Sopocie z dziećmi. 
Młodzi deskarze uczestniczyli w półkolo-
nii żeglarskiej zorganizowanej w ramach 
programu edukacyjnego Energa Sailing.

Firma Energa wspiera polskie żeglar-
stwo i program edukacyjny już trzeci se-
zon, ale grupy windsurfingowe włączono 
w tym roku do projektu po raz pierwszy. 
Dziewczęta i chłopcy w wieku od 9 do 11 
lat mogli spróbować swoich sił na desce 
z żaglem. Szkoleniem objęto 50 uczniów 
z trójmiejskich szkół podstawowych. Cykl 
bezpłatnych zajęć i treningów podzielono 
na część teoretyczną i zajęcia na wodzie. 
Lekcje odbywały się w ośrodkach w Gdań-
sku i Sopocie. Dziesięciu najlepszych 
wzięło udział w żeglarskiej półkolonii zor-
ganizowanej we współpracy z Sopockim 
Klubem Żeglarskim, którego zawodnikami 

są tegoroczni medaliści mistrzostw Europy. 
– O zakwalifikowaniu się na półkolonię de-
cydowała ocena postępów i zaangażowania 
podczas zajęć. Uczestnicy doskonalili swe 
umiejętności pod okiem trenerów z Sopoc-
kiego Klubu Żeglarskiego – mówił Daniel 
Lewandowski, koordynator programu edu-
kacyjnego Energa Sailing w Sopocie.

– Serce rośnie, gdy się widzi tych mło-
dych żeglarzy z zapałem uczących się pa-
nowania nad deską i żaglem. Żeglarstwo to 
wymagający sport. Droga do sukcesów jest 

długa i niełatwa, a zaczyna się właśnie od 
zarażenia najmłodszych zawodników pasją 
do tego sportu – mówiła Gosia Białecka. 
– Kto wie, może niebawem z uczestników 
tych zajęć wyrosną wyczynowi sportowcy 
i medaliści – dodał Paweł Tarnowski.

– Nauka i popularyzacja żeglarstwa wśród 
dzieci i młodzieży to jeden z naszych priory-
tetów w ramach promocji sportu i rekreacji – 
powiedział Maciej Ruwiński z Grupy Energa. 
– Widząc dynamiczny rozwój windsurfingu 
i liczne sukcesy reprezentantów Polski, posta-

nowiliśmy poszerzyć naszą ofertę szkolenia 
żeglarskiego właśnie o tę dyscyplinę. Program 
spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem, 
co jest dobrą prognozą na przyszłość.

Zajęcia praktyczne dla wszystkich uczest-
ników szkolenia windsurfingowego zostaną 
wznowione po wakacjach. Natomiast już je-
sienią rozpocznie się rekrutacja do kolejnej 
edycji programu. Więcej informacji o pro-
jekcie oraz o zajęciach z żeglarstwa i wind-
surfingu na stronie internetowej www.edu.
energasailing.pl.

Energa Sailing z mistrzami

Szkoleniowe żagle Energa Sailing pięknie się prezentowały przy sopockiej plaży.  Fot. Wojciech Jakubowski (4)

...a na deser popisowy skok mistrza Europy.Najpierw kilka porad Gosi... ...później pokaz szybkiej jazdy...

http://www.energasailing.pl
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A gnieszka Skrzypulec i Irmina 
Mrózek-Gliszczyńska zajęły 11. 
miejsce w mistrzostwach Euro-

py klasy 470. Na starcie stanęło 47 europej-
skich załóg, a także ekipy z Japonii, Izraela, 
Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych.

Dość pewnie, zwyciężając w pięciu biegach, 
wygrała nowozelandzka załoga Jo Aleh i Pol-
ly Powrie. W gronie europejskich ekip nasze 
dziewczyny zajęły ósme miejsce. Czy mogło 
być lepiej? Oczywiście, gdyż Agnieszka i Ir-
mina są w tym sezonie w świetnej formie. 
„Z wyniku jestem zadowolona” – napisała 
Agnieszka Skrzypulec. „Podczas mistrzostw 
wiele załóg podejmowało na trasie duże ryzy-
ko, na przykład Izraelki, które powróciły do 
ścigania po dwuletniej przerwie i od razu wy-
grały cztery pierwsze wyścigi mistrzostw Eu-
ropy, żeglując w inną stronę niż reszta stawki. 
Przez pięć dni w tabeli były ciągłe przeta-
sowania. Wystarczy powiedzieć, że wspo-
mniana załoga z Izraela najpierw prowadziła 
z dużą przewagą, a później zaczęła zajmować 
lokaty poza czołową dwudziestką i spadła na 
16. miejsce. Nam udawało się trzymać blisko 
pierwszej dziesiątki. W końcówce przegrały-
śmy dziesiątą lokatę z załogą Japonii, mając 
tyle samo punktów co nasze rywalki. Najbar-

