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Dystrybucja w Polsce: Eljacht ul. Łowicka 13, 
80-642 Gdańsk. www.eljacht.pl

Nowe wskaźniki wielofunkcyjne AXIOM od Raymarine to przełom w sposobie 
nawigacji. Szybka, intuicyjna obsługa oraz najnowsza technologia dostarczają 
użytkownikowi niezbędnych informacji o tym, co znajduje sie na wodzie i pod 
jej powierzchnią.

Zdjęcia tylko w celach ilustracyjnych
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Targi Wiatr i Woda w Gdyni.  
Marzenia na wyciągnięcie ręki
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10 314 czytelników* pobiera bezpłatne  
e-wydania „Wiatru”. Na tabletach szukajcie  
aplikacji Wiatr w App Store i Google Play,  

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

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania II-III 2017, IV 2017, V-VI 2017).

K oniecznie wpadnijcie do Gdyni na targi Wiatr i Woda na 
wodzie (od 27 do 30 lipca). Przed nami 12. edycja wysta-
wy. Zobaczymy nowe jachty żaglowe i motorowe z polskich 

i zagranicznych stoczni, wśród nich sporo jednostek debiutujących na 
rynku. Swą obecność zapowiedzieli przedstawiciele znanych marek: 
Delphia Yachts, Parker Poland, Hanse, Jeanneau, Merry Fisher, North-
man... Ozdobą wystawy będzie morski turystyczny trimaran Dragonfly 
28 Sport z duńskiej stoczni Quorning Boats. Zobaczymy też elegancką 
i luksusową łódź motorową włoskiej marki Invictus (o tych ciekawych 
konstrukcjach piszemy obszernie w tym wydaniu „Wiatru”). Sporą 
część zachodniej kei zajmą luksusowe jachty motorowe polskiej stocz-
ni Galeon – przed rokiem firma pokazała między innymi łódź Galeon 
500 Fly o długości ponad 16 metrów, wartą 1,2 mln euro netto (w wersji 
podstawowej: 596 tys. euro netto). Takie rzeczy tylko w Gdyni!

Stocznia Delphia Yachts zaprezentuje między innymi model 
BluEscape 1200 – nowy jacht spacerowy. Będzie też debiutujący 
w tym roku Nexus Revo 870 z węgorzewskiej stoczni Northman 
(wersja z silnikiem stacjonarnym). Przy kei zacumuje także „Atlan-
tic Puffin” (Maxus 22), na którym Szymon Kuczyński wyruszy 
w swój drugi okołoziemski samotny rejs – tym razem bez zawija-
nia do portów, trasą z zachodu na wschód, wokół trzech słynnych 

przylądków: Dobrej Nadziei, Leeuwin i Horn. „Atlantic Puffin” ma 
zaledwie 6,36 metra długości – nikt wcześniej nie opłynął świata 
w samotnym rejsie non stop tak niewielką łodzią. Wizyta w Gdyni 
będzie dla nas ostatnią okazją, by spotkać Szymona i życzyć mu 
powodzenia przed niezwykle trudną próbą.

Sponsorem targów ponownie została marka Henri Lloyd. Firma 
Sail Service będzie obchodzić w Gdyni swe 30-lecie. Członkowie 
jury wybiorą najpiękniejszy jacht żaglowy i motorowy prezento-
wany na targach (konkurs Gdynia Yacht Design). Na nabrzeżu swą 
ofertę zaprezentują producenci i dystrybutorzy osprzętu, silników, 
elektroniki pokładowej, urządzeń nawigacyjnych, wyposażenia 
ratunkowego, będą też producenci odzieży żeglarskiej oraz firmy 
czarterowe i organizatorzy rejsów. Czytelników oczywiście zapra-
szamy na stoisko magazynu „Wiatr”.

Przed rokiem gdyńskie targi odwiedziło kilkanaście tysięcy osób. 
W imprezie udział wzięło 138 wystawców. Zaprezentowano prawie 
130 łodzi. W tym sezonie targi zapowiadają się równie obiecująco 
– już wczesną wiosną organizator sprzedał wszystkie miejsca przy 
kejach. Dlatego spotkajmy się Gdyni i sprawdźmy, w jakiej kondy-
cji jest przemysł jachtowy i co dziś oferuje przyszłym armatorom.

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny
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i Szwecji). Będzie też spora grupa jachtów 
klasy Mini 650 (zgłoszono pięć jednostek). 
Nie zabraknie kobiet – oprócz Joanny Paj-
kowskiej, która wraz z Uwe Röttgeringiem 
wygrała tegoroczne atlantyckie regaty 
TwoSTAR, wystartuje także Ola Emche.

Niezwykłym wydarzeniem towarzyszą-
cym będzie rejs dookoła Gotlandii niewido-

S zósta edycja Bitwy o Gotland – 
Delphia Challenge, najtrudniejszych 
bałtyckich regat samotników, roz-

pocznie się w drugą niedzielę września. 
Uczestnicy pokonają trasę o długości 500 
mil dookoła szwedzkiej Gotlandii. Zainte-
resowanie imprezą jest ogromne. Lista star-
towa zapełniła się na początku roku – już 
w pierwszej dobie przyjmowania zapisów 
padł rekord. Nie wszyscy chętni mogli się 
zgłosić do regat, choć organizatorzy powięk-
szyli flotę uczestników. W tym roku wy-
startuje 35 żeglarzy, między innymi Jacek 
Zieliński, Radek Kowalczyk, Piotr Parzy, 
Joanna Pajkowska oraz Mirosław Zemke, 
ubiegłoroczny zwycięzca w klasie ORC 
i Jerzy Matuszak, triumfator w klasie Open. 
Uczestnicy Bitwy o Gotland mogą zdobyć 
kwalifikację do większości klasycznych re-
gat samotników rozgrywanych na morskich 
i oceanicznych akwenach.

Po raz pierwszy w stawce pojawią się 
skipperzy z zagranicy (z Niemiec, Danii 

Rekordowa Bitwa o Gotland

Jacht „Hobart”. Najszybszy w ubiegłorocznej Bitwie o Gotland.  Fot. Marek Wilczek

Eljacht Cup. 31 jachtów w zatoce
W Zatoce Gdańskiej rozegrano regaty Eljacht Cup zaliczane do Pucharu Bałtyku Po-

łudniowego i Pucharu Zatoki Gdańskiej. To już ósma edycja tej imprezy. Organizatorem 
był Jachtklub Stoczni Gdańskiej, a głównym partnerem – gdańska firma Eljacht, polski 
dystrybutor urządzeń marki Raymarine. Na wodach zatoki rywalizowało 31 jachtów. Przy 
słabych podmuchach wiatru rozegrano trzy wyścigi. W klasie ORC zwyciężyła załoga 
Łukasza Trzcińskiego (jacht „PGO GoodSpeed”), która we wszystkich biegach pierwsza 
mijała metę. W najliczniejszej grupie KWR wygrali goście z Rosji – załogą jachtu „Yulia” 
dowodził Valery Soskin. Na drugim miejscu regaty ukończyła ekipa Jerzego Jankowskiego 
(„Eljacht”), a na trzecim – team Jacka Zielińskiego („Quick Livener”). W klasie Open 
triumfował Konrad Smoleń („Bigger Johnka”). Pełne wyniki znajdziecie na stronie inter-
netowej regat: www.eljachtcup.pl. 

mego żeglarza Romka Roczenia. Wypłynie 
na Bałtyk razem z uczestnikami wyścigu. 
Będzie testować urządzenie nawigacyjne 
wspierające żeglarzy niewidomych Seeing 
Assistant rozwijane przez Fundację Zoba-
czyć Morze im. Tomka Opoki. Na pokła-
dzie Romkowi będzie towarzyszyć Robert 
Krzemiński. Organizatorzy Bitwy o Go-
tland postanowili zadbać o bezpieczeństwo 
Romka tak samo, jak o bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników wyścigu.

Nad flotą czuwać będzie Krystian Szyp-
ka, który trzykrotnie pierwszy przecinał 
linię mety Bitwy o Gotland. W tym roku 
statkiem dowodzącym osłoną regat będzie 
„Hallelujah” (jacht typu Delphia 46 DS). 
Zadbano o łączność satelitarną, powołano 
zespół brzegowy z zabezpieczeniem ratow-
niczym i serwisem meteo, zaplanowano 
szkolenia i powiększono wymagania doty-
czące wyposażenia jachtów.

Portem regat będzie Marina Delphia w Gór-
kach Zachodnich. To wyjątkowo gościnna 
wioska regatowa, gdzie uczestnicy i kibice 
spędzają czas w namiotach, przy grillu lub 
przed wielkim ekranem. Życie przy kei tętni 
do późnej nocy. Bliscy zawodników oraz fani 
bitwy mogą na czas regat rozbić namiot lub 
zaparkować samochód kempingowy. W biu-
rze przez całą dobę można śledzić tracking. 
Atmosfera wyścigu zagości także w domach 
kibiców – zmagania będziemy śledzić na 
stronie www.bitwaogotland.pl. 

Firma Raymarine nawiązała współ-
pracę z producentem sprzętu marine au-
dio – amerykańską firmą Rockford-Fos-
gate (35 lat doświadczeń w produkcji 
specjalistycznych systemów audio). 
Teraz armatorzy jachtów żaglowych 
i motorowych mogą połączyć wyso-
ką jakość dźwięku z funkcjonalno-

ścią urządzeń marki Raymarine. Możemy na przykład zmieniać 
stacje radiowe, przesuwać utwory i regulować natężenie dźwięku 
z naszych wskaźników wielofunkcyjnych Raymarine (poprzez sieć 
NMEA 2000). Użytkownicy mogą też wydzielać strefy audio – na 

przykład pod pokładem załoga może słuchać nastrojowych nut mu-
zyki klasycznej, a w kokpicie mocniejszych rytmów tanecznych. 
Rockford-Fosgate oferuje radia, wzmacniacze, głośniki i suboofery 
przystosowane do montażu na łodziach, odporne na wilgoć, wodę 
i słońce. Więcej informacji na stronach internetowych Raymarine 
i firmy Eljacht – www.eljacht.pl. 

Sprzęt audio Rockford-Fosgate

Rockford-Fosgate oferuje między innymi wzmacniacze i radia. F
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P odczas finału The Tall Ships Races 
2017, mieszkańcy i turyści wezmą 
udział w niezwykłym wydarzeniu 

kulturalnym. W parku imienia Stefana Że-
romskiego, położonym zaledwie 400 metrów 
od nabrzeża Odry i Wałów Chrobrego, orga-
nizatorzy rozłożą wielki namiot, w którym 
przez cztery dni (od 4 do 7 sierpnia) zoba-
czymy ponad 40 najlepszych filmów o tema-
tyce żeglarskiej i marynistycznej. Gościem 
specjalnym pokazów i osobą wprowadzającą 
widzów w klimaty filmów, będzie miłośnik 
Szczecina i marynistyki, filmoznawca i kry-
tyk filmowy – Tomasz Raczek.

Największą atrakcją filmowego marato-
nu będzie pokaz słynnego obrazu „Wiatr” 
– wspaniałej produkcji Francisa Forda Cop-
poli z 1992 roku. W rolach głównych: Mat-
thew Modine i Jennifer Grey (znana także 
z filmu „Dirty Dancing”). Will Parker, mło-
dy utalentowany żeglarz, dołącza do załogi 
broniącej Pucharu Ameryki. W decydują-
cym wyścigu popełnia błąd i trofeum po raz 
pierwszy w historii opuszcza Stany Zjedno-
czone. Australijczycy triumfują. Will posta-
nawia odzyskać puchar. W tym filmie jest 
wszystko to, co kochamy – regaty, rywaliza-
cja, miłość, piękne dziewczyny, wyzwania 
i marzenia. Obraz zrealizowano z wielkim 
rozmachem, nawet po latach sceny z regat 
wywołują u żeglarzy dreszcze. Wielu przy-
znaje, że ten film pokazał im w latach mło-
dości drogę, którą chcą w życiu podążać. Od 

polskiej premiery, czyli od ćwierć wieku, 
film „Wiatr” nie był publicznie prezento-
wany. Teraz zobaczymy go w Szczecinie 
na dużym kinowym ekranie (organizatorzy 
pozyskali obraz w wysokiej rozdzielczo-
ści). Przygotowano też nowe tłumaczenie 
dialogów. Ponieważ film jest wyjątkowy, 
w Szczecinie zaplanowano kilka pokazów 
tego tytułu.

W programie znajdą się także hity o pi-
ratach – między innymi „Wyspa skarbów” 
zrealizowana na podstawie powieści R. L. 
Stevensona, „Piraci” Romana Polańskiego 
oraz „Karmazynowy pirat”, hollywoodzka 
produkcja z 1952 roku z Burtem Lancaste-
rem w roli tytułowej. Z pewnością wielu 

widzów zgromadzi projekcja wspaniałego 
obrazu „Pan i władca na krańcu świata” 
z Russellem Crowe w roli Jacka Aubreya, 
komandora brytyjskiej marynarki wojennej. 
Warto też wspomnieć o filmie „W samym 
sercu morza” oraz o współczesnej wersji 
słynnego obrazu „Wyprawa Kon-Tiki”.

W programie będą też filmy dla dzieci 
i młodzieży. Zapraszamy na „Pippi wśród 
piratów” – przygody niesfornej, ale bardzo 
rezolutnej i pomysłowej rudowłosej dziew-
czynki. Obraz z 1970 roku wciąż bawi 
i śmieszy, także dorosłych, którzy pamię-
tają Pippi Långstrump (Pończoszniczkę) ze 
swojego dzieciństwa.

Zaplanowano też projekcje najlepszych 
produkcji festiwalu Jacht Film. Zobaczymy 
obrazy, które podczas sześciu edycji tej im-
prezy cieszyły się największym uznaniem 
publiczności i zdobywały najwięcej nagród. 
Będzie projekcja biograficznego filmu „Ta-
barly” o legendzie francuskiego żeglar-
stwa. Zobaczymy „Niedzielnego żeglarza” 
– film o załodze meksykańskiego jachtu, 
która wygrała pierwsze regaty Whitbread 
Round The World Race w 1974 roku. Po-
znamy Jessicę Watson, młodą australijską 
żeglarkę, która opłynęła samotnie świat 
w rejsie bez zawijania do portów. A także 
przygody szalonych Francuzów, którzy na 
pneumatycznym katamaranie próbowali 
dotrzeć na biegun północny. Będą filmy 
wesołe i smutne, o regatach i o rekreacyj-
nym żeglowaniu. Wszystkie opowiadające 
prawdziwe historie.

Wstęp na wszystkie pokazy będzie bez-
płatny. Liczba miejsc w namiocie kino-
wym: 200. Szczegółowy program zostanie 
opublikowany na stronie zlotu żaglowców 
www.tallships.szczecin.eu.