dziej szkoda dnia, w którym przyszło się nam 
ścigać w bardzo słabym wietrze. W pierw-
szym wyścigu, po rewelacyjnym starcie i do-
brym wyborze strony na halsówce, prowadzi-
łyśmy. Niestety to właśnie ten bieg okazał się 
naszym najgorszym w całych regatach – do-
płynęłyśmy do mety dopiero na 18. pozycji. 
Chyba pływałyśmy w tych warunkach zbyt 
asekuracyjnie, obawiając się utraty wysokiej 
pozycji. A później nie było już czasu na napra-
wę błędu. Kolejny wyścig tego dnia podobny 
– znów żegluga w dobrą stronę i trzecie miej-

sce na górnym znaku. Coś jednak nie grało 
z naszymi kursami wolnymi, rywalki zaczęły 
dojeżdżać, zrobiło się ciasno i gorąco – bieg 
ukończyłyśmy na ósmym miejscu. Gdyby nie 
ten jeden dzień mistrzostw, mogłybyśmy wal-
czyć nawet o medal.”

Po powrocie z mistrzostw Europy Polki 
wznowiły treningi. Na początku sierpnia 
wylatują na trzy tygodnie do Rio de Jane-
iro. Najpierw będą trenować na akwenie 
igrzysk, a później wezmą udział w regatach 
przedolimpijskich.

Polki wysoko w mistrzostwach Europy

Kacper Ziemiński z Energa Sailing Team Poland zajął wysokie ósme miejsce w mistrzo-
stwach świata olimpijskiej klasy Laser. Regaty z udziałem 158 sterników z ponad 60 państw 
rozegrano na jeziorze Ontario w kanadyjskim mieście Kingston. W złotej grupie (najlepszych 
53 zawodników) żeglował także Maciej Grabowski – ukończył regaty na 40. miejscu.

Zawody rozegrano na płaskiej wodzie i przy słabnącym wietrze. W wyścigach kwalifi-
kacyjnych Kacper trzykrotnie dopłynął do mety w pierwszej szóstce (miejsca: 3., 6., 2.), 
a w biegach finałowych miał świetną końcówkę – zajął czwartą i siódmą lokatę. Polak to-
czył zaciętą walkę w doborowej stawce doskonałych żeglarzy z Australii, Nowej Zelandii, 
Niemiec i Wysp Brytyjskich. Mistrzem świata został najlepszy Brytyjczyk pływający na 
laserze – Nick Thompson.

Pozostali dwaj reprezentanci Polski kończyli mistrzostwa w grupie srebrnej. Jonasz Stel-
maszyk zajął w niej 16. miejsce, a Aleksander Arian – 39.

Słodko! Przybytek i Kołodziński rzutem na taśmę zdobywają brąz. Gorzko. Januszewski i Nowak tracą medal ostatniego dnia regat.

Z ałoga Łukasz Przybytek i Paweł Ko-
łodziński zdobyła brązowy medal 
mistrzostw Europy w olimpijskiej 

klasie 49er (w klasyfikacji łącznej uwzględ-
niającej ekipy z innych kontynentów zajęli 
wysokie piąte miejsce). Polacy przebojem 
wdarli się na podium ostatniego dnia regat. 
Niestety na finiszu gorzej się wiodło drugiej 
polskiej ekipie. W sobotę Tomasz Januszew-
ski i Jacek Nowak kończyli wyścigi na dru-
gim miejscu w klasyfikacji open i prowadzili 
wśród załóg europejskich. Była więc szansa 
nawet na złoto. Niestety w niedzielę wyraźnie 
im się nie wiodło, żeglowali na dalszych pozy-
cjach, w jednym z biegów zaliczyli wywrotkę 
i ukończyli mistrzostwa na piątym miejscu 
wśród załóg europejskich oraz na siódmym 
w klasyfikacji łącznej. 

Mistrzami Europy zostali Niemcy Justus 
Schmidt i Max Boehme (to drugi z kolei 
złoty medal dla Niemiec w mistrzostwach 
Europy), a klasyfikację open wygrali mi-
strzowie świata – Nowozelandczycy Peter 
Burling i Blair Tuke.

– Naszym największym sukcesem pod-
czas tych regat było równe pływanie – mó-
wił Łukasz Przybytek. – Nie zaliczyliśmy 
ani jednego słabo wyścigu i ani razu nie 
dopłynęliśmy na metę poza czołową pięt-
nastką. Już podczas wyścigów treningo-
wych rozgrywanych przed mistrzostwami 
mieliśmy bardzo dobrą prędkość. Zacząłem 
wtedy po cichu myśleć o tym medalu.

– Wiadomo, że jest nam żal i mamy po-
czucie niedosytu, bo jeszcze w niedzielę 
rano prognozy były optymistyczne – mówili 

po regatach Januszewski i Nowak. – Mimo 
poczucia straty, cieszymy się z dobrej żeglu-
gi podczas tych zawodów. To nasz najlepszy 
występ w mistrzostwach Europy i zapewne 
nie ostatni. Cieszymy się także z tego, że 
cały polski team pokazał klasę, a nasz trener 
doczekał się dwóch załóg w pierwszej dzie-
siątce tak prestiżowej imprezy.