Andrzej Minkiewicz

Żeglarskie hity filmowe w Szczecinie. 
Wielka atrakcja zlotu żaglowców

Jessica Watson na swym jachcie „Ella’s Pink Lady”.  Fot. FremantleMedia

Kate Bass testuje nowy spinaker. Matthew Modine i Jennifer Grey (1992 rok).
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Z ałoga Emirates Team New Ze-
aland pokonała Stany Zjednoczo-
ne i zdobyła na Bermudach Puchar 

Ameryki. Peter Burling, 26-letni sternik, 
który podczas ubiegłorocznych igrzysk 
olimpijskich w Rio de Janeiro sięgnął po 
złoto w klasie 49er, ograł doświadczonego 
Jimmy’ego Spithilla i bogaty zespół Oracle 
Team USA 7:1. Został najmłodszym w hi-
storii sternikiem, który sięgnął po srebrny 
dzban – najstarsze trofeum w nowożytnim 
sporcie. Stając na podium powiedział: „Je-
steśmy na szczycie świata”.

Cztery lata temu w niezwykłych okolicz-
nościach triumfowali Amerykanie. Załoga 
Nowej Zelandii, w której sternikiem był 
wówczas Dean Barker, prowadziła już 8:1. 
Od sukcesu dzielił ją zaledwie jeden wygrany 
wyścig. Ale właśnie wtedy obrońcy rozpo-
częli imponującą serię zwycięstw, doprowa-
dzili do remisu 8:8, a później wygrali ostatni 
decydujący bieg. Barker płakał. Amerykanie 
wiwatowali. A dziennikarze relacjonowali 
największy comeback w historii żeglarstwa. 
Tym razem w finałowej rozgrywce załoga 
Emirates Team New Zealand była niedości-
gniona. Obrońcy trofeum wygrali zaledwie 
jeden wyścig i było to zwycięstwo wyszarpa-
ne z wielkim trudem. Kiedy na prowadzeniu 

żeglowała ekipa Kiwis, powiększała przewa-
gę z zadziwiającą łatwością. Jak by baletnica 
rywalizowała na piruety ze słoniem.

Załoga Petera Burlinga, która mogła nawet 
nie wystartować w tych regatach, gdyż bory-
kała się z kłopotami budżetowymi, pokonała 
rywali technologią, czterema cyklistami na 
pokładzie oraz wspaniałym żeglowaniem 
– zwyciężali nawet wtedy, gdy katamaran 
obrońców dorównywał im prędkością. Nie da 
się ukryć – Nowa Zelandia zaskoczyła Oracle 
Team USA. Na Bermudy przyjechali stosun-
kowo późno, ukrywali swe technologiczne 
nowinki, a później bezwzględnie je wyko-
rzystali. Rowerzyści dostarczali do urządzeń 
hydraulicznych więcej ciśnienia, niż rywale 
kręcący tradycyjnymi młynkami. Planów 

nie pokrzyżowała im nawet spektakularna 
wywrotka w fazie eliminacyjnej i zniszcze-
nie skrzydła. Wrócili i byli chyba jeszcze 
groźniejsi. Co ciekawe, młody Burling nie 
dał się zaatakować starszemu sternikowi 
z Oralce Team USA nawet w polu rozgrywki 
przedstartowej oraz podczas taktycznych za-
grywek na trasie regat. To obrońcy trofeum 
popełniali więcej błędów i otrzymywali kary 
(między innymi za falstart).

Do walki w regatach kwalifikacyjnych 
stanęło pięciu pretendentów oraz obrońcy 
z Oracle Team USA. Amerykanie i Nowo-
zelandczycy zaliczyli po osiem zwycięstw 
i dwie porażki. Z rywalizacji odpadł zespół 
Groupama Team France. Od półfinałów 
Amerykanie odpoczywali i czekali na zwy-
cięzcę kwalifikacji. Nowa Zelandia pokonała 
brytyjski zespół Land Rover BAR, a Szwedzi 
z Artemis Racing odprawili ekipę SoftBank 
Team Japan. W finale challengerów Nowa 
Zelandia nie bez trudu pokonała Szwedów. 
Wielki finał rozpoczął się od czterech ła-
twych zwycięstw Nowej Zelandii. Preten-
denci żeglowali szybciej od Amerykanów na 
wszystkich kursach względem wiatru i lepiej 
wykonywali zwroty. Podczas zwrotów przez 
sztag i przez rufę nie tracili na prędkości tak 
bardzo, jak rywale i znacznie szybciej odzy-
skiwali swą właściwą szybkość. Po tygodnio-
wej przerwie pierwszy wyścig znów wygrała 
Nowa Zelandia (Amerykanie otrzymali dwie 

Zemsta jest słodka. Ameryka we łzach, 
Nowa Zelandia na szczycie świata

Sklep Żeglarski Bakista / ul. Przestrzenna 23 / Szczecin ▪ Marina Operator Kamień Pomorski / Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2 / Kamień Pomorski ▪ Sklep „Żeglarz”  
/ ul. L. Waryńskiego 3 / Warszawa ▪ CONCEPT STORE / ul. Klimczaka 13 Lok. 138 / Warszawa ▪ Sklep / ul. Giżycka 6 / Mrągowo ▪ Bakista.pl ▪ Maristo.pl ▪ Azimuth-shop.com.
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Cykliści wsiadają na rowery po zwrocie i cała naprzód.  Fot. Sander van der Borch

Puchar dla Nowej Zelandii.  Fot. Ricardo Pinto

Burlinga nie powstrzymała nawet wywrotka.
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kary – pierwszą za minimalny falstart). Kolejny wyścig był bardzo za-
cięty. Wreszcie zobaczyliśmy prawdziwy match racing. Katamarany 
płynęły blisko siebie i zmieniały się na prowadzeniu. Wygrał zespół 
Oracle Team USA i na chwilę obrońcy odzyskali wiarę. Jednak w ko-
lejnych startach Burling bezlitośnie punktował Spithilla, choć pręd-
kości obu katamaranów były porównywalne. Nowa Zelandia w de-
cydujących momentach potrafiła płynąć ostrzej do wiatru na kursach 
bajdewindowych i pełniej na kursach baksztagowych. Momentami aż 
żal było patrzeć na bezradnych Amerykanów. Przecież Nowa Zelandia 
toczyła bardziej zacięte boje ze Szwedami z Artemis Racing w finale 
regat challengerów...

Puchar jedzie do Auckland. To teraz żeglarze z Nowej Zelandii będą 
rozdawać karty i modyfikować przyszły format Pucharu Ameryki. 
Kiedy odbędzie się 36. edycja imprezy? Na jakich jachtach załogi będą 
rywalizować? Czy możliwy jest powrót do łodzi jednokadłubowych? 
Oto pytania, które nurtują dziś kibiców żeglarstwa.

Krótko po ceremonii wręczenia pucharu, Nowozelandczykom rzu-
cili rękawicę Włosi z klubu Circolo della Vela Sicili. Zgodnie ze zwy-
czajem, obrońcy przyjęli wyzwanie i ogłosili, że włoski zespół Luna 
Rossa został pierwszym challengerem w 36. edycji America’s Cup. 

KURS NA KOMFORT

Nowe silniki zaburtowe DF175AP i DF150AP jako pierwsze w klasie silników  
o mocy 150-175 KM zostały wyposażone w układ Suzuki Selective Rotation, 
umożliwiający zmianę kierunku obrotów śruby napędowej.

Silniki DF175AP i DF150AP wyróżnia również:
    imponująco niskie zużycie paliwa w szerokim zakresie pracy
   przełożenie 2.50:1
   wysoki współczynnik kompresji wynoszący 10.2:1
    pośredni układ dolotu powietrza ograniczający przyrost temperatury 

zasysanej do komory spalania
   technologia spalania zubożonej mieszanki
   system selektywnej rotacji
   samoregulujący łańcuch rozrządu
   wyjątkowo ciche działanie

www.suzuki.pl

DF150AP
DF175AP

regaty „poloneza” 2017
Odliczamy dni do sierpniowych Mistrzostw Polski Samotników 

i Załóg Dwuosobowych ORC Baltic Polonez Cup Race 2017. Orga-
nizatorami tegorocznej edycji są Fundacja Żeglarska Sailportal.pl 
oraz Komisja Żeglarstwa Morskiego PZŻ. Zgłoszenia do wyścigu 
długiego można nadsyłać do końca lipca. Zgłoszenia do wyścigów 
krótkich i średnich organizatorzy będą przyjmować aż do dnia star-
tu (uczestnicy mogą wybierać wyścigi, w których wezmą udział). 
Zaplanowano pięć biegów na trzech różnych dystansach.

Regaty rozpoczną się w Szczecinie 10 sierpnia podczas festiwalu 
Pyromagic 2017. Dwa wyścigi krótkie zaliczane do Mistrzostw Polski 
Samotników i Załóg Dwuosobowych ORC będą się odbywać w sobotę 
12 sierpnia przy Wałach Chrobrego (zapraszamy do udziału i kibico-
wania). Wyścigi średnie (Świnoujście Cup) będą rozgrywane w Zatoce 
Pomorskiej w poniedziałek 14 sierpnia. A dzień później odbędzie się 
start do wyścigu długiego o Puchar „Poloneza”. Zakończenie regat 
zaplanowano na 18 sierpnia. Zgłoszenia mailowe można przesyłać do 
końca lipca na adres: bluefin@interia.pl. Dokumenty i informacje o re-
gatach znajdziecie na stronie: www.regaty-poloneza.pl.

Historia regat „Poloneza” rozpoczęła się w 1973 roku od rywalizacji 
Kuby Jaworskiego i Jerzego Siudego na jachtach typu Taurus. Nazwa 
imprezy i głównej nagrody (puchar „Poloneza”) powstała dla upa-
miętnienia okołoziemskiego rejsu Krzysztofa Baranowskiego. W 2010 
roku regaty reaktywowano po 27 latach przerwy. 

polacy w regatach OsTar
Niemiec Uwe Röttgering i Polka Joanna Pajkowska zwyciężyli 

w atlantyckich regatach załóg dwuosobowych TwoSTAR. Żeglo-
wali jachtem „Rote 66” (Class 40), który polscy żeglarze znają z re-
gat o Puchar „Poloneza”. Trasę z Plymouth do Newport na wyspie 
Rhode Island pokonali w 20 dni, 22 godziny i 43 minuty. Drugie 
miejsce zajęli Francuzi Adélie Parat i Mederic Thiout żeglujący 
jachtem typu Morgan 54. Pozostałe cztery załogi nie ukończyły 
wyścigu. W tym samym czasie rywalizowali samotnicy w rega-
tach OSTAR. Wszyscy uczestnicy zmagali się z bardzo trudnymi 
warunkami. Z rywalizacji wycofało się kilkanaście jachtów (więk-
szość jednostek zgłoszonych do obu wyścigów). Z powodu awarii 
zawrócić musiał między innymi Andrzej Kopytko, który żeglował 
samotnie jachtem „Opole”. 

http://www.suzuki.pl
mailto:bluefin@interia.pl
http://www.regaty-poloneza.pl/


pERYSKOp puchar amerYkI

lipiec – SieRpień 2017

S kipper Ben Ainslie i żeglarze z ze-
społu Land Rover BAR zakończyli 
walkę o Puchar Ameryki w półfi-

nale regat. W rundzie kwalifikacyjnej Bry-
tyjczycy zaliczyli cztery zwycięstwa i sześć 
porażek. Dwukrotnie pokonali szwedzki 
zespół Artemis Racing (skipper Nathan 
Outteridge), który później toczył zacięte 
boje z ekipą Nowej Zelandii w finałowej 
potyczce challengerów. Wygrali też z zało-
gą Groupama Team France (sternik Franck 
Cammas) oraz z drużyną SoftBank Team 
Japan (Dean Barker). Ben Ainslie otrzymał 
jeszcze dwa dodatkowe punkty za zwycię-
stwo w cyklu regat America’s Cup World 
Series, więc po rundzie kwalifikacyjnej 
zajmował wysoką trzecią pozycję, ustę-
pując jedynie obrońcom trofeum z Oracle 
Team USA oraz pretendentom z Emirates 
Team New Zealand.

W półfinałowej rywalizacji z Nową Zelan-
dią Ben Ainslie doskonale żeglował w polu 
rozgrywki przedstartowej i świetnie rozpo-
czynał każdy z biegów, ale na trasie jego 
katamaran nie był tak szybki, jak bolid No-
wozelandczyków. Ekipa Land Rover BAR 
uległa rywalom 2:5 i odpadła z walki o pu-
char. Kilka dni później Brytyjczycy poinfor-
mowali, że wezmą udział w następnej edycji 
America’s Cup, a firma Land Rover ogłosiła, 
że nadal będzie wspierać Bena i jego dru-
żynę. Udzieli także wsparcia technologicz-
nego podczas budowy kolejnego jachtu do 
pucharowej rywalizacji. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni ze współpracy z zespołem, któ-
ry debiutując w Pucharze Ameryki, osiągnął 
tak wiele – mówił Mark Cameron, dyrektor 
marketingu w firmie Land Rover.

– Jestem dumny z całego zespołu Land 
Rover BAR – powiedział na Bermudach 
Ben Ainslie. – Wszyscy mocno się zaan-
gażowali w przygotowania do regat; pro-
jektanci, inżynierowie, zespół brzegowy 
i pracownicy biura. Z kilku powodów nasza 
łódź nie osiągała w decydujących momen-
tach oczekiwanych prędkości. Ale wrócimy 
do walki o puchar i będziemy silniejsi.

Na Bermudach rozegrano także regaty 
flotowe wschodzących gwiazd żeglarstwa. 
Na mniejszych katamaranach wystartowało 
12 załóg. Brytyjczycy z zespołu Land Ro-
ver BAR Academy w kwalifikacjach zajęli 

drugie miejsce w swojej grupie, zdobywa-
jąc tyle samo punktów, co zwycięska Nowa 
Zelandia. W wyścigach finałowych druży-
na Land Rover BAR Academy żeglowała 
w czołówce – w pierwszych dwóch startach 
zajęli drugie miejsce. Kolejny bieg wygrali. 
Później dwukrotnie wpływali na metę w po-
łowie stawki, aż wreszcie – po niezwykle 
emocjonującym finiszu w ostatnim wyścigu 
– znów dopłynęli na drugiej pozycji i wy-
walczyli Red Bull Youth America’s Cup. 

Na ostatnich kursach decydującego bie-
gu Brytyjczycy wykorzystali błędy rywali 
i w niesamowitych okolicznościach awan-
sowali z miejsca szóstego na drugie, odra-
biając ponad dwuminutową stratę. Niemcy 
walczyli o miejsce przy boi ze Szwedami. 
Uderzyli w znak bukszprytem, a ich rywale 
z Artemis Racing otrzymali karę. W wyni-
ku tego zdarzenia obie ekipy przestały pły-
nąć swym normalnym tempem. Po chwili 
Brytyjczycy, odważnie manewrując przy 
tej samej boi, wyprzedzili Szwajcarów (ci 
także otrzymali karę i musieli zwolnić). 
Tym sposobem załoga Land Rover BAR 
Academy wpadła na metę na drugiej po-
zycji i wydarła puchar pewnym zwycię-
stwa Nowozelandczykom. W generalnej 
klasyfikacji regat Brytyjczycy wyprzedzili 
ekipę NZL Sailing Team oraz Szwajcarów 
z zespołu Team Tilt. Kolejne miejsca zaję-
li Szwedzi, Francuzi, Hiszpanie i Niemcy. 
– Końcówka była szalenie dramatyczna. 
Modliliśmy się, by zdobyć jakąś szansę na 
zwycięstwo. Aż wreszcie się udało. Czuję 
się fantastycznie. Możemy zabrać trofeum 
do domu – mówił Rob Bunce z zespołu 
Land Rover BAR Academy. – Chcę złożyć 
gratulacje brytyjskiej młodzieży. Zwycię-
stwo w tych regatach to wspaniałe osią-
gnięcie – powiedział Jimmy Spithill, ster-
nik zespołu Oracle Team USA, dwukrotny 
zdobywca America’s Cup.