Tomasz Januszewski i Jacek Nowak nie 
poddają się – wciąż intensywnie trenują 
i prowadzą internetową zbiórkę pieniędzy 
na przygotowania do igrzysk olimpijskich 
w Rio de Janeiro. Na portalu Polak Potrafi 
trwa akcja „Płyniemy po złoto!”. Jeśli do 29 
września internauci wpłacą na projekt 150 
tys. zł, drugie 150 tys. zł dołoży do budżetu 
mBank, sponsor teamu. Więcej na stronie 
www.mbank.pl/polakpotrafi.

Słodko-gorzka niedziela klasy 49er

Ziemiński ósmy w Kingston

http://www.mbank.pl/polakpotrafi
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F rancuska stocznia Jeanneau co 
roku wzbogaca linię popularnych 
łodzi wędkarskich Merry Fisher. 

W tym sezonie debiutują dwie jednostki: 
jedna z najmniejszych w rodzinie Merry 
Fisher 605 oraz nieco większa łódź Mer-
ry Fisher 695. Oba jachty, zaprojektowane 
w polskim biurze Centkowski & Denert 
Design, powstały w Ostródzie.

Merry Fisher 695 ma niewielki pokład 
dziobowy, stosunkowo wysoką przeszkloną 
sterówkę oraz otwarty przestronny kokpit. 
Motorówka jest bardzo funkcjonalna i dziel-
na w żegludze. Poza tym ma tak bogate wy-
posażenie, że właściwie jest nie tylko ło-
dzią wędkarską, ale także małym jachtem 
rodzinnym.

Ma przyczepny silnik i dwie niewielkie 
platformy kąpielowe. W prawej jest składa-
na drabinka, a w lewej – schowek na liny 
lub kotwicę. Kokpit dostępny jest w dwóch 
wersjach: wędkarskiej – ze stałą kanapą na 
rufie i drugą chowaną w ścianie lewej burty 
– oraz w wersji rodzinnej – z dużą kanapą 
otaczającą stół. W obu kokpitach jest sporo 
miejsca. Łódź, którą udostępniono nam do 
testów, miała bardziej zabudowany kokpit. 
Po złożeniu stołu i rozłożeniu materaca po-
wstaje duże łóżko. A gdy chcemy popłynąć 
z kolegami na ryby, podnosimy materac 
kanapy przy wejściu do kabiny, odkręca-
my dwie śruby i zostawiamy część siedzi-
ska na lądzie. Rufowa kanapa jest mocno 
cofnięta, co utrudnia pełne podniesienie 
silnika. Jednak kiedy odepniemy blokadę 
i przesuniemy do przodu oparcie, możemy 
unieść silnik i wpłynąć na płytką wodę. Na 
pokład dziobowy, gdzie zamontowano nie-
wielki materac, przechodzimy z obu stron 
nadbudówki, ale podobnie jak na innych 
łodziach Jeanneau, przejście prawą stroną 
jest szersze.

Salon i sterówkę dzielą od kokpitu szkla-
ne przesuwane drzwi. Wszystkie wyłączni-
ki bezpieczeństwa są w przejściu – kiedy 
opuszczamy łódź, nie musimy rozbierać 
jachtu, by dotrzeć do bezpieczników, gdyż 
są pod ręką. Wnętrze jest jasne i dobrze 

wentylowane dzięki otwieranym oknom, 
dużemu świetlikowi w pokładzie dziobo-
wym oraz przesuwanemu przeszklonemu 
świetlikowi w dachu nadbudówki. Na pra-
wej burcie, za stanowiskiem sterowania, 
jest przykryty materacem mały kambuz. 
Po przeciwnej stronie mamy jadalnię ze 
stołem i dwoma dwuosobowymi kanapami 
(po opuszczeniu stołu powstaje dwuosobo-
we łóżko). Pod tylną kanapą jest duży scho-
wek oraz lodówka. Z kolei przednia kanapa 
ma przekładane oparcie – możemy na niej 
siedzieć tyłem do kierunku jazdy lub przo-
dem, towarzysząc sternikowi. Dziobową 
kabinę oddzielono od salonu zasłoną. Może 
tu być morska toaleta lub nieco większe 
łóżko i chemiczne WC ukryte pod jednym 
z materaców. 

Łódź prowadzimy wygodnie siedząc lub 
stojąc. Deska rozdzielcza przy stanowisku 
sternika ma nowoczesny wygląd. Na rufie 
testowanego modelu zamontowano silnik 
o mocy 150 KM. W sześć sekund łódź we-
szła w ślizg, a w 19 osiągnęła maksymalną 
prędkość 33 węzłów.

Kilka razy miałem okazję pływać łodzia-
mi marki Merry Fisher w bardzo trudnych 
warunkach – to naprawdę solidne jednost-
ki, a do tego z roku na rok są coraz lepiej 
wyposażane i bardziej komfortowe. To już 
nie tylko jednostki wędkarskie, ale wygod-
ne rodzinne motorówki, na których moż-
na spędzić doskonały weekend lub nawet 
dłuższy urlop.

Arek Rejs

Merry Fisher zmienia oblicze

MERRY FISHER 695
Długość 6,93 m

Szerokość 2,54 m

Waga 1400 kg

Zanurzenie 0,46 m

Zbiornik paliwa 170 l

Zbiornik wody 50 l

Kategoria CE C-8

Silnik do 175 KM

Cena 22 310 euro

Merry Fisher 695. Dzielna łódź wędkarska z kabiną mieszkalną.  Fot. Arek Rejs

Pod pokładem mogą wygodnie nocować cztery osoby. Jacht ma typową dla łodzi Merry Fisher wysoką nadbudówkę.R
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C alipso Yacht z Giżycka oferuje dwie 
ciekawe łodzie spacerowe: Calipso 
750 oraz nowszą Calipso 23, którą 

dzięki uprzejmości Roberta Gzary, właści-
ciela firmy, prawie przez tydzień testowa-
liśmy w czerwcu na mazurskich wodach. 
Pogoda nas nie rozpieszczała, więc mogli-
śmy sprawdzić działanie ważnych elemen-
tów wyposażenia. Ogrzewanie chroniło nas 
przed zimnem, zwłaszcza w nocy, kiedy 
temperatura spadała poniżej 10 stopni Cel-
sjusza. Natomiast namiot przykrywający 
kokpit osłaniał przed deszczem i chłodnym 
wiatrem.

Calipso 23 ma wysoką nadbudówkę. Wy-
gląda jakby się składała z dwóch pięter. To 
jednak złudzenie – dwie linie okien ułożo-
ne są jedna nad drugą. Wpada przez nie do 
wnętrza sporo światła. Pokład dziobowy 
jest dość krótki, ale za to kokpit mamy tak 
przestronny, że można w nim grać w piłkę. 
W całości jest osłonięty wysokim dachem 
opartym na owiewce i czterech stalowych 
pilarach. Na dachu można zamontować 
panele słoneczne, które zapewnią stały do-
pływ energii. Nasza jednostka miała jedną 
płytę baterii, która nawet w pochmurne dni 
dostarczała prąd niezbędny do chłodzenia 
produktów w lodówce oraz do oświetlenia.

Calipso na każdą porę roku
CALIPSO 23

Długość 7,3 m

Szerokość 2,8 m

Waga 1 500 kg

Zanurzenie 0,3 m

Zbiornik wody 80 l

Załoga 6 osób

Silnik przyczepny od 6 KM do 40 KM 
lub wbudowany od 
10 KM do 300 KM

Calipso 23 ma wysoką nadbudówkę z rzędami przestronnych okien.

Sterówkę umieszczono na prawej burcie. Bezpieczniki i radio tuż przy zejściówce.

Pokład dziobowy jest dość krótki, ale za to kokpit mamy ogromny. Rozwinięcie namiotu osłaniającego kokpit nie trwa dłużej niż 10 minut.

http://www.apjpoland.pl
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CALIPSO 23

Pod dachem zrolowano elementy namio-
tu. Ich rozłożenie nie trwa dłużej niż 10 
minut. Podczas naszej podróży kilka razy 
zamykaliśmy w ten sposób kokpit, cza-
sem na dłużej zostawialiśmy rozstawiony 
namiot, otwierając jedynie długie boczne 
okna plandek (moskitiery nie wpuszczały 
natrętów).

Kokpit łodzi jest bardzo przestronny. Są 
tam kanapy, składany stół, przydatna ze-
wnętrzna umywalka, jest też stanowisko 
sterowania na prawej burcie. Pod kanapami 
znajdują się duże schowki. Od rufy wcho-
dzimy przez dwie platformy zamontowa-
ne po obu stronach silnika schowanego 
w studzience. 

Do kabiny schodzimy po kilku drewnia-
nych stopniach. Schody nie są zamocowa-
ne na stałe – możemy je przesuwać. Takie 
rozwiązanie ułatwia wejście do dwuosobo-

wej kabiny ulokowanej prostopadle do osi 
jachtu pod kokpitem. To typowa niewysoka 
sypialnia z dwuosobowym łóżkiem. Nie ma 
okien, ale jest otwarta na salon i ma oświe-
tlenie. Po lewej stronie znajduje się toaleta 
wyposażona w chemiczne WC i umywalkę 
ze słuchawką prysznicową. Zamontowa-
no też boiler, więc mogliśmy brać ciepły 
prysznic. Salon jest bardzo przestronny, 
wysoki i jasny. Prawą stronę zajmuje jadal-
nia z dużym stołem i dwoma dwuosobo-
wymi kanapami, które można przekształ-
cić w łóżko. Na lewej burcie jest kambuz 
z szufladową lodówką, zlewozmywakiem 
i dwupalnikową kuchenką. Są tam też dość 
głębokie szafki i szuflady. Część dziobową 
zajmuje otwarta dwuosobowa sypialnia od-
dzielona niskimi drewnianymi ściankami. 