KO

Ben Ainslie, sternik zespołu land Rover 
BAR: „Wrócimy i będziemy silniejsi”

Po emocjonującym finiszu Brytyjczycy zdobyli Red Bull Youth America’s Cup.  Fot. Gilles Martin Raget (2)

Land Rover nadal wspiera Bena i jego team. 

Trofeum wymodlone w ostatnim wyścigu.
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pERYSKOp WYdarzeNIa

R egaty klasy Optimist zaliczane 
do Pucharu Polski grupy B włą-
czono do programu Kinder+Sport 

Grupy Ferrero Polska. Od czerwca wybrane 
imprezy rozgrywane są pod wspólną nazwą 
Puchar Polski Kinder+Sport Optimist gr. B. 
Program realizowany we współpracy z PSKO 
został objęty honorowym patronatem Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego 
Związku Żeglarskiego. Tym samym cykl 
stał się częścią międzynarodowego projektu 
Kinder+Sport obecnego w 26 krajach. Na ca-
łym świecie w programie uczestniczy około 
15 mln dzieci. Pod hasłem „Radość z ruchu” 
(Joy of moving) Kinder+Sport wspiera ich 
aktywność w 23 dyscyplinach, wspólnie ze 
127 federacjami i czterema komitetami olim-
pijskimi, promując aktywny styl życia będą-
cy nie tylko treningiem dla ciała, ale także 
ważnym elementem w edukacji i rozwoju. 
W Polsce organizatorzy regat dziecięcych 
otrzymują między innymi komplety medali, 
plakaty, gadżety, upominki dla uczestników, 

a także profesjonalną obsługę promocyjną 
i fotograficzną. Planowane są także wyda-
rzenia i warsztaty popularyzujące żeglarstwo 
i klasę Optimist. Oficjalna inauguracja cyklu 
odbyła się podczas Pucharu Trenerów – re-
gat rozgrywanych w ramach Volvo Gdynia 
Sailing Days.

Grupa Ferrero wspiera w Polsce trzy 
dyscypliny sportowe: siatkówkę, pływa-
nie i żeglarstwo. Dotąd przez siedem lat 
wzbogacała Program Edukacji Morskiej 
w Gdańsku, którego najważniejszym ele-
mentem były rejsy gimnazjalistów po wo-
dach zatoki. W każdym sezonie w tym pro-
jekcie uczestniczyło około 3 000 uczniów.

W żeglarstwie sportowym projekt Kin-
der+Sport obecny jest na przykład we 
Włoszech. Objęto tam patronatem klasę 
Optimist i nawiązano współpracę z włoską 
federacją. Kinder+Sport wspiera też orga-
nizację dużych regat: mistrzostw Europy, 
mistrzostw świata oraz wyścigów o Puchar 
Kinder+Sport rozgrywanych w ramach 

regat Barcolana. Teraz do tych wydarzeń 
dołączają polskie imprezy organizowane 
na akwenach całego kraju, między innymi 
w Giżycku, Sopocie, Gdyni i Poznaniu.

Program Kinder+Sport co rok aktywizuje 
w Polsce około 70 000 dzieci. Poznają uroki 
sportu i nowe miejsca. Dla wielu zawodni-
ków to pierwszy krok do sportowej kariery, 
dla wszystkich – wspaniałe przygody i do-
świadczenia. W siatkówce program obecny 
jest już dziesięć lat. Turniej Kinder+Sport 
stał się największymi w Europie rozgryw-
kami w tej dyscyplinie. Przez dekadę pro-
gram pomagał kształtować młode pokole-
nie siatkarzy i pozwolił najmłodszym oraz 
ich rodzicom dostrzec korzyści z uprawia-
nia sportu – rozwój fizyczny i społeczny. 
Bowiem Kinder+Sport to nie tylko rywa-
lizacja, ale także nawiązywanie przyjaźni 
i kształtowanie właściwych postaw.

Teraz czas na żeglarstwo. Grupa B klasy 
Optimist to najważniejszy etap szkolenia 
i wychowania młodych zawodników – pierw-
sze regaty, pierwsze wyzwania i pokony-
wanie własnych słabości. Ideą programu 
Kinder+Sport jest docenienie tych pierw-
szych kroków na wodzie, które zwykle są 
najtrudniejsze. W tym czasie sternicy zgłę-
biają taktykę i technikę regatową. Nawiązują 
przyjaźnie we własnej klubowej grupie oraz 
w całej ogólnopolskiej flocie, poznając rówie-
śników z różnych stron Polski. Odwiedzają 
nowe miejsca, poznają śródlądowe i morskie 
akweny oraz atrakcyjne miejscowości tu-
rystyczne. To właśnie w grupie B kształtu-
jemy charaktery i postawy, które rozwijane 
w kolejnych etapach szkolenia żeglarskiego, 
pozwalają dzieciom wkroczyć w dorosłość 
pewnym krokiem, z bagażem niezwykłych 
przygód i doświadczeń. Niektórzy z nich 
będą mistrzami. Wielu pozostanie przy że-
glarstwie na wiele lat. Wszyscy zapamiętają 
ten etap swego życia na zawsze...  

Kinder+Sport. Klasa Optimist 
w programie firmy Ferrero polska

Cykl regat grupy B stał się częścią projektu Kinder+Sport obecnego w 26 krajach.  Fot. Sailingnet.pl

http://www.psko.pl


 

Toruń PDT, Gdynia KLIF, Wrocław RENOMA, Poznań Galeria MALTA, 
Brodnica, ul.Mazurska 9, Kraków Galeria Kazimierz, Szczecin ul.Przestrzenna 11

Sochaczew ul.Warszawska 33c, Warszawa Centrum Łopuszańska 22
Łódz - HALS ul.Łagiewnicka 131, Rzeszów - My Way Concept - Millenium Hall, Al.Kopisto 1
Warszawa - Centrum Jachtingu ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, Poznań - Hobby ul.Węglowa 1/3

Warszawa Bo Sport Tawel ul.Wał Miedzeszyński 377, Gdynia - Clippers Al.Jana Pawła II 11, 
Kraków - Hals ul. Jaskółcza 2, Czeladź - Ster&Hobby, ul. Katowicka 109, Puck - JMB Al. Lipowa 1,

Mikołajki - Centrum Jachtingu ul. Kasztanowa 10, Słomczyce SZOPENERIA Słomczyce 8 c

T egoroczne żeglarskie dni Gdy-
ni upłynęły pod znakiem Volvo, 
świetnej atmosfery i aż dziewię-

ciu regat. Rozegrano mistrzostwa Polski 
w sprincie. W klasie 49er bez niespodzia-
nek – wygrała załoga Łukasz Przybytek 
i Paweł Kołodziński. Na laserze zwyciężył 
Adrian Raczkowski, a na laserze radialu – 
Weronika Folmer. W klasie Finn najszyb-
szy był Piotr Kula. Natomiast wśród deska-
rzy z klasy RS:X złote medale zdobyli Maja 
Dziarnowska i Paweł Tarnowski.

Najważniejszą imprezą tegorocznych Volvo 
Gdynia Sailing Days były mistrzostwa Euro-
py juniorów w klasie Laser Radial – startowa-
ło 184 żeglarzy z 32 krajów. Złoto wśród pań 
wywalczyła Wiktoria Gołębiowska. Na innej 
trasie rywalizowały jachty typu sportboat. 
W klasie Delphia 24 zwyciężyła załoga Ma-
riusza Trzcińskiego. W klasie Skippi 650 wy-
grała ekipa Marcina Styborskiego. Natomiast 
na micro bezkonkurencyjna była załoga 
Piotra Tarnackiego, sześciokrotnego mistrza 
świata. Rywalizowały także katamarany. 
W klasie Hobie 16 najszybciej żeglowali Ty-
moteusz Cierzan i Oskar Niemira, a w klasie 
A – Jakub Surowiec. Rozegrano także regaty 
Pucharu Europy w klasie 29er – drugie miej-
sce zajęli Mikołaj Staniul i Kajetan Jabłoński 
(triumfatorzy sprzed roku i sprzed dwóch lat).

166 żeglarzy rywalizowało w regatach 
Puchar Miasta Gdyni. W klasie Laser 4.7 
dziewcząt zwyciężyła Magdalena Dani-
szewska. Wśród chłopców triumfował 
Marek Rospond. Natomiast w klasie Laser 
Radial najlepiej żeglował Stanisław Klima-
szewski. Ścigało się także 16 załóg z klasy 
420. Złoto wywalczyli Jakub Gołębiowski 
i Filip Szmit.

Aż 290 sterników z 44 klubów rywali-
zowało w regatach Puchar Trenerów za-
liczanych do cyklu imprez Puchar Polski 

Kinder+Sport Optimist gr. B. Zwyciężył Je-
remi Szczukowski z ChKŻ Chojnice, drugie 
miejsce zajął Stanisław Radojewski z JKW 
Poznań, a trzecie – Adam Turczynowicz ze 
Spójni Warszawa. Wśród dziewcząt najle-
piej żeglowała Paulina Rutkowska z YKP 
Gdynia (czwarte miejsce w klasyfikacji 
generalnej). 

Pozostałe regaty zakończyły się po za-
mknięciu tego wydania „Wiatru”. Pełne 
wyniki wszystkich imprez znajdziecie na 
www.gdyniasailingdays.org.  

Volvo Gdynia Sailing Days
Puchar Polski Kinder+Sport. Startowało 290 zawodników.  Fot. Robert Hajduk / ShutterSail.com

http://www.henrilloyd.pl
http://www.gdyniasailingdays.org/
http://www.psko.pl
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W  maju testowaliśmy niezwykły 
morski jacht – trimaran Dra-
gonfly 28 Sport. Na pokład 

zaprosił nas Jacek Rogoziński z poznań-
skiej firmy Rodan, która w styczniu tego 
roku została polskim dealerem duńskiej 
stoczni Quorning Boats. Dragonfly 28 
rozpędza się do 22 węzłów – to prędkość 

nieosiągalna dla tradycyjnych jednokadłu-
bowych jachtów turystycznych. Na śród-
lądziu łodzią może żeglować siedem osób, 
natomiast na wodach morskich – pięć. Do 
kogo producent adresuje te ciekawe jed-
nostki pełne przemyślanych patentów? 
– Trimarany marki Dragonfly kupują że-
glarze, którzy komfort mieszkalny pod po-
kładem stawiają na drugim miejscu. Liczy 
się przede wszystkim szybka i emocjonu-
jąca żegluga – mówi Jacek Rogoziński. – 
Z pewnością nie są to jachty dla początku-
jących załóg. Ale każdy żeglarz z morskim 
lub śródlądowym doświadczeniem szybko 
się nauczy obsługi pokładowych urządzeń 
i poczuje frajdę z jazdy. W krajach Europy 
zachodniej i północnej te jednostki poja-
wiają się nawet w firmach czarterowych. 
Po godzinnym szkoleniu amatorzy wypły-
wają na duńskie wody i na płaskich akwe-

nach pędzą z prędkością 16 węzłów. Kiedyś 
miałem mały jacht jednokadłubowy. Gdy 
proponowałem znajomym wspólne pły-
wanie, mówili, że mają rodzinny obiad, 
imieniny u cioci, muszą skosić trawnik lub 
po prostu odpowiadali: „Może w przyszły 
weekend”. Teraz, gdy już wiedzą, że mam 
nową zabawkę, którą potrafię rozpędzić do 
18 węzłów, sami dzwonią i pytają: „Jacek, 
kiedy pływasz?”. Jeden z dealerów stoczni 
Quorning Boats zwykł mawiać, że te jachty 
gwarantują podobne emocje, co windsur-
fing. Tyle, że na deskę nie możesz zaprosić 
znajomych – dodaje Jacek Rogoziński.

Børge Quorning budował przed laty 
drewniane łodzie, między innymi ka-
dłuby klasy Finn. Na jego jachcie słynny 
Paul Elvstrøm startował podczas igrzysk 
olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku. 
Stocznię Quorning Boats założył wspólnie 

Trimaran  
Dragonfly 28.  

Rewolucja  
w żegludze 

turystycznej

Na pierwszym miejscu szybkość, adrenalina i bezpieczna turystyczna żegluga, na drugim – hotelowe wygody pod pokładem.  Fot. Kasia Sałek

Imponująca talia grota z blokami Ronstan. „Dreamaran” przy kei ŻLKS Kiekrz. Rumpel z autopilotem marki Raymarine. F
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z bratem. W 1967 roku wznoszą pierwszą 
halę produkcyjną w rybackiej miejscowości 
Skærbæk leżącej nad cieśniną Mały Bełt. 
Od początku chcą budować trimarany – nie 
zważając na oczekiwania masowych od-
biorców. W 1968 roku wodują łódź numer 
1 – trimaran Trident 28. Wkrótce powstaje 
kilka mniejszych eksperymentalnych kon-
strukcji. W 1972 roku Børge buduje niedu-
ży trimaran dla dwóch małych chłopców: 
Erica i Jensa. Kadłuby i belki wiąże jedy-
nie cienką liną (nie używa śrub). Równo-
cześnie powstaje druga hala produkcyjna. 
W 1980 roku stocznia produkuje pierwszy 
trimaran marki Dragonfly. Dziewięć lat 
później powstaje pierwszy model ze skła-
danymi bocznymi pływakami (Dragonfly 
800 Swing Wing) – to jeden z milowych 
kroków w rozwoju firmy. Armatorem 
specjalnego egzemplarza tej łodzi zostaje 
Paul Elvstrøm, który pływa na tym jach-
cie przez 10 lat, aż do zakończenia żeglar-
skiej kariery. W 1991 roku stocznia wznosi 
trzeci budynek produkcyjny, a cztery lata 
później Jens Quorning przejmuje firmę po 
rodzicach. W 2007 roku model Dragonfly 
35 otrzymuje tytuł European Yacht of the 
Year. W 2016 roku ten sukces powtarza 
model Dragonfly 25. Dziś duńska stocznia 
świętuje pięćdziesięciolecie. Firma zatrud-
nia 50 osób i buduje ponad 50 trimaranów 

rocznie. Szefem pozostaje Jens Quorning, 
syn założyciela i twórcy rodzinnego przed-
siębiorstwa. W ofercie mają cztery modele 
trimaranów: Dragonfly 25, 28, 32 i 35.

Model 28 dostępny jest w trzech wersjach: 
touring, sport i performance. Dragonfly 28 
Touring kosztuje 131 400 euro netto, natomiast 
testowany przez nas Dragonfly 28 Sport – 147 
500 euro netto. Niektórzy przekonują właści-
cieli stoczni, że ceny są dość wygórowane. Ci 
zawsze odpowiadają tak samo: „Przelicz cenę 
na węzły, a wówczas zobaczysz, jak niewiele 
kosztuje każdy kolejny węzeł, kiedy rozpę-
dzasz swój trimaran”. Poza tym watro zwró-
cić uwagę, że łodzie marki Dragonfly nie 
tracą zbyt wiele na wartości. Rynek wtórny 
praktycznie nie istnieje – obejmuje nieliczne 
jednostki bardzo stare i wysłużone albo dość 
drogie (jak na sprzęt używany).

Chyba najważniejszym patentem na po-
kładzie jest system składania bocznych 
pływaków. To rozwiązanie pozwala trans-
portować jacht na przyczepie bez dodat-
kowych opłat i pozwoleń oraz cumować 
w marinach między dalbami – łódź ze 
złożonymi pływakami ma szerokość 2,54 
metra, a z rozłożonymi – 6,5 metra. Spraw-
dziliśmy jak to działa! Po krótkim szkole-
niu możemy złożyć pływaki w kilkadzie-
siąt sekund. Na jednym z instruktażowych 
filmów Jens Quorning składa pływak w 41 
sekund, a rozkłada – w 13 sekund. Gdy 
boczne pływaki są złożone, możemy ma-
newrować jedynie za pomocą zaburtowe-
go silnika, zatem załogi zwykle chowa-
ją pierwszy pływak tuż przed wejściem 
w główki poru, natomiast drugi – w basenie 
przystani, tuż przed cumowaniem.  

Manetka silnika na pokrywie bakisty kokpitowej. Mesa z kambuzem, stołem i długimi kanapami.
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Standardowym wyposażeniem jachtu jest 
zaburtowy silnik o mocy 15 KM. Rumpel 
połączono z autopilotem marki Raymarine 
– urządzenie ułatwia żeglugę, gdy na po-
kładzie są tylko dwie osoby lub żeglujemy 
samotnie. Manetkę silnika ukryto na pokry-
wie prawej bakisty kokpitowej – gdy rozpo-
czynamy żeglugę pod żaglami, zamykamy 
pokrywę i chowamy manetkę (chronimy 
w ten sposób urządzenie przed uszkodze-
niem). Wszystkie liny do obsługi żagli po-
prowadzono do kokpitu. Węglowy maszt 
ważący 80 kg stawiamy i demontujemy za 
pomocą specjalnego patentu. Operację zwy-
kle przeprowadzają dwie osoby. Podczas 
żeglugi maszt podtrzymują baksztagi po-
prowadzone do bocznych pływaków (peł-
nią funkcję want i achtersztagu) oraz sztag. 
Maszt ma również dość skomplikowany sys-
tem lin, salingów i napinaczy – dzięki temu 
może bezpiecznie nieść duży pełnolistwo-
wy grot. Dwa przednie żagle, foka i genuę 
przymocowaną do bukszprytu, zwijamy na 
rolerach. Zgodnie z instrukcją obsługi, którą 
producent dostarcza w formie filmu, żagle 
refujemy już przy wietrze wiejącym z siłą 
czterech stopni w skali Beauforta.

Główny kadłub ma miecz obrotowy, więc 
łódź może dobijać do piaszczystych wy-
brzeży, osiadając pływakami na płytkiej 
wodzie. Świetnie się sprawdzi także pod-
czas rejsów po wodach pływowych. Gdy 
zapytaliśmy, czy łodzie tego typu mogą się 
wywrócić, usłyszeliśmy, że dotąd było za-
ledwie pięć takich przypadków. Wszystkie 
dotyczyły jednostek mocno przeżaglowa-
nych i uczestniczących w regatach.

Ponieważ jacht ma służyć przede wszyst-
kim do szybkiej i emocjonującej żeglugi, 
wnętrze jest dość ascetycznie, niezbyt 
obszerne i raczej skromnie wyposażone. 
Wielkość mesy determinuje smukły i nie-
zbyt szeroki środkowy kadłub. Mimo to 

pod pokładem mamy wszystko to, co powi-
nien mieć jacht turystyczny. Jeśli nie ocze-
kujemy jakiś nadzwyczajnych luksusów, 
trimaran z powodzeniem ugości rodzinę 
lub grupę przyjaciół, zapewniając wszyst-
kim członkom załogi wygodny nocleg. 

W dziobowej części mamy dwuosobową 
koję. Wchodzimy na nią przez duży okrągły 
luk, który możemy przysłonić rozsuwanymi 
sklejkowymi drzwiczkami. Między dziobów-
ką a mesą jest niewielki przedział z morską 
toaletą i umywalką. Po obu stronach długie-
go smukłego stołu (z rozkładanymi blatami) 
zamontowano burtowe ławki. Lewą możemy 
poszerzyć – mamy wtedy dodatkowe miejsce 
do spania w mesie. Idąc ku rufie, tuż przy 
zejściówce mijamy ciekawie rozplanowany 
kambuz. Na lewej burcie mamy dwupalni-

kową kuchenkę, na prawej – zlewozmywak 
i lodówkę. W zabudowie są szafki z rozsu-
wanymi drzwiczkami. Tuż pod zejściówką 
i schodami znajduje się wejście do dwuoso-
bowej hundkoi. Schody możemy przesuwać 
w lewo i w prawo, możemy je także podnieść 
i zabezpieczyć w górnej pozycji – przejście 
do koi jest wtedy zdecydowanie szersze.

Podczas naszego testu przeprowadzone-
go na poznańskim Jeziorze Kierskim osią-
gnęliśmy prędkość 11,5 węzła (płynęliśmy 
wtedy połówką przy wietrze wiejącym 
z siłą 14 węzłów). Płynąc kursem ostrym 
na wiatr, przy podmuchach o sile 11 wę-
złów, żeglowaliśmy z prędkością ośmiu 
węzłów. Co taka szybkość daje nam pod-
czas morskich wypraw? Z Dziwnowa do 
portu Rønne na Bornholmie jest 65 mil. 
Płynąc jednym kursem z prędkością pięciu 
węzłów, dotrzemy do celu po 13 godzinach. 
Natomiast żeglując z prędkością dwukrot-
nie większą, będziemy na miejscu już po 
sześciu godzinach i 30 minutach. Jeśli wy-
ruszymy o godz. 7.00, w marinie rzucimy 
cumy około 13.30. Zanim do portu wpłynie 
tradycyjny jednokadłubowy jacht pokonu-
jący tę samą trasę, załoga trimarana zwie-
dzi miasteczko, zaliczy obiad w tawernie, 
zrobi zakupy i utnie sobie popołudniową 
drzemkę. Te łodzie wprowadzają rewolu-
cję w turystycznej żegludze i planowaniu 
morskich ekspedycji. Na pierwszym miej-
scu szybkość, adrenalina i bezpieczna tu-
rystyczna żegluga, na drugim – hotelowe 
wygody pod pokładem. Wkrótce pierwszy 
polski Dragonfly 28 Sport trafi na Bałtyk 
i zawinie do Mariny Gdynia, gdzie pod 
koniec lipca będzie ozdobą targów Wiatr 
i Woda na wodzie.

Krzysztof Olejnik

DRAGONFLY 28
TOURING SPORT PERFORMANCE

Długość jachtu podczas żeglugi 8,75 m 8,75 m 8,90 m

Długość łodzi po złożeniu pływaków 9,99 m 9,99 m 10,40 m

Szerokość podczas żeglugi 6,50 m 6,50 m 6,50 m

Szerokość po złożeniu pływaków 2,54 m 2,54 m 2,54 m

Zanurzenie z podniesionym mieczem 0,40 m 0,40 m 0,40 m

Zanurzenie z opuszczonym mieczem 1,70 m 1,70 m 1,70 m

Waga łodzi z żaglami i silnikiem 1950 kg 1950 kg 2000 kg

Ładowność wraz z załogą 725 kg 725 kg 725 kg

Zbiornik wody 90 l 90 l 90 l

Wysokość masztu 12,1 m 13,6 m 13,6 m

Grot 37 m kw. 43 m kw. 43 m kw.

Kliwer 19 m kw. 21 m kw. 21 m kw.

Code 0 37 m kw. 45 m kw. 45 m kw

Genaker 67 m kw. 83 m kw. 83 m kw.

Kategoria CE B (5), C (7) B (5), C (7) B (5), C (7)

Test trimarana przeprowadziliśmy z pomocą armatora – Jacka Rogozińskiego (za sterem).
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O to jeden z najciekawszych przy-
kładów wykorzystania pożyczki 
z Funduszu Rozwoju Infrastruk-

tury Żeglarskiej PZŻ: modernizacja hanga-
ru w Żeglarskim Międzyszkolnym Klubie 
Sportowym Poznań nad poznańskim Jezio-
rem Kierskim. Nie trzeba wydawać milio-
nów, by zmieniać oblicza naszych przysta-
ni. Jak to się robi?

– W Polskim Związku Żeglarskim oka-
zaliśmy kilka dokumentów. Między inny-
mi tytuł prawny upoważniający klub do 
użytkowania gruntu, wycenę majątku oraz 

potwierdzenia o braku zobowiązań wobec 
ZUS i Urzędu Skarbowego – mówi Robert 
Pic, komandor ŻMKS, klubu, który szkole-
niową opieką obejmuje dziś około 60 zawod-
ników. – W styczniu 2016 roku złożyliśmy 
papiery w PZŻ. Pod koniec marca podpisali-
śmy ze związkiem umowę. W czerwcu roz-
poczęły się prace budowlane. A we wrześniu 
do odnowionego budynku wprowadziliśmy 
jachty. Hangar budowali najlepsi fachowcy, 
ale spory udział mieli także członkowie klu-
bu, którzy przepracowali łącznie ponad 300 
godzin społecznych.

Ponieważ prace wykonywano w sezonie że-
glarskim, na czas budowy ustawiono w klubie 
dwa kontenery oraz namiot. Później rozpoczę-
to porządkowanie starych pomieszczeń. Przy 
okazji wyrzucono mnóstwo niepotrzebnych 
rzeczy. Niektórzy odnajdywali zagubione 
przed laty skarby – na przykład czterdzie-
stoletnie listwy do grota siedemdziesiątki 
(w dawnych czasach towar deficytowy). 

Wsparcie techniczne i inżynierskie za-
pewniła zaprzyjaźniona z klubem firma 
Jakś-Bud, która od ćwierć wieku aktywnie 
działa na poznańskim rynku developerskim. 
Projekt hangaru wykonała firma Inter-Lers 
z Kłecka koło Gniezna specjalizująca się 
w budowie skomplikowanych konstrukcji 
drewnianych i więźb dachowych. Szefowie 
klubu dokładnie sprecyzowali swe oczeki-
wania: miał powstać budynek o powierzch-
ni 300 metrów kwadratowych, odporny na 
silne boczne wiatry, bez wewnętrznych 
słupów i bocznych wsporników, z świetli-
kami dachowymi zamontowanymi wzdłuż 
kalenicy oraz z szeroką i wysoką bramą, 
przez którą wjedzie duże auto z przyczepą. 
Załoga przedsiębiorstwa Inter-Lers dostar-
czyła wielki dźwig, który na fundamentach 
ustawiał gotowe drewniane moduły ścian 
o długości prawie 10 metrów. Przez 14 dni, 
po 10 godzin dziennie, w klubie słychać było 
jedynie stukot młotków i wbijanie gwoździ. 
Dach wykonano z elastycznej i trwałej mem-
brany EPDM. Oświetlenie zaprojektowała 
i dostarczyła giełdowa spółka Lena Lighting 
ze Środy Wielkopolskiej, jeden z wiodących 
producentów wysokiej jakości systemów 
oświetleniowych LED (montaż wykonali 
członkowie klubu). W starym hangarze było 
ciemno, jak w piwnicy, w nowym można 
czytać gazetę niemal w każdym zakamarku. 
W budynku wydzielono masztownię oraz 
dwa kolejne pomieszczenia na sprzęt.

Polski Związek Żeglarski udzielił na in-
westycję dziesięcioletniej pożyczki w wy-
sokości 100 tys. zł. Pomogły także lokalne 
władze, które przekazały dotacje – Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego wydał 30 tys. zł, a Urząd Miasta 
Poznania – 40 tys. zł. Łączny koszt budo-
wy hangaru wyniósł około 200 tys. zł (nie 
licząc fundamentów i posadzek). – Bez 
związkowych funduszy nie odważyłbym 
się na taką inwestycję – mówi Rober Pic. 
Stary hangar, zbudowany z używanych ele-
mentów przywiezionych z centrum miasta, 
stał nad brzegiem Jeziora Kierskiego ponad 
60 lat. Nowy będzie służyć żeglarzom do 
końca tego stulecia.  

Nowy hangar przy wsparciu pZŻ.  
Wzorowa inwestycja nad Jeziorem Kierskim

Polski Związek Żeglarski udzielił na inwestycję dziesięcioletniej pożyczki.

Budynek ma 300 m kw. powierzchni. Solidna konstrukcja i mnóstwo światła.

Nowy hangar na przystani ŻMKS Poznań.
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Z ałoga Szkoły Żeglarskiej Morka 
zaprosiła nas do Kalisza na jedno-
dniowy praktyczny kurs, podczas 

którego zgłębialiśmy tajemnice silników 
dieslowskich najczęściej spotykanych na 
armatorskich i czarterowych jachtach. Aż 
wstyd się przyznać, ale dotąd podnosiliśmy 
schody zejściówki tylko po to, by spraw-
dzić, czy silnik rzeczywiście się tam znaj-
duje oraz ewentualnie po to, by skontrolo-
wać poziom oleju. W hangarze nad Prosną 
spędziliśmy kilka godzin. Poznaliśmy pod-
stawowe zasady związane z obsługą diesla 
i naprawą najczęściej spotykanych usterek. 
Nie uwierzycie! Po tym szkoleniu potrafi-
my wymienić pasek rowkowy oraz impeler. 
Choć jeszcze przed chwilą nie wiedzieli-
śmy co to jest i do czego służy...

Szkolenie prowadził Michał Kaftanowicz. 
Korzystaliśmy z prawdziwego silnika mar-
ki Volvo Penta, który zamontowano na nie-
wielkiej łodzi z otwartym pokładem. Model 
ma wszystkie instalacje, które spotykamy na 
prawdziwych jachtach – paliwową, wodną 
i elektryczną. Poza tym mamy zbiornik pali-
wa, prawdziwą manetkę oraz rurę wydecho-
wą odprowadzającą spaliny poza hangar. Po-
nieważ łódź stoi na wózku, silnik nie pobiera 
wody zaburtowej do systemu chłodzenia 
– korzysta z wewnętrznego zbiornika, który 
zbudowano w dziobowej komorze łódki. Ta 
niezwykła konstrukcja to prawdopodobnie 
jedyny taki sprzęt szkoleniowy w kraju.