Jak pływa Calipso 23? Nasza jednostka 
napędzana była niewielkim 20-konnym sil-

nikiem. Maksymalna prędkość: niecałe sie-
dem węzłów. Zwykle pływaliśmy z prędko-
ści 4, 5 węzłów. Przez cały rejs spaliliśmy 
niecałe pół zbiornika paliwa. Jacht dobrze 
trzyma kurs, czasem tylko potrzebuje de-
likatnej korekty. Widoczność ze sterówki 
jest bardzo dobra, a stanowisko sternika – 
wygodne. Podczas portowych manewrów 
pomagał nam dziobowy ster strumieniowy, 
który jest standardowym wyposażeniem.

Calipso 23 z panelami słonecznymi, 
ogrzewaniem, oświetleniem kokpitu i sze-
ścioma miejscami sypialnymi gwarantuje 
wygodny wypoczynek na śródlądowym 
szlaku. Stocznia pracuje nad wersją napę-
dzaną energią elektryczną – głównie z wy-
dajnych paneli fotovoltanicznych. Cena ło-
dzi wzrośnie, ale później będziemy pływać 
prawie za darmo.

Tekst i zdjęcia Arek Rejs

http://www.calipso-yacht.pl
http://www.apjpoland.pl


34 SIERPIEŃ 2015

PLAYBOAT JACHTY MOTOROWE

T est jachtu Delphia Nautika 1100 
Soley, który debiutował na tego-
rocznych targach w Düsseldorfie, 

przeprowadziliśmy w czerwcu w pobli-
żu Berlina. Łódź udostępniła firma Yacht 
Charter Palme, która w miejscowości Wer-
der oferuje klientom wszystkie motorowe 
jednostki z oleckiej stoczni. Delphia Nau-
tika 1100 Soley to komfortowy houseboat, 
który może pływać w ślizgu.

Kiedy wszedłem na pokład tego jachtu, 
od razu pomyślałem, że może on konku-
rować z jednostkami największych świato-
wych marek. Jakość i sposób wykończenia 
kokpitu oraz wnętrz z pewnością stawiają 
ten model w pierwszej lidze łodzi mo-
torowych na najbardziej wymagających 
rynkach. Kadłub ma wysoką przeszklo-
ną nadbudówkę. Jej dach chroni cieniem 
kokpit. Jest także długi otwarty pokład 
dziobowy. A nowoczesności dodają ciemne 
okna z obu stron oraz proste burty.

Na pokład możemy wejść od rufy, z plat-
formy kąpielowej, a także przez prawą lub 
lewą burtę (gdy jacht stoi przy wyższej 
kei). Półpokłady są szerokie i osłonięte 
relingami, więc możemy swobodnie prze-
chodzić na dziób i na dwuosobowy pokład 
słoneczny na podwyższeniu. Kokpit oto-
czono wygodnymi kanapami dla sześciu 
osób. W dużej bakiście znajdujemy składa-
ny drewniany stół, który można rozstawić 
podczas postoju w porcie (nie jest mocowa-
ny do podłogi).

Do sterówki prowadzą przesuwane 
szklane dwuskrzydłowe drzwi. Elegancko 
wykończona deska rozdzielcza zaskakuje 
bogatym wyposażeniem, co jest związane 

z montażem dwóch silników. Sterówka nie 
jest duża, ale miejsca wystarczy dla sterni-
ka i nawigatora. Wykończono ją drewnem 
i ciemną tapicerką. Z obu stron są otwiera-
ne okna, a w dachu – duży otwierany świe-
tlik. Po wejściu do wnętrza łodzi kolejne 
zaskoczenia: tapicerowana podsufitka, gło-
śniki w suficie, drewniane żaluzje okien-
ne – jest przytulnie i komfortowo, trudno 
nawet znaleźć fragment laminatu. To wnę-
trze naprawdę wykończono na światowym 
poziomie.

Jacht jest dostępny w dwóch wersjach: 
z trzema lub dwiema kabinami. Pierwsza 
ma jeden silnik i dwuosobowe rufowe ka-
biny sypialne po obu stronach komory sil-
nikowej. Poza tym wnętrza kryją kambuz 
oraz toaletę z kabiną prysznicową. W testo-
wanej wersji z dwiema kabinami łazienka 
jest większa. Podobnie przestrzeń jadalni 
i salonu. A dziobówka ma klasyczną kabi-
nę z ogromnym łóżkiem w osi jachtu. Z le-
wej strony jest szafa ubraniowa, a z prawej 
– wygodny jednoosobowy fotel. Kabinę 
wykończono drewnem i tapicerką. Dobre 
oświetlenie zapewniają świetlik w suficie 

Ślizgowy houseboat Nautika 1100 Soley

DELPHIA NAUTIKA 1100 SOLEY
Długość 10,80 m

Szerokość  3,45 m

Waga  5 500 kg

Zanurzenie 0,90 m

Zbiorniki paliwa  600 l

Zbiorniki wody 150 l

Kategoria  CE B-8

Silniki do 300 KM

Obroty silnika (rpm) Prędkość (węzły)

700 3,7

1000 5,4

1500 7,5

2000 8,8

2500 10,6

3000 15,4

3500 24

3900 27

Szerokie półpokłady otaczają pokład słoneczny. Sterówka. Prostota i elegancja.

Duże łóżko w kabinie sypialnej.