Po krótkim wstępie, poznaliśmy najważ-
niejsze elementy silnika – między innymi 
poduszki mocujące, przewody wodne i pa-
liwowe, filtry, pompy, alternator i wymien-
nik ciepła z termostatem. Dowiedzieliśmy 

się, jak sprawdzać silnik podczas odbioru 
jachtu. W jaki sposób awaryjnie zmieniać 
biegi, dodawać gazu i wyłączyć silnik. 
Wreszcie wzięliśmy w ręce klucze i wyko-
naliśmy pierwsze naprawy – wymieniliśmy 
impeler i termostat, odpowietrzyliśmy sil-
nik, wymieniliśmy także pasek rowkowy, 
ustawiając prawidłowy naciąg.

Oczywiście, żaden z uczestników jedno-
dniowego kursu nie będzie od razu specjali-
stą od diesli i serwisantem. Chodzi po prostu 
o to, by poznać podstawy i zdobyć wiedzę, 
która z pewnością się przyda podczas drob-

nych awarii. A któż z nas nie miał na mo-
rzu kłopotów z silnikiem? Co ciekawe, jak 
zauważa Michał Kaftanowicz, większość 
osób, które zapisują się na kurs w szkole 
Morka, miała wcześniej kłopoty z dieslem 
i musiała wzywać serwis lub obsługę firmy 
czarterowej. Nawet wtedy, gdy usunięcie 
awarii okazywało się banalnie proste.

Najbliższe szkolenie zaplanowano na sobo-
tę 27 lipca (Kalisz, Wał Piastowski 3, godz. 
9.00). Morka organizuje także kursy wyjaz-
dowe – informacji szukajcie na stronie www.
morka.pl (zakładka: Szkolenia specjalne).  

Silnik Diesla na jachcie
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...i po chwili rozpoczynamy pierwsze drobne naprawy.  Fot. Krzysztof Olejnik (2)Na początku odrobina teorii...

Wymieniliśmy impeler, termostat i pasek rowkowy oraz odpowietrzyliśmy silnik.  Fot. Michał Kaftanowicz
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O d pomysłu na dodatkowy żagiel 
przedni do pierwszego rozwinię-
cia go podczas żeglugi, armato-

rzy zmagają się z wyborem odpowiednich 
krojów, materiałów, rolerów, dodatkowych 
okuć, czy nawet specjalistycznych lin 
szplajsowanych. Często nowy żagiel nie 
spełnia oczekiwań sternika i załogi, bo pod-
czas projektowania lub doboru poszczegól-
nych elementów i montażu, bardzo łatwo 
o popełnienie błędu. Dlatego coraz czę-
ściej żeglarze korzystają z kompleksowych 
usług. Obejmują one doradztwo, pomiary 
pokładowe, projektowanie, dobór okuć i ro-
lerów, usługi żaglomistrzowskie, montaż 

systemu oraz dostarczenie gotowego zesta-
wu w odpowiedniej torbie. – Nasze żagle 
sprzedajemy w pakietach ready to go (plug 
and play) wraz z rolerami. Klient odbiera 
gotowy zestaw, więc nie musi się zmagać 
ze składaniem w całość poszczególnych 

elementów. Po prostu podpina roler, wcią-
ga fał i od razu może się cieszyć emocjo-
nującą i szybką żeglugą – mówi Wojciech 
Wróblewski z gdańskiej firmy Sail Service. 
– Potrafimy dobrać odpowiedni roler wraz 
z osprzętem, gdyż jesteśmy dystrybuto-
rem marek Ronstan i Facnor. Ma to także 
wpływ na konkurencyjność cen. Szyjemy 
żagiel, dokładamy roler, linę obiegową oraz 
anti-twist, brasy, bloki oraz inne niezbędne 
okucia. Komplet wrzucamy do worka i do-
starczamy na pokład. Warto dodać, że żagle 
z rolerami są jedynym rozwiązaniem dla 
żeglarzy startujących w regatach samotni-
ków i załóg dwuosobowych.

Z jakich żagli dodatkowych możemy ko-
rzystać na pokładzie naszego jachtu? Tra-
dycyjne spinakery stawiamy głównie wte-
dy, gdy płyniemy pełnymi kursami – od 
fordewindu do półwiatru. Genaker pełno-
wiatrowy (spinaker asymetryczny, czyli 
runner) rozwijamy na kursach baksztago-
wych. Dość szerokie możliwości daje nam 
genaker półwiatrowy (reacher) – z tego ża-
gla korzystamy od kursów baksztagowych 
do półwiatru. Z kolei code zero wykorzy-
stamy od półwiatru do bajdewindu 45°.

W zależności od typu żagla dodatkowe-
go, jego kroju, powierzchni i zastosowa-
nia, producent żagla dobiera odpowiedni 
materiał. Tu możliwości jest bardzo dużo, 
więc koniecznie trzeba zasięgnąć porady 
fachowców. Firma Sail Service produkuje 
małe genakery do regatowych skiffów, ża-
gle do morskich łodzi turystycznych i spor-
towych, a nawet asymetryczne spinakery 
o powierzchnia 350 m kw. Klienci wybiera-
ją jeden z kilkunastu kolorów. Możemy też 
poprosić o naniesienie na żagiel reklamy 
lub logotypu sponsora.

Na mniejsze jednostki Sail Service do-
starcza głównie rolery marki Ronstan 
(chociaż producent oferuje rolery nawet na 
jachty o długości 100 stóp). Na większych 
łodziach najczęściej pojawiają się produkty 
marki Facnor (ta firma zdominowała dosta-
wy rolerów na duże oceaniczne jednostki).

Klient może wybrać klasyczny roler z liną 
obiegową, czyli taki, który zwija żagiel tra-
dycyjnie – wzdłuż liku przedniego. W ten 
sposób możemy zrolować genaker lub code 
zero (lik przedni prosty lub z niewielką 
strzałką). Możemy też zamówić roler typu 
top-down, czyli taki, który pozwala zwi-
jać żagiel z rozbudowanym likiem przed-
nim (na przykład spinaker asymetryczny). 
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy 

Dodatkowy żagiel przedni. Frajda 
z żeglugi bez kłopotów z obsługą

Zestaw marki Facnor – bukszpryt plus roler genakera. Code Zero (135 m kw.) z rolerem Facnor FX+7000.

Roler Facnor FX+2500. Roler typu top-down marki Ronstan. F
O

T
. M

A
T

E
R

IA
Ły

 P
R

O
D

u
C

E
N

T
Ó

W
, A

R
C

H
IW

u
M

 F
IR

M
y

 S
A

IL
 S

E
R

V
IC

E



OSpRZęt i WypOSAŻeNie BIZNES

www.sailservice.pl       tel. + 48 58 322 28 00                                      www.sklepwind.pl       tel. + 48 58 301 66 30

Scandinavia 35

sail service 210x144 marzec 2017 wiatrowe 7A.indd   1 24/02/2017   11:29:16

zmniejszać powierzchni żagla (prostując 
lik przedni) tylko po to, by później łatwiej 
go zwinąć. W rolerach typu top-down przy 
bębnie mamy specjalny krętlik – żagiel 
zwija się z góry na dół, wzdłuż kevlarowej 
liny anti-twist.

Ciekawe rozwiązanie zastosowano w ro-
lerach FX+ marki Facnor. Do rolera kla-
sycznego dokładamy specjalny konektor, 
który zamienia urządzenie w zestaw typu 
top-down. Armator inwestuje tylko w je-
den roler, ale może nim obsłużyć przynaj-
mniej trzy żagle. Chcemy żeglować ostrzej 
do wiatru – stawiamy code zero na kla-
sycznym rolerze. Chcemy żeglować kilka 
godzin z wiatrem – odpinamy od rolera 
zwinięty code zero, dokładamy konektor, 
wpinamy żagiel asymetryczny i startujemy. 
To rozwiązanie jest bardzo proste, funkcjo-
nalne i nie wymusza dodatkowych kosztów. 
Roler tego typu pozwala także zamontować 
fok sztormowy bez dodatkowego sztagu.

Firma oferująca zestawy żagli przednich 
musi zaproponować między innymi profe-
sjonalnie zakończone liny anti-twist. Po-
winna też wykonać szplajsowanie lin obie-
gowych na odpowiedni wymiar. Warto też 
pytać o gotowe wytyki genakerów. Żaglo-
wania Sail Service projektuje i szyje rów-
nież pokrowce do gaszenia i „odpalania” 
genakerów – to rozwiązanie nie jest może 

tak nowoczesne i profesjonalne, jak syste-
my z rolerami, ale za to jest dużo tańsze.

Wielu żeglarzy trochę się boi dodatko-
wych żagli, przeważnie z powodu spo-
dziewanych problemów z ich stawianiem 
i zrzucaniem. Roler czy pokrowiec genake-
ra znacznie ułatwiają sprawę. Pamiętajmy 

też, że obsługa code zero czy genakera jest 
niemal tak prosta, jak operowanie genuą. 
Nie potrzebujemy dużego i ciężkiego spi-
nakerbomu ani innych dodatkowych okuć. 
Frajda z żeglugi jest naprawdę ogromna.
Więcej o ofercie firmy Sail Service na stronach 
www.sailservice.pl oraz www.sklepwind.pl 

Katamaran Wave 58 z genakerem G1 (175 m kw.) i rolerem Facnor FX+7000.
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R ozpoczynali od czarterów. Póź-
niej uruchomili dział sprzeda-
ży urządzeń elektronicznych 

i elementów pokładowego wyposażenia 
(wiodące marki pod jednym dachem). Re-
agując na potrzeby rynku, rozwinęli ofertę 
projektowania i budowy instalacji jach-
towych. Dziś bracia Imianowscy, twórcy 
szczecińskiej firmy Skaut, promują markę 
BeFree – armatorom z kraju i z zagranicy 
zaoferowali przeróbki jachtów, poważniej-
sze modyfikacje instalacji pokładowych, 
a nawet przebudowy kadłubów. – Rozwi-
jamy i formalizujemy współpracę z firmą 
Planker Service i znanym szkutnikiem 
Witomierzem Witkowskim – mówi Michał 

Imianowski. – Dotąd odsyłaliśmy do siebie 
klientów. Armatorzy poszukujący rozwią-
zań związanych z instalacjami i elektroniką 
trafiali do nas, a ci, którzy oczekiwali prze-
róbek szkutniczych i remontów, odwiedza-
li firmę Planker Service. Dziś kończymy 
z pielgrzymkami od kei do kei i od biura do 
biura. Kompleksowe usługi BeFree dadzą 
klientom wolność, gwarancję jakości oraz 
dobrą organizację pracy. Działamy w tej 
branży już 16 lat. Znamy wszystkich fa-
chowców w regionie. Z pewnością możemy 
pomóc w realizacji marzeń o jachcie „uszy-
tym na miarę”.

Podstawowa działalność to kompleksowe 
remonty i przebudowy (BeFree Yard), ale 

bracia Imianowscy oferują także pośrednic-
two w sprzedaży wybranych jachtów – przede 
wszystkim tych, które sami przygotowywali 
do żeglugi i za które mogą ręczyć (BeFree 
Brokerage). W przyszłości chcą także budo-
wać jachty na zamówienie (BeFree Yacht) – to 
ukłon w stronę armatorów, których oczeki-
wań nie spełniają tradycyjne duże stocznie 
jachtowe.

– Liczymy nie tylko na polskich żeglarzy, 
ale także na zainteresowanie naszą ofertą 
armatorów z Niemiec i krajów Skandy-
nawskich – dodaje Michał Imianowski. – 
W basenie Morza Śródziemnego większość 
poważniejszych remontów wykonują firmy 
tureckie. Są po prostu tańsze od włoskich 

BeFree, czyli nowe usługi dla armatorów. 
Wolność od remontowych pułapek

Technik BeFree montuje elektronikę.Łazienka na jachcie przed renowacją... ...i po przebudowie.

Kokpitowy ploter i stacja VHF... ...na zamówienie armatora w drewnianej zabudowie (Delphia 40).
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i greckich. Także armatorzy z Niemiec, Danii, Szwecji i Norwegii 
poszukują dziś solidnych fachowców, którzy przebudowę łodzi wy-
konają znacznie taniej, niż ich rodzime firmy. Dzięki usłudze Be-
Free nie będą już musieli szukać na Pomorzu Zachodnim różnych 
specjalistów; pierwszego od stali, drugiego od elektroniki, trzecie-
go od laminatów i zabudowy, a czwartego od takielunku. Wolność 
polega na tym, że klient przypływa do Mariny Pogoń lub przywozi 
do nas łódź lądem. Robimy oględziny, rozmawiamy, ustalamy plan 
działania i koordynujemy wszystkie prace, także te, które na nasze 
zlecenie realizują podwykonawcy. W trakcie prac klient ma spać 
spokojnie i odbierać okresowe raporty przedstawiające postępy ro-
bót. To ważnie szczególnie dla armatorów mieszkających lub pra-
cujących daleko od Szczecina.

Z usług BeFree korzystają także osoby zamawiające nowe jachty 
w stoczniach – krajowych i zagranicznych. – W seryjnych kadłubach 
producenci zwykle niechętnie realizują niestandardowe rozwiąza-
nia, między innymi przeróbki lub montaż dodatkowego wyposaże-
nia, którego nie ma w stoczniowej ofercie. Nie instalują też nowych 
skomplikowanych systemów, których jeszcze nie zdążyli wdrożyć 
do seryjnej produkcji. Dlatego nie tworzymy konkurencji dla produ-
centów łodzi. Raczej wspieramy ich sprzedaż – przekonuje Michał 
Imianowski. – BeFree oznacza, że każdą instalację projektujemy na 
zamówienie armatora. Często łączymy urządzenia różnych marek. 
Ograniczenia mogą być jedynie technologiczne, bo czasem się zda-
rza, że na danym jachcie czegoś po prostu nie da się zrobić.

Niektórzy armatorzy odbierają stoczniowe łodzie z podstawo-
wym wyposażeniem i zlecają przygotowanie jachtu „pod klucz”. 
Firma może przebudować kolumnę sterową, położyć drewno te-
kowe na pokładzie, uzupełnić olinowanie, załatwi nawet pozwo-
lenie radiowe i zamontuje tratwę ratunkową. Jeden z armatorów 
popularnej łodzi niemieckiej marki był zachwycony właściwościa-
mi nautycznymi jednostki, ale pod pokładem oczekiwał bardziej 
przytulnego wnętrza. Zdecydował się na zakup jachtu, a później 
zlecił fornirowanie laminatowych powierzchni. – Dla wielu klien-
tów łódź jest oczkiem w głowie. Dotyczy to zarówno armatorów 
nowych konstrukcji, jak i starych klasycznych jachtów – dodaje 
Michał Imianowski. – Spora grupa żeglarzy nie chce się pozby-
wać wiekowych jednostek, więc zlecają remonty, wymieniają po-
kładowe urządzenia, przebudowują instalacje. Jeden z naszych 
zagranicznych klientów w rozmowach o swej łodzi używa piesz-
czotliwego sformułowania „my old lady”. Właśnie takim pasjonatom 
w głównej mierze dedykujemy usługi BeFree.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.b3brokerage.com, 
www.b3yard.com oraz na facebookowym profilu BeFreeYachts.