Przestronny kokpit. Żadnych zbędnych elementów.Wnętrze jest przytulne, komfortowe i doskonale wykończone.
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i okna wzdłuż burt. Druga kabina sypialna 
znajduje się za zejściówką i jest usytuowa-
na prostopadle do osi jachtu. Jest niższa 
od salonu i dziobówki, zwłaszcza w tylnej 
części, ale przy wejściu i w korytarzyku nie 
brakuje wysokości i przestrzeni do swo-
bodnego poruszania się.

Jeszcze kilka słów o salonie. Jest eleganc-
ki i przytulny, a przy tym także przestron-
ny i jasny. Szeroka kanapa zajmuje lewą 
burtę i otacza stół z rozkładanym blatem. 
Są też dwie dodatkowe pufy – łącznie mo-
żemy zaprosić sześć dorosłych osób.

Czas na wodę. Odpalamy dwa silniki 
Volvo Penta D3 – każdy o mocy 200 KM. 
Nic nie wibruje, nie drży, prawie nie sły-
chać motorów. Wiele ślizgowych cruiserów 
przy niższych prędkościach wymaga cią-
głej korekty kursu, ale Nautika 1100 Soley 
– dzięki podwójnej instalacji napędowej – 
płynie jak po sznurku nawet przy powolnej 
spacerowej żegludze, na przykład w trakcie 
manewrów lub opuszczania portu.

Na otwartej wodzie wypychamy do przodu 
manetkę i po około 26 sekundach osiągamy 
maksymalne obroty 3900 rpm i maksymal-
ną prędkość 27 węzłów! Jak na houseboat – 
osiągi więcej niż bardzo dobre. Hałas przy 
tej prędkości wynosi 86 dB. Odpuszczamy 
manetkę do obrotów 3500 rpm, prędkość 
spada do 24 węzłów, a hałas do 84 dB. Zjeż-
dżamy jeszcze niżej do około 3000 rpm – 
prędkość maleje do około 14 węzłów, a hałas 
osiąga przyjemne, prawie niewyczuwalne, 
70 dB. A nasz dom na wodzie ciągle pędzi 
w ślizgu. Przy maksymalnej prędkości łódź 
potrzebuje mniej niż 1,5 swojej długości, by 
wykonać skręt o 360 stopni. Oczywiście, 
traci przy tym obroty, ale jej zwrotność 
jest zaskakująco dobra. Jacht najwygodniej 
prowadzi się w pozycji siedzącej. Kiedy 
wstaniemy, manetka jest trochę za głęboko 
i trudniej dostrzec wskaźnik obrotów. Wi-

doczność do przodu i na boki jest dobra – 
tylko w jednym punkcie przeszkadza gruby 
pilar konstrukcji dachu.

Delphia Nautika 1100 Soley to świetne 
połączenie klasycznego jachtu spacerowe-
go ze ślizgowym cruiserem. Mamy wygod-

ne i luksusowo wykończone wnętrze oraz 
dobrą manewrowość przy każdej prędko-
ści. Łódź z pewnością otwiera nowy roz-
dział w dziale jachtów motorowych olec-
kiej stoczni.

Tekst i zdjęcia Arek Rejs

Yachtcharter Palme GmbH · Otto-Lilienthal-Str. 16–18 · 14542 Werder (Havel) · Germany · info@ycpalme.de

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

www.yachtcharterpalme.de

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

Serwis i obsługa 
w języku polskim!

Delphia Escape 1050 Delphia 1050 EscapeReline Classic 1225 AC

YACHT CHARTER
PALME

Delphia Escape 1100sABIM Classic 98 OK

Maksymalną prędkość 27 węzłów jacht osiąga po około 26 sekundach.

Przy maksymalnej prędkości łódź potrzebuje mniej niż 1,5 swojej długości, by wykonać skręt o 360 stopni.
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Ł odzie zbudowano na kadłubach 
różnej długości. Odmienne są 
także zabudowy kokpitów. Jed-

nak mimo różnic, jachty są do siebie tak 
podobne, że postanowiliśmy je przedstawić 
w jednym artykule.

Kokpity, mimo różnicy w rozmiarach, są 
praktycznie identyczne. Na Sport 330 HT 
mamy trochę więcej przestrzeni, ale układ 
jest identyczny. Na jachty wchodzimy przez 
dużą platformę kąpielową i małe drzwi w pra-
wej części rufy. Sporo miejsca zajmuje duży 
drewniany stół. Otoczony jest wygodną ka-
napą, która rozpoczyna się tuż przy wejściu, 
zajmuje całą lewą burtę i kończy się przy 
fotelu nawigatora, z którym dzieli oparcie. 

Po obniżeniu stołu (należy wymienić dwie 
aluminiowe nogi) powstaje duże dwuosobo-
we łóżko. W modelu Sport 330 HT jest ono 
dodatkowym miejscem noclegowym, ponie-
waż kokpit można osłonić namiotem. Na pra-
wej burcie, za podwyższonym stanowiskiem 
sternika, jest dodatkowy kambuz ze zlewoz-
mywakiem. Można tu zamontować także 
grill i lodówkę albo kostkarkę do lodu. Głów-
ny kambuz jest w salonie, zanim jednak tam 
zejdziemy, miniemy wysoki fotel nawigatora. 
Między sterówką a fotelem na lewej burcie 
jest wygodne zejście do części mieszkalnej.

Kabiny obu jachtów są bardzo przestron-
ne, dobrze doświetlone i zaskakująco wyso-
kie. Prawą burtę modelu 300 S zajmuje duża 

jasna toaleta z kabiną prysznicową. Po prze-
ciwnej stronie jest kambuz z dwupalnikową 
kuchenką, lodówką i zlewozmywakiem. Ja-
dalnia jest w części dziobowej – po opusz-
czeniu stołu szybko zmienia się w wygod-
ną dwuosobową sypialnię. Przy stole może 
zasiąść nawet pięć osób. Główna sypialnia 
znajduje się w części rufowej. Jest niższa od 
pozostałych pomieszczeń, ale na tyle wy-
soka i przestronna, by przyjemnie spędzać 
w niej sjestę i noc. Kabinę wypełnia szero-
kie dwuosobowe łóżko ustawione prosto-
padle do osi jachtu. Jest także nocna szafka 
i jednoosobowa leżanka wzdłuż lewej burty. 
Oczywiście rufowa kabina w modelu 330 
HT jest trochę przestronniejsza i wyższa.

Dach nad głową czy ostrzejsza jazda?
Dwa nowe jachty motorowe z niemieckiej stoczni testowaliśmy  

w czerwcu w Neustadt in Holstein. Co różni Bavarię Sport 330 HT od zbliżonej  
wielkością Bavarii Sport 300 S? No i którą wybrać na polskie wody?

Bavaria Sport 330 z rozsuwanym dachem (HT). Model Sport 330 open. Bavaria Sport 330 S.

Duży i dobrze rozplanowany kokpit modelu Bavaria Sport 300.
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JACHTY MOTOROWE PLAYBOAT

Najwięcej różnic w zabudowie wnętrza 
widać w salonach. Na łodzi 330 HT kam-
buz jest na prawej burcie, zaś lewą zajmuje 
jadalnia z kanapą w kształcie litery L. Ze 
względu na umieszczenie kambuza na pra-
wej burcie zmniejszono toaletę, ale wciąż 
jest ona wystarczająco obszerna. Natomiast 
dzięki ulokowaniu jadalni na lewej burcie 
model 330 HT zyskał wygodną dwuosobo-
wą sypialnię w części dziobowej.

Podczas testów oba jachty miały takie 
same zestawy silników: po dwa motory Mer-
cruiser 5.0L, każdy o mocy 260 KM. W ta-
kiej sytuacji osiągi lżejszego modelu 300 S 
były więc lepsze. Jacht osiągnął prędkość 40 
węzłów (przy obrotach 5000 rpm) i był szyb-
szy od drugiej bavarii o 3,5 węzła. W szyb-
szej łodzi wyższe było także spalanie – przy 
maksymalnej prędkości wyniosło 80 l/h na 
silnik. Spalanie w modelu 330 HT wyniosło 
przy maksymalnej prędkości 74 l/h. Mimo 
różnicy w rozmiarach i masie, przyspiesze-
nie obu jachtów było niemal identyczne. Do 
wejścia w ślizg łodzie potrzebowały zaled-
wie 6, 7 sekund, zaś prędkość maksymalną 
osiągały po 25 sekundach.

Najprzyjemniej podróżowało się z pręd-
kością około 22 węzłów (przy obrotach od 
3 do 3,5 tys. rpm). To, co szczególnie nas 
zachwyciło, to promień skrętu. Przy pełnej 
prędkości łodzie skręcały niemal w miej-
scu, a przy tym nie mieliśmy poczucia 
utraty kontroli nad jednostką. Przy bardzo 
ostrym skręcie model 300 S zaczynał lekko 
kawitować, ale przy tej długości kadłuba 
i tak ostrym zwrocie jest to zrozumiałe. 
Model 330 HT radził sobie natomiast bez 
kawitowania. Przy maksymalnej prędkości 
hałas wyniósł 90 dB, ale także przy niż-
szych prędkościach dźwięk silników był 
dość wyraźny (można poprawić izolację 
komory silnikowej, która jest pod podło-
gą kokpitu). Poza tym zamontowałbym 
nieco więcej uchwytów poprawiających 
bezpieczeństwo.

Prowadzenie obu łodzi jest bardzo wy-
godne. Jachty dobrze reagują na polecenia 
manetki i jeszcze lepiej na obroty kierow-

nicy. Także widoczność zza steru jest bar-
dzo dobra. Model 300 dostępny jest także 
w wersji open, z bramą niosącą anteny. 
Można na niej rozpiąć namiot nad sterów-
ką. Natomiast model 330 dostępny jest aż 
w trzech wersjach zabudowy: HT, S i open. 
Moim faworytem jest wersja S. Łódź z hard 
topem będzie oczywiście bardziej prak-
tyczna, zwłaszcza w naszym zmiennym 
klimacie. 