Wodowanie jachtu typu Delphia 40.F
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W  czerwcu rozegrano 52. Długo-
dystansowe Regaty na Wiśle 
uznawane za najstarszą tego 

typu imprezę w Polsce. Organizatorzy pa-
miętali o obchodach Roku Rzeki Wisły – 
z tej okazji Liga Morska i Rzeczna ufundo-
wała nagrodę: Puchar Wisły.

Regatowe pływanie po Wiśle to zabawa 
nie dla wszystkich, bo rzeka jest żywym or-
ganizmem. Nawet najlepszy informator na-
wigacyjny może nie wystarczyć do precy-
zyjnego odszukania niektórych przeszkód 
ukrytych pod wodą, gdyż te po prostu się 
przesuwają... – Wisła wymusza zupełnie 
inne żeglowanie. Nurt oraz piaszczyste ła-
chy stają się równie ważne, jak wiatr. Pływa 
się trudniej niż na Mazurach, ale za to jakie 
są emocje – mówił Ryszard Wantuch, se-
kretarz w Toruńskim Okręgowym Związku 
Żeglarskim. – Mamy w Polsce setki regat, 
ale te wiślane bez wątpienia są wyjątkowe 
i szczególnie wymagające.

W piątek 2 czerwca we Włocławku wiało 
z północnego-zachodu. Załogi z 31 jach-
tów musiały więc ostro halsować w wą-
skim torze wodnym wyznaczonym bojami. 
Pierwsze jednostki wpadały na łachy tuż 
za miastem. Są tam również groźniejsze 

przeszkody – rafy kamienne. Motorów-
ki WOPR oraz policyjne nie raz ściągały 
w tym miejscu łódki z przeszkód. W Toru-
niu meta pierwszego etapu znajdowała się 
w pobliżu punktu widokowego, skąd po-
dziwiamy toruńskie Stare Miasto. Pierwsza 
zameldowała się załoga jachtu „Hasta la 
Vista” (łódka typu Sigma Active, na po-
kładzie Mateusz Gołąb i Jakub Teuschner). 
– Dopiero uczymy się Wisły. Nasza łódka 
kocha duże akweny, ma ciężki miecz. Ale 
gdy go podniesiemy, to nawet na rzecznym 
szlaku można poszaleć. W okolicach Nie-
szawy zaliczyliśmy nawet wywrotkę – mó-
wili Mateusz i Jakub.

Podczas kolejnych etapów z Torunia do 
Solca Kujawskiego oraz z Solca do Byd-
goszczy warunki się zmieniły. Wiało słabo. 
Załoga sigmy nie mogła już wykorzystać 
swojego największego atutu – wielkiego ge-
nakera. Wygrywać zaczęły omegi. Na trasie 
Toruń – Solec ścigali się także samorządow-
cy. Płynęli na łódkach typu Puck z Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu, 
który wypożycza te jednostki wszystkim 
chcącym zaznać przyjemności żeglowania 
po Wiśle. Startował między innymi prezy-
dent Torunia Michał Zaleski, który od lat 

uczestniczy w imprezie. – Zaświadczam, że 
Wisłą można pływać – mówił chwilę przed 
startem z toruńskiej mariny. – Przy wyso-
kiej wodzie, jest to łatwiejsze. Przy niskiej 
mamy więcej niespodzianek.

Finałowy etap do Bydgoszczy upłynął 
pod znakiem ucieczki przed burzą. Łódki 
płynęły majestatycznie, a załoganci wiosła-
mi i bosakami odpychali żagle, by złapać 
choć jeden podmuch wiatru. W pewnym 
momencie umilkły nawet rozmowy, jakby 
nie chciano zakłócać tej magicznej ciszy... 
Burzy na szczęście nie było do samej mety. 
Rozpadało się dopiero podczas uroczy-
stego zakończenia regat w marinie YKP 
Bydgoszcz. Puchar Wisły wywalczyła za-
łoga sigmy (zwycięstwo w klasie wolnej). 
O wygranej Poznaniaków zadecydowała 
ich przewaga z pierwszego najdłuższego 
wyścigu. W grupie łodzi kabinowych do 
sześciu metrów zwyciężyła załoga Bartosz 
Miciński i Dariusz Pięta. W grupie łodzi 
kabinowych o długości ponad sześć me-
trów triumfowała załoga Artur Niedziółka, 
Marzena Spotowska Niedziółka, Tomasz 
Mandziak i Stanisław Niedziółka. Najszyb-
szą omegą żeglowali Adam Niedźwiedzki, 
Ewa Tomasik i Tomasz Żysiak. Natomiast 
w klasie Puck pierwsze miejsce zajęli Woj-
ciech Hawryło i Daniel Pietkiewicz.

Pierwszy raz na wiślanej trasie z To-
runia do Bydgoszczy ścigano się w 1936 
roku. W latach 60. najszybsze były finny. 
W 1996 roku Jacek Daszkiewicz i Ryszard 
Stachowiak ustanowili rekord na katama-
ranie własnej konstrukcji (dwie godziny 
i 16 minut). Do dziś nie został on pobity. 
Teraz do głosu dochodzą załogi omeg. Na-
wet zwycięzcy z sigmy przyznali, że nieco 
poobijali na rzece swoją regatówkę i chy-
ba pewniej czuliby się na omedze, gdyż 
jest lżejsza i bardziej zwinna w wiślanym 
nurcie. Podobnego zdania jest Mariusz 
Jankowski, szef wyszkolenia żeglarskiego 
w Akademii Marynarki Wojennej. – Za rok 
przywieziemy tu całą flotę naszych omeg – 
zapowiedział. Więcej informacji o regatach 
na stronie www.regatynawisle.eu.

Jacek Kiełpiński

Regaty na Wiśle 2017

Rezerwacja:     tel. 601 233 434     bluefin@interia.pl    www.bluefin.pl

Wycieczki  •  Rejsy  •  Doszkalanie  •  Czarter jachtów
Łodzie żaglowe i motorowe – Zapraszamy!

Szczecin:
Nabrzeże Piastowskie
obok Mostu Długiego

i Restauracji Stockholm

Świnoujście:
Marina OSIR

w Basenie Północnym

MIEJSCA STARTU

Regaty na Wiśle to wyzwanie dla załóg i jachtów.  Fot. Marcin Karasiński
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T uamotu to jeden z pięciu archipe-
lagów Polinezji Francuskiej. Zaj-
muje obszar o szerokości około 

1500 km. Składa się z potrójnego łańcucha 
niskich atoli koralowych wypełnionych 
płytkimi wodami. Wyspy są rajem dla mi-
łośników nurkowania i egzotycznej przyro-
dy. Największe i najpiękniejsze atole świa-
ta kuszą też żeglarzy, choć wciąż dociera 
ich tu niewielu. Załogi podróżujące przez 
Pacyfik trasą pasatową zwykle się spieszą 
lub po prostu uciekają przed sezonem cy-
klonów, więc miejsca leżące nieco dalej od 
utartych szlaków odwiedzają rzadko.

Atole archipelagu Tuamotu przypominają 
kształtem obwarzanki. Zewnętrzną część 
tworzą niewielkie piaszczyste wyspy od-
dzielone płytką rafą koralową. Wewnątrz 
powstały laguny – mają 20, 40 metrów głę-
bokości, ale także tu pojawiają się płycizny 
lub płytko zanurzone skały koralowe. Nie są 
zbyt starannie zaznaczone na mapach mor-
skich, więc musimy uważnie obserwować 
wodę, wypatrując jasnych błękitów sygnali-
zujących spłycenia. Jeśli przesmyki atoli są 
wystarczająco głębokie i szerokie, możemy 
wpłynąć do środka. Z uwagi na silne i zaska-
kujące prądy, to najtrudniejsze chwile pod-
czas żeglugi. Pływy wpychają wodę przez 
przesmyk do wnętrz atoli, a fale wzburzone-
go oceanu dodatkowo przelewają się przez 
płytkie rafy. Później woda wraca przez owe 
przesmyki. Przeważają prądy wyjściowe, 
które często są bardzo silne, osiągają pręd-
kość nawet sześciu węzłów. Prądy wejścio-
we występują rzadziej i są słabsze. 

Większość atoli Tuamotu jest zamiesz-
kana. Najczęściej mają jedną większą 
miejscowość (od 50 do 500 mieszkańców) 
i pojedyncze domostwa. Niemal na każdym 
atolu jest niewielkie nabrzeże dla małych 

statków dostarczających żywność i towary. 
Nie zawsze możemy przy nim cumować, bo 
czasem jest za płytko, a innym razem prze-
szkadzają zbyt duże fale.

Atol Raroia

Z pierwszymi promieniami wschodzące-
go słońca podpływamy do wąskiego prze-
smyku. Już z daleka widać, że przy wejściu 
coś się dzieje. Krótkie, niewysokie i niemal 
pionowe fale tańczą na powierzchni wody. 
Kierujemy dziób „Wassyla” prosto w prze-
smyk. Z każdą minutą zwiększam obroty 
silnika, by w końcu osiągnąć pozycję „cała 
naprzód”. Niestety prędkość wciąż spada. 
W najwęższym miejscu (70 metrów mię-
dzy brzegami) płyniemy z prędkością wę-
zła, co oznacza, że mamy przeciwny prąd 
wyrzucający wodę z atolu z prędkością 

co najmniej pięciu węzłów. Uzbrajamy się 
w cierpliwość. Czekamy aż 30 minut, by 
wpłynąć na wewnętrzne wody. Cumujemy 
przy niewielkim betonowym pirsie, który 
chroni nas przed falami. To ważna chwila 
w kalendarzu rejsu „Najdłuższą drogą do-
okoła świata – przez siedem kontynentów 
i cztery oceany”. Pierwszy raz od czterech 
miesięcy nie rzucamy kotwicy, lecz stoimy 
na czterech solidnych cumach.

Atol Raroia leży poza głównymi szlakami 
jachtów. W 1946 roku na wschodniej rafie 
wyspy zakończyła się słynna ekspedycja 
Kon-Tiki zorganizowana i poprowadzona 
przez norweskiego etnografa i podróżnika 
Thora Heyerdahla. Dziś mieszka tu oko-
ło 150 osób. We wsi odnajdujemy kościół, 
urząd, trzy sklepy spożywcze, straż pożarną, 
szkołę i budkę telefoniczną (obowiązkowy 
punkt w każdej polinezyjskiej osadzie).  

Archipelag wysp tuamotu.  
Jacht „Wassyl” w raju pacyfiku

Wyspy Tuamotu. Zawsze piękne, niekiedy – zdradliwe.

Pierwszy raz od czterech miesięcy załoga nie musi rzucać kotwicy. Tuamotu. Raj dla miłośników nurkowania.Z
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Jest też lotnisko – latają stąd małe samolo-
ty do Papeete, stolicy Polinezji Francuskiej 
leżącej na Tahiti. Miejscowi wmówią, że 
wyspę co rok odwiedza około 200 osób (że-
glarze i turyści przylatujący samolotem).

Atole Tuamotu znane są z hodowli pereł. 
Na wielu wyspach powstały farmy. Okazy 
o ciemnym zabarwieniu są cenione na ca-
łym świecie, więc każdy z nas chce kupić 
kilka na pamiątkę. Ale ponieważ franków 
polinezyjskich w kieszeniach nie za wiele, 
namawiamy sprzedawców na handel wy-
mienny. Niestety moja butelka mocnego 
alkoholu nie znajduje uznania i ostatecznie 
targu dobija jedynie Alicja – dostaje kilka 
pereł w zamian za buty sportowe i okulary 
przeciwsłoneczne.

Życie w osadzie toczy się głównie na 
krzesełkach przed sklepem spożywczym. 
Czasem się dosiadam, by prowadzić z tu-

bylcami konwersacje w trudno rozpozna-
walnym języku. Dowiaduję się między 
innymi, że wszystkie starsze dzieci konty-
nuują naukę na większych wyspach. Poza 
domem spędzają osiem lat. Później niektó-
re podejmują studia. To właśnie dlatego we 
wsi spotykamy jedynie najmłodszych oraz 
dorosłych.

Po trzech dniach błogiego odpoczynku 
pod palmami (a właściwie tuż obok, bo 
spadające kokosy są tu najczęstszą przy-
czyną wypadków) szykujemy się do dalszej 
drogi. Tankujemy wodę, którą ze swych 
prywatnych zapasów deszczówki przywo-
zi nam na keję Reggi. Wszystko dokładnie 
mocujemy na pokładzie, robimy ostatnie 
zakupy i punktualnie o 17.00 oddajemy 
cumy. W przesmyku dopada nas silny prąd 
wychodzący – tym razem pędzimy, jak 
wariaci. Licznik wskazuje chwilami ponad 

dziewięć węzłów, więc po chwili jesteśmy 
już na otwartym oceanie.

Szał zakupów na Makemo

Do Makamo płyniemy przy słabym ba-
ksztagowym wietrze. Tym razem warun-
ki podczas podejścia mamy dobre, a prąd 
sprzyjający. Bez problemów dostajemy się 
do środka i cumujemy do długiego beto-
nowego pirsu. Makemo to czwarty co do 
wielkości atol w archipelagu. Mieszka tu 
ponad 800 Polinezyjczyków, w tym 150 
uczniów przybyłych do szkoły z pobliskich 
atoli. Na krańcu miejscowości jest wysoka 
latarnia morska – kieruję tu pierwsze kro-
ki. Zaglądam też do sklepu. Dowiaduję się, 
że jutro będzie wielki dzień – przypływa 
statek z towarami zamówionymi przez 
mieszkańców.

BOAT YARD POLAND    www.janmor.com.pl    tel. (42) 719-33-44

NOWY MAŁY HOUSEBOAT JANMOR 700
wygodny i ekonomoczny na śródlądowe i przybrzeżne szlaki

janmor przez wiatr 10-11 2016 210x102 w3.indd   1 19/10/2016   18:33:45
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ubezpieczenie 

jachtu
casco jachtu

(od wszystkich ryzyk)
OC jachtu

NNW

ubezpieczenie 

czarteru
OC skippera 

NNW skippera i załogi
ubezpieczenie kaucji

utrata następnych czarterów 
i inne

ważne przez cały rok! 
dotyczy także ubezpieczenia kaucji!

Ubezpieczamy 

żeglarzy 
od 1976r.

Nazajutrz niewielka jednostka cumuje 
tuż obok nas. Niemal natychmiast rozpo-
czyna się rozładunek. Na kei lądują przede 
wszystkim artykuły spożywcze dla skle-
pów. Do tego mnóstwo butli z gazem, be-
czek z paliwem oraz dwa nowe białe skute-
ry. Wyładunek trwa dobrych kilka godzin. 
Rozpoczyna się szał zakupów. Korzystamy 
z niego także my, nabywając beczkę ropy, 
którą od razu Grześ z Marcinem przelewają 
do naszych zbiorników. Zastanawiam się, 
jak ci wyspiarze żyli w czasach, w których 
nie dowożono im tych wszystkich dobroci...