Który model wybrać z dwóch testowa-
nych bavarii? Oto jest pytanie! Naprawdę 

niełatwo się zdecydować. Bavaria 330 HT 
jest trochę bardziej przestronna, wygod-
niejsza, jej kabiny są większe, a osiągi po-
równywalne. Z mniejszej łodzi 300 S może-
my korzystać jedynie w bezdeszczowe dni. 
Ta jednostka jest mniejsza, ale także ma 
cztery wygodne miejsca noclegowe, a przy 
tym bez trudu osiąga prędkość 40 węzłów. 
Dlatego musimy sobie odpowiedzieć na py-
tanie: szukamy dachu nad głową czy nieco 
ostrzejszej jazdy.

Arek Rejs

Bavaria Sport 300 S Bavaria Sport 330 HT
Długość 9,31 m 10,94 m

Szerokość 2,99 m 3,31 m

Zanurzenie 1,29 m 1,28 m

Waga 4 700 kg 6 064 kg

Zbiorniki paliwa 520 l 520 l

Zbiorniki wody 120 l 150 l

Maksymalna liczba osób 6 8

Kategoria CE B B

Silniki 2 x Mercruiser 5.0L, 260 KM

Cena 75 900 euro 118 900 euro

Kambuz i jadalnia modelu Sport 300.

Model 300 S osiąga prędkość 40 węzłów. Bavaria Sport 330 HT jest nieznacznie wolniejsza.  Fot. Arek Rejs (2)
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M oże pływać po wszystkich 
śródlądowych akwenach (tak-
że po jeziorach objętych stre-

fą ciszy) oraz po przybrzeżnych wodach 
morskich. Łódź jest bardzo prosta w obsłu-
dze, cicha i wygodna – siedzisko pokryte 
materacami z ekologicznej skóry pomie-
ści nawet trzy osoby. W upalne dni można 
rozłożyć bimini chroniące przed słońcem, 
sięgnąć po napój schłodzony w pokładowej 
lodówce i wsłuchać się w ulubione przebo-
je dochodzące z wodoodpornego zestawu 
audio z odtwarzaczem mp3. Oto jednost-
ka, która zmienia pojęcie wodnej rekreacji 
i zachęca do aktywności osoby w każdym 
wieku – łódź mogą prowadzić dzieci od 
dziesięciu lat, starsi wodniacy, a nawet oso-
by niepełnosprawne.

Chill Boat ma zgrabną nowoczesną syl-
wetkę. Jest łatwa w transporcie, podczas 
manewrów, a także w trakcie wodowania 
(pod dnem zamontowano kółka). Stabilny 

kadłub o przekroju katamarana powstaje 
metodą infuzji próżniowej, dzięki czemu 
jest lekki i wytrzymały. Warto też zwrócić 
uwagę na bardzo niski koszt eksploatacji 
– pływamy bez tankowania, bez wymiany 
olejów i filtrów i możemy bez zawijania do 
portu podróżować nawet 14 godzin. I to 
w absolutnej ciszy, poszukując najlepszych 
plaż, zatok lub stanowisk wędkarskich. 
A jeśli wybierzemy model dodatkowo wy-
posażony w solarny system zasilania, bę-
dziemy podróżować bez ograniczeń i łado-
wania akumulatorów.

Chill Boat zdobyła główną nagrodę 
w kategorii Innowacje na ubiegłorocznych 
Mazurskich Targach Sportów Wodnych. 
Łodzie tego typu pływają już w wielu miej-
scach w Polsce i Europie. W niektórych 
można je nawet wypożyczać – na przykład 
na Jeziorze Paprocańskim w Tychach (Huta 
Paprocka), w Katowicach w Dolinie Trzech 
Stawów (stanica wodna Chill Boat ) czy 

w niemieckim Hamburgu (przystań Thal-
mann Boote & Yachten).

Łódź w wersji podstawowej (z akumulato-
rem 80 Ah) pływa bez ładowania – zależnie 
od warunków panujących na akwenie – oko-
ło czterech godzin. Z zestawem dwóch moc-
niejszych baterii (2 x 110 Ah) pływa nawet 
do 14 godzin. Z silnikiem 12V 30 LBS Chill 
Boat osiąga prędkość 6,2 km/h. Więcej in-
formacji oraz film prezentacyjny na stronie 
www.chill-boat.com.

Chill Boat zdobywa szlaki
Chill Boat to ekologiczna, elektryczna i niezatapialna  

łódź wypoczynkowa dla każdego i na każdą okazję.

CHILL BOAT
Długość 242 cm
Szerokość 170 cm
Wyporność 850 kg
Waga  
bez akumulatorów 130 kg

Zanurzenie 45 cm
Silnik elektryczny 30, 45 lub 55 LBS

Zasilanie
akumulator żelowy 

80 Ah, 110 Ah  
lub 2 x 110 Ah

Producent: Galtex, Katowice,  
ul. Klonowa 9,  kontakt 601 42 40 56

ŁODZIE ELEKTRYCZNE

www.chill-boat.com

Łódź jest bardzo prosta w obsłudze, cicha i wygodna. Siedzisko pokryto materacami z ekologicznej skóry.
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