Rekiny i atol Fakarava

Atol Fakarava ma nieco bardziej tury-
styczny charakter. Oczywiście nie możemy 
go porównywać z Ibizą czy Bora-Bora, ale 
tu i ówdzie pojawiają się malutkie bungalo-
wy i resorty, są aż trzy sklepy z pamiątka-
mi, dwie firmy nurkowe oraz mała domowa 
galeria sztuki. Na kotwicowisku stoi ponad 
dziesięć jednostek, w tym luksusowy me-
gajacht o długości 60 metrów. Co nas tu 
przyciągnęło? Może rekiny, których jest 
naprawdę sporo. Można z nimi ponurko-
wać w krystalicznej wodzie. Są też pięk-
ne niewielkie piaszczyste plaże zajmujące 
kilometry wzdłuż palmowych zagajników. 
Znajdujemy nawet niewielki tor podejścio-
wy oznakowany bojami – pontony płyną 
nim wprost do niewielkiego baru na plaży...

Wolne chwile spędzamy nurkując oraz 
odwiedzając żeglarzy z Czech i Stanów 
Zjednoczonych. Wieczorami przesiaduje-
my we wspomnianym plażowym barze, 
gdzie można się schłodzić lodowym pucha-
rem i skorzystać z internetu. Ten niestety 
na prawie wszystkich wyspach jest tak 
wolny, jak w Polsce za czasów pierwszych 
modemów telefonicznych. 

Perłowy biznes na Manihi

W kolejnym przesmyku znów walczymy 
z silnym przeciwnym prądem. Dodatkowym 
utrudnieniem jest niewielki zapas wody pod 
stępką. Cumujemy do aluminiowej barki 
służącej do rozładunku towarów. W Manihi 
jest najwięcej perłowych farm. Odwiedza-
my jedną z nich. Dowiadujemy się, jak rosną 
perłopławy, jak dochodzi do ich zapłodnie-
nia oraz jak wydobyć perłę, by nie uszko-
dzić żyjącego organizmu. Odwiedzamy też 
lokalnego perłowego biznesmena, aby doko-
nać hurtowego zakupu. Sprzedawca zapra-
sza nas do stolika, wysypuje na blat kilkaset 
czarnych kuleczek i mówi: „Wybierzcie coś 
dla siebie”. Po czym wychodzi na werandę. 
Nie pilnuje nas, nie patrzy na ręce, nawet 
nie spogląda ile pereł wybraliśmy. Uzgad-
niamy, że przekazanie zapłaty nastąpi na-
zajutrz przy piekarni. Cóż za zaufanie – ko-
cham tych ludzi. Dodatkową garstkę pereł 
nabywam kolejnego dnia od miejscowego 
chłopaka, tym razem moja flaszeczka jest 
ceniona wysoko, a handel wymienny satys-
fakcjonujący dla obu stron.

Magia atolu Toau

Można powiedzieć, że to jedna z najwięk-
szych dziur w okolicy. Tym razem przesmyk 
kończy się płyciznami i barierą koralową, 
więc do środka nie udaje się wpłynąć. Sto-
imy w przesmyku na niewielkiej boi cumow-
niczej, w dość dobrze osłoniętym miejscu. 
W pobliżu jest sześć innych jachtów, a na lą-
dzie kilka zabudowań należących do Valenti-
ne i Gastona, jedynych mieszkańców w okoli-
cy. Ściany z drewnianych żerdzi, dachy z liści 
palmowych – oto cała architektura. Valentine 
i Gaston prowadzą tu niewielką restaurację, 
w której goszczą   

Żegluga po wodach archipelagu Tuamotu
  W przesmykach prowadzących do wnętrz atoli należy uważać na silne prądy. Najlepiej wpływać 

podczas slack water. Gdy na oceanie wieją silne wiatry, prąd przez cały czas może być wsteczny 
(wychodzący).

  Mapy nie zawsze są precyzyjne. Spotykamy częste przesunięcia w stosunku do rzeczywistości. In-
formacje o mieliznach, rafach koralowych i skałach wewnątrz lagun są niedokładne lub w ogóle ich 
brakuje. Należy prowadzić uważną obserwację z dziobu.

  Między wejściami do atoli a wioskami często wyznaczane są szlaki żeglugowe (znaki kardynalne 
plus pławy lub tyczki w kolorach zielonym i czerwonym).

  Przy miejscowościach wewnątrz lagun są niewielkie betonowe pirsy dla statków dostawczych. Jeśli 
keja jest wolna, można zacumować. O pozwolenie na dłuższy postój pytajcie w urzędzie miasta. 
Postój jest bezpłatny.

  Kotwicowiska nie zawsze są dobrze osłonięte od przeważających wschodnich wiatrów. Postój może 
być niekomfortowy, ale kotwica dobrze trzyma w piaszczystym dnie. Dla bezpieczeństwa warto 
wypuścić dłuższy łańcuch.

  Woda pitna rzadko jest dostępna przy kei. Można skorzystać z ujęcia w wiosce. Niekiedy za wodę 
trzeba zapłacić (informacji udzielają pracownicy urzędów).

  Paliwo jest trudno dostępne. Najlepiej kupić je bezpośrednio ze statku dostarczającego do wioski 
towary. Paliwo przyjeżdża w beczkach o pojemności 200 litrów. Należy je zwrócić przed wypłynię-
ciem statku.

  Lokalne sklepy są słabo zaopatrzone. W mniejszych miejscowościach kupimy wyłącznie zamrożone 
pieczywo. Ceny są wysokie – czterokrotnie przewyższają ceny w polskich sklepach.

 Na wyspach są lotniska, z których zazwyczaj raz w tygodniu odlatuje samolot do Papeete na Tahiti.

http://www.yacht-pool.pl
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jedynie przypływające załogi. Poza tym ho-
dują świnie i kury oraz uprawiają warzywa. 
W ich książkach pamiątkowych jest kilkaset 
wpisów żeglarzy z całego świata. Coś ma-
gicznego musi być w tym miejscu, skoro go-
ści zawsze jest tu więcej niż gospodarzy.

Apataki i Rangiroa

Przesmyk prowadzący do wnętrza atolu 
Apataki jest szeroki i głęboki. Wpływamy 
bez problemu. Cumujemy do betonowego na-
brzeża w centrum niewielkiej wioski. Stoimy 
aż na siedmiu cumach, by zabezpieczyć łódź 
przed silnym prądem płynącym wzdłuż na-
brzeża raz w jedną, raz w drugą stronę. Pozna-
jąc kolejny ląd, zastanawiam się, po co miesz-
kańcom tych wysp samochody? Apataki ma 
niecały kilometr długości. Więc gdzie oni po-
dróżują tymi autami? Naliczyłem ich w oko-
licy kilkadziesiąt. Czy kierowcy wrzucają tu 
czasem choćby trzeci bieg, szarżując po jednej 
z trzech lokalnych piaszczystych dróg?

Mieszkańcy najczęściej pracują na far-
mach pereł. Poza tym zbierają, obierają 
i suszą kokosy. Powstająca z nich kopra jest 
eksportowana w świat. Spora część osób 
pracuje w urzędach, szkołach i straży po-
żarnej. Pozostali nie podejmują żadnej pra-
cy. Niemal każdego dnia przesiadują przed 
domem lub na ławce przed sklepem.

W Apataki po trzech dniach postoju musimy 
odpływać o godz. 5.00 nad ranem. Pojawił się 
statek z zaopatrzeniem, więc musimy zwolnić 

keję. Obieramy kurs na atol Rangiroa – naj-
większy i najbardziej znany w całej Polinezji 
Francuskiej. Turystyka kwitnie. Kotwiczymy 
nieopodal luksusowego hotelu Kia Ora skła-
dającego się z kilkudziesięciu drewnianych 
domków zbudowanych między palmami lub 
na palach wbitych w przybrzeżne dno.

Atol Tikehau

Podczas cumowania do nabrzeża przeży-
wam tu chwilę grozy. Nasz silnik nie chce 
wejść na prawidłowe obroty. Wiatr o sile 25 
węzłów odpycha od brzegu. Mogę jedynie 
płynąć wolno wprzód lub wolno wstecz – 
niezwykle trudno manewrować w ten spo-
sób jachtem ważącym 30 ton. Na szczęście 

udaje się uciec od pobliskich koralowych 
spłyceń, a późniejsze wyczyszczenie układu 
paliwowego przez Marcina rozwiązuje pro-
blem z silnikiem.

To już ostatni atol na naszej trasie i pierw-
szy, w którym odnajdujemy namiastkę mari-
ny. Wewnątrz niewielkiego portu jest jedna 
pływająca keja, przy której mogą cumować 
co najmniej cztery jachty (keja bez prądu 
i wody). Wieczorem ognisko na pobliskiej pla-
ży. Czas płynie przyjemnie, ale trzeba uważać 
na kraby, które zwabione zapachem jedzenia 
ochoczo drepczą bokiem w naszą stronę.

Powoli żegnamy się z mieszkańcami wysp 
Tuamotu, którzy prowadzą tu spokojne, 
bezpieczne i powolne życie. Są niezwykle 
życzliwi i pomocni. Nigdzie się nie spie-
szą, bo przecież wakacje mają przez cały 
rok. Archipelag Tuamotu, ledwie wystający 
z oceanu, to jak dotąd najciekawsze miejsce 
w naszej podróży przez Pacyfik. Wyspy 
te z pewnością są warte wydłużenia rejsu 
i zboczenia z utartych szlaków. 

Wojtek Maleika

Wyprawa „Najdłuższą drogą dookoła świata – 
przez siedem kontynentów i cztery oceany” jest 
współfinansowana z funduszy miasta Szczecin. Pa-
tronem ekspedycji jest magazyn „Wiatr”. Więcej in-
formacji o rejsie oraz galerie zdjęć na stronie www.
wassyl360.com oraz na Facebooku (wassyl360).

Piękne plaże archipelagu przyciągają niewielu turystów i żeglarzy.

Na wyspach są małe lotniska, z których zwykle raz w tygodniu odlatuje samolot do Papeete na Tahiti.

P rzedstawiamy elegancką bawełnianą 
sukienkę Henri Lloyd w marynistycz-
nym stylu – jej ozdobny sznurek w talii 

pomaga paniom dopasować sukienkę do ciała. 
Polecamy też wygodną bluzę polarową Traver-
se. Dzięki procesowi szczotkowania wewnętrz-
nej strony tkaniny uzyskano bardzo delikatną 
dla ciała powierzchnię o doskonałych właściwo-
ściach izolacyjnych. Kołnierz podszyto szyb-
koschnącą siatką. Bluza Traverse występuje 
w kilku kolorach, w wersji dla pań i panów oraz 
z krótkim lub z długim zamkiem.

modne lato z henri lloyd Odwiedzając salony firmowe i stronę internetową marki, war-
to też zwrócić uwagę na nową serię Fast-Dri Sliver. To koszulki 
polo oraz koszulki z krótkim i długim rękawem (dla pań i panów). 
Są lekkie, oddychające, przeciwdziałają nadmiernemu poceniu 
i utrzymują wilgoć z dala od ciała. Poza tym chronią przed promie-
niowaniem UV. Źródło: www.henrilloyd.pl.

http://www.wassyl360.com/
http://www.wassyl360.com/
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D o startu Volvo Ocean Race po-
zostały jeszcze trzy miesiące, ale 
szefowie wyścigu już teraz myślą 

o kolejnych edycjach tych etapowych około-
ziemskich regat. Podczas konferencji zorga-
nizowanej w muzeum marki Volvo w Göte-
borgu zapowiedzieli, że za dwa lata załogi 
będą rywalizować na katamaranach (podczas 
wyścigów portowych) oraz na nowych jedno-
kadłubowych łodziach one design wyposażo-
nych w burtowe skrzydła wodne (w etapach 
oceanicznych). Taka formuła rywalizacji wy-
magać będzie od żeglarzy wszechstronnych 
umiejętności, gdyż na obu jednostkach ścigać 
się będą te same załogi złożone z pięciu, sze-
ściu lub siedmiu zawodników (plus pokłado-
wy reporter). 

Nowe jachty mają służyć uczestnikom Vo-
lvo Ocean Race co najmniej przez sześć lat. – 
Długo debatowaliśmy nad przyszłością regat 
i wyborem konstrukcji – mówił Mark Turner, 
dyrektor imprezy. Przy okazji zapowiedziano, 
że w przyszłości seria wyścigów portowych 
będzie mieć nieco większe znaczenie w gene-
ralnej klasyfikacji, ale wciąż najwięcej punk-
tów załogi będą zdobywać na oceanach. Szef 
regat przyznał także, że za kilka lat możliwe 
jest całkowite przejście na wielokadłubowce.

Nowy jacht jednokadłubowy projektuje 
Francuz Guillaume Verdier. Konstruktor wy-
korzystuje założenia projektowe oceanicznej 
klasy IMOCA 60 – chodzi między innymi 
o to, by zawodnicy mogli wybrać opcję kon-
strukcyjną, która pozwoli przygotować nowy 
jacht do startu w innych imprezach, na przy-
kład okołoziemskim wyścigu samotników 
Vendée Globe lub w regatach załóg dwuoso-
bowych Barcelona World Race.

Krótko po konferencji w Göteborgu ogło-
szono przetarg na projekt i budowę katama-
ranów one design do wyścigów portowych 
Volvo Ocean Race (długość łodzi: od 10 do 

15 metrów). Pierwsze jednostki będą goto-
we w styczniu 2019 roku, a cała flota stanie 
przy kei w połowie 2019 roku. Kadłuby no-
wych jachtów powstaną w stoczni Persico 
Marine w Bergamo. Co ciekawe, organiza-
tor chce dostarczać łodzie uczestnikom re-
gat w formie dzierżawy. Taka formuła ma 
ograniczyć koszty. Budżety zespołów będą 
wynosić od 10 do 12 mln euro. Zawiadomie-
nie o kolejnej edycji Volvo Ocean Race oraz 
zasady dzierżawy jachtów zostaną opubliko-
wane w październiku tego roku, przed star-
tem najbliższej edycji regat. Trzy następne 
wyścigi będą rozgrywane co dwa lata, po-
cząwszy od 2019 roku.

Do tegorocznego Volvo Ocean Race zgło-
siło się dotąd siedem zespołów: holenderski 
AkzoNobel, chiński Dongfeng Race Team, 
hiszpański Mapfre, amerykańsko-duński ze-
spół Vestas, reprezentująca Hongkong ekipa 
Team Sun Hung Kai / Scallywag, załoga Turn 

the Tide on Plastic, na której czele stoi Brytyj-
ka Dee Caffari oraz Team Brunel dowodzony 
przez Holendra Bouwe Bekkinga, legendę 
Volvo Ocean Race (to już jego ósmy start 
w tym wyścigu). Załogi będą rywalizować na 
jachtach klasy Volvo Ocean 65. Do pokona-
nia mają aż 46 000 mil morskich (najdłuższa 
trasa w historii). Otwarcie wioski regatowej 
w Alicante zaplanowano na 11 października. 
Trzy dni później odbędzie się pierwszy wy-
ścig portowy, a w niedzielę 22 października 
załogi wyruszą na trasę pierwszego etapu Ali-
cante – Lizbona. Organizatorzy zaplanowali 
aż 11 odcinków morskich i oceanicznych. Ze-
społy odwiedzą Kapsztad w RPA, Melbourne 
w Australii, Hongkong w Chinach, Auckland 
w Nowej Zelandii, Itajaí w Brazylii, Newport 
w Stanach Zjednoczonych, Cardiff w Walii, 
Göteborg w Szwecji i Hagę w Holandii. Rega-
ty zakończy wyścig portowy zaplanowany na 
30 czerwca 2018 roku. 

Rewolucja w Volvo Ocean Race

Do tegorocznego Volvo Ocean Race zgłosiło się dotąd siedem zespołów.  Fot. Amalia Infante

Nowy jacht jednokadłubowy projektuje Francuz Guillaume Verdier. Kadłub będzie mieć burtowe skrzydła, podnoszone płetwy sterowe i uchylny kil.
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Z byszek Gutkowski, uczestnik re-
gat Vendée Globe, Transat Jacqu-
es Vabre i Velux 5 Oceans, nie 

rezygnuje z powrotu na oceaniczne trasy. 
W styczniu przerwał okołoziemski rejs. 
Płynął wiekowym, ale dzielnym jachtem 
„Globe” klasy Open 60. Samotnie i bez za-
wijania do portów. Niestety po awarii kila 
i krótkim postoju w Kapsztadzie, postano-
wił odprowadzić łódź do kraju. W czerw-
cu, gdy na Bermudach rozpoczynała się 
finałowa rozgrywka o Puchar Ameryki, do 
Sopotu zawijał jacht „Hugo Boss” Alexa 
Thomsona (drugie miejsce w Vendée Globe 
2016), a z centrum dowodzenia regat Vo-
lvo Ocean Race napływały ciekawe newsy 
o przyszłości etapowego wyścigu – popro-
siliśmy „Gutka” o rozmowę.

Magazyn „Wiatr”: Zbyszek, podoba ci 
się taki Puchar Ameryki? Katamarany, 
skrzydła, foile, kolarze na pokładzie i ko-
smiczna technologia...

Zbigniew Gutkowski: Cały świat pędzi do 
przodu, więc żeglarstwo też musi się rozwi-
jać. Nie ma innej drogi. Nie sądzę, by rywa-
lizacja o najstarsze trofeum w nowożytnym 
sporcie wpadła w pułapkę technologii i brnęła 
w jakiś ślepy zaułek. Wręcz przeciwnie. Pu-
char Ameryki, regaty w których spotykają się 
najlepsi i najbogatsi, jest doskonałym poligo-
nem doświadczalnym. Niektóre nowinki za-

stosowane w katamaranach Jamesa Spithilla 
i Petera Burlinga, za kilka lub kilkanaście lat 
będziemy znajdować w jachtach do zwykłej 
turystycznej żeglugi. Poza tym dzięki takim 
wydarzeniom żeglarstwo zdobywa większą 
popularność, bo trafia do osób, które na co 
dzień nie interesują się naszym sportem. Po 
prostu siadają przed telewizorem, szczęki 
im opadają do ziemi i patrzą na regaty, jak 
na mecz żużlowy lub wyścig Formuły 1. 
Zawdzięczamy to świetnej organizacji. Sze-
fowie America’s Cup Event Authority zatrud-
nili najlepszych fachowców od telewizyjnych 
relacji. Włączasz program o godz. 19.00 i za 
trzy minuty masz start. To po prostu niesa-
mowite. Przypomnijmy sobie igrzyska olim-
pijskie w Rio de Janeiro, gdzie sędziowie 
godzinami nie potrafili przeprowadzić za-
planowanych wyścigów, wciąż przestawiali 

trasę, a telewizyjny prime time przechodził 
mediom i żeglarstwu koło nosa. Działacze 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 
i związani z nimi producenci telewizyjni po-
winni przyjechać do Russella Couttsa, dyrek-
tora America’s Cup, na korepetycje.

W trakcie wyścigów dzwonili do nas 
czytelnicy i pytali: „po co oni tak pedału-
ją na tych rowerach od startu do mety”. 
Ktoś zapytał nawet: „Czy jak oni szyb-
ciej kręcą, to szybciej płyną?”. Nie dzwo-
nili przypadkowi widzowie, ale żeglarze 
– czytelnicy „Wiatru”. To pokazuje, jak 
daleko Puchar Ameryki „odleciał”. Na-
wet ludzie ze środowiska wielu rzeczy 
nie rozumieją.

Załoganci kręcą młynkami i pedałują, by 
generować ciśnienie do urządzeń hydraulicz-
nych, które odpowiadają za sprawny trym po-
kładowych urządzeń. Chodzi przede wszyst-
kim o ustawianie skrzydła oraz foili. Sternik 
dodatkowo reguluje ustawienie płetwy stero-
wej (w kole ma przyciski i manetki). Oczywi-
ście, jachty to nie rowery wodne, więc pręd-
kość pedałowania nie wpływa bezpośrednio 
na szybkość żeglugi. Ale pośrednio już tak. 
Mając większe ciśnienie w urządzeniach, 
załoga może częściej i bardziej precyzyjnie 
ustawiać poszczególne elementy takielunku. 
A ponieważ nogi mamy zdecydowanie moc-
niejsze od rąk, więc Nowozelandczycy po-
sadzili zawodników na rowerach. To zresztą 
nie pierwszy taki przypadek w zawodowym 
żeglarstwie. Przecież Armel Le Cléac’h na 
swoim trimaranie „Banque Populaire” także 
miał na pokładzie rower – nie służył do ge-
nerowania ciśnienia, ale ułatwiał rolowanie 
potężnych żagli.

Myślisz, że w kolejnej edycji Pucharu 
Ameryki rowery będą już na wszystkich 
jachtach? A może trafią także na oce-
aniczne łodzie jednokadłubowe?

Z pewnością załogi będą testować to roz-
wiązanie, szczególnie w America’s Cup, 
gdzie żeglarze muszą generować dużą moc 
w krótkim czasie. Na jachtach klasy IMOCA 
rowery raczej się nie przyjmą, gdyż po pro-
stu nie są konieczne. To zupełnie inny rodzaj 
żeglugi i wysiłku.

Ciekawe newsy docierają także ze 
świata załogowych regat Volvo Ocean 
Race. W 2019 roku zobaczymy nowe 
jachty z burtowymi skrzydłami wodny-
mi do etapów oceanicznych oraz nowe 
katamarany do wyścigów portowych. 
Mówiąc krótko: Volvo Ocean Race idzie 
z duchem czasu.

Zbigniew „Gutek” Gutkowski. 
O pucharze Ameryki i Volvo Ocean Race

Zbigniew Gutkowski na mecie regat o Puchar „Poloneza”.  Fot. Robert Hajduk / ShutterSail.com

„Gutek” w Kapsztadzie po przerwanym rejsie.
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Liczę, że dzięki Markowi Turnerowi, no-
wemu dyrektorowi Volvo Ocean Race, ta 
etapowa okołoziemska rywalizacja stanie 
się bardziej popularna i być może także ła-
twiej dostępna dla szerszej grupy żeglarzy 
z biedniejszych państw. Zaproponowano 
na przykład dzierżawienie jachtów dostar-
czanych przez organizatora – to nowość 
w oceanicznym żeglarstwie. Poza tym 
nowe łodzie zaprojektowano zgodnie z za-
łożeniami klasy IMOCA. Podczas konfe-
rencji prasowej konstruktor przekonywał, 
że nie wszystkie pomysły zdołał przedsta-
wić. Można więc oczekiwać, że nowe jed-
nostki będą szybsze od tych, które w Volvo 
Ocean Race wystartują w tym roku oraz 
od łodzi, które wiodły prym w ostatniej 
edycji Vendée Globe. „Hugo Boss” Brytyj-
czyka Alexa Thomsona, który zajął drugie 
miejsce w Vendée Globe 2016, przypłynął 
w czerwcu do Sopotu. To podróż promo-
cyjna związana ze zobowiązaniami wobec 
sponsorów. Oznacza to, że jacht, który jesz-
cze kilka miesięcy temu walczył o zwycię-
stwo w najtrudniejszym okołoziemskim 
wyścigu, dziś jest jedynie banerem rekla-
mowym. Pływającym bilboardem zabiera-
jącym na pokład gości i dziennikarzy.

Nie wziąłbyś go?
Pewnie, że bym wziął. Ale tylko po to, 

by sobie potrenować. Ta jednostka jest już 
zmęczona, nawet nieco uszkodzona (nie ma 
jednego foila – Alex uszkodził skrzydło na 
oceanie), więc z pewnością nie będzie słu-
żyć faworytom w kolejnej edycji Vendée 
Globe. Thomson już myśli o nowej kon-
strukcji, na której wystartuje w 2020 roku.

Wróćmy na chwilę do Volvo Ocean 
Race. Budżet zespołu w nowej formule 
tych regat (start w 2019 roku) ma wy-
nieść od 8 do 10 mln euro. Czy te kwoty 
są realne?

Dotąd było to około 12 mln euro, więc za-
pewne takie oszczędności można zrealizo-
wać. Tym bardziej, że mówimy od łodziach 
one design oraz o katamaranach, które do-
starczy organizator.

A co powiesz o katamaranach w wyści-
gach portowych Volvo Ocean Race?

Dobry pomysł. Oceanicznymi jednoka-
dłubowcami o zanurzeniu 4,5 metra trudno 
rywalizować w pobliżu brzegu. A na kata-
maranach możemy się ścigać przy samym 
molo. To pomysł mający przyciągnąć wi-
dzów i zwiększyć zainteresowanie mediów. 

Jakie masz plany na najbliższe miesiące?
Pielgrzymka na kolanach do różnych in-

stytucji i firm. Liczne spotkania i rozmowy. 
Wszystko po to, by zdobyć fundusze, które 
pozwolą mi wrócić do oceanicznej rywa-
lizacji. Wciąż marzę, by znów wypłynąć 
na trasę Vendée Globe. Chciałbym zrobić 
to, czego nie udało się dokończyć podczas 
pierwszej próby. Nie chcę już jednak star-
tować, by jedynie zaliczyć okołoziemski 
rejs, ale po to, by walczyć o czołowe lokaty. 
Dlatego konieczny jest sprzęt najwyższej 
klasy – taki sam, jakim będą dysponować 
rywale. Nikt mi nie może odmówić chęci 
i umiejętności. Mam ogromną motywację. 
Ale niestety brakuje technicznych możli-
wości. Bo najważniejsza jest łódka. Jeśli 
nie masz łódki, to nie masz nic. Nie potrze-
buję wielkich budżetów ani żadnych luksu-
sów, jak gwiazdy francuskiego żeglarstwa. 
Wystarczy, że w porcie nie będzie mi kapać 
na głowę podczas snu. Potrzebuję jedynie 
jachtu, czasu na jego opływanie, ponowne 
ustawienie i drobne poprawki przed startem 
oraz nowych żagli na czas regat. Wszystko 
mam policzone. Mógłbym to zrobić za oko-
ło 7 mln euro. Czy to są wielkie pieniądze? 
Zawodowa grupa kolarzy potrzebuje na se-
zon około 12 mln euro. Udział w Rajdzie 

Dakar – 5 mln euro dla jednego zespołu. 
Potrzeby żeglarzy wcale nie są jakieś ko-
smiczne i nieosiągalne. Trzeba tylko prze-
konać odpowiednich decydentów, że warto 
nam zaufać i warto w ten sposób promować 
polskie marki oraz piękny kraj mający linię 
brzegową o długości 770 km (razem z Za-
lewem Szczecińskim i Zalewem Wiślanym 
– przypis redakcji). Mówiąc o budżecie 
wynoszącym 7 mln euro, mam na myśli 
czteroletni projekt obejmujący budowę 
jachtu, start w regatach Barcelona World 
Race, udział w Vendée Globe oraz roczny 
tour promocyjny po wyścigu, w 2021 roku. 
Jestem pewien, że takie wydarzenie było-
by dla sponsorów doskonałym przedsię-
wzięciem marketingowym. Zespół Alexa 
Thomsona opublikował w czerwcu finan-
sowe wyniki swej czteroletniej kampanii 
– dzięki brytyjskiemu projektowi sponso-
rzy zyskali reklamę wartą ponad 200 mln 
euro. Każde wydane przez nich euro to 12 
euro zwrotu z inwestycji w żeglarstwo. 
Oceaniczne wyścigi są więc doskonałym 
przedsięwzięciem promocyjnym. Warto 
zwrócić uwagę, że Thomson już kilkana-
ście lat współpracuje z tym samym spon-
sorem głównym. Wszystko po to, by mógł 
zostać pierwszym Brytyjczykiem, który 
przywiezie do kraju puchar Vendée Globe.

A jeśli się nie uda? Masz plan awaryjny?
Takim awaryjnym rozwiązaniem był mój 

samotny rejs dookoła świata na starym 
jachcie. Niestety zawiódł element, który nie 
powinien się zepsuć, bo był nowy. Trudno. 
Mimo to nadal uważam, że „Globe” to nie-
zła łódź. Można na niej z powodzeniem ry-
walizować w takich regatach, jak OSTAR 
czy Route du Rhum. Być może kiedyś po-
wrócę na jej pokład i powtórzę okołoziem-
ską samotną próbę.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik
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P onad 800 żeglarzy na 100 jachtach 
wystartuje w gdańskich mistrzo-
stwach Europy morskiej formuły 

przelicznikowej ORC. To pierwsza impreza 
tej rangi na naszych wodach – organizację 
mistrzostw powierzyło Polsce międzyna-
rodowe stowarzyszenie Offshore Racing 
Congress (www.orc.org). Regaty rozpocz-
ną się w poniedziałek 24 lipca i będą trwać 
niespełna tydzień. Portem mistrzostw bę-
dzie Marina Gdańsk. Wystartują załogi ze 
Szwecji, Norwegii, Niemiec, Danii, Włoch, 
Estonii, Litwy, Finlandii i Rosji. Będzie też 
około 25 polskich ekip. Za sterami staną 
między innymi mistrz olimpijski Mateusz 
Kusznierewicz oraz kapitan Tomasz Ci-
chocki. O rozmowę poprosiliśmy Łukasza 
Trzcińskiego, armatora i sternika jachtu 
„PGO GoodSpeed”.

Dlaczego formuła pomiarowa ORC zdo-
bywa w Polsce coraz większą popularność?

Każdy armator ma inny pomysł na swój 
morski jacht. Dlatego niezbędne są formuły 
przelicznikowe, byśmy mogli nie tylko że-
glować, ale także rywalizować na morskich 
trasach. Do niedawna najpopularniejsza 
była formuła KWR – dość prosta i darmo-
wa. Dziś wielu żeglarzy wybiera formułę 
ORC – międzynarodowy system uznawany 
i rozwijany przez organizację Offshore Ra-
cing Congress. Jest bardziej skomplikowa-
na, ale dzięki temu w dokładniejszy sposób 
porównuje właściwości nautyczne jachtów. 
Załogi ścigają się przede wszystkim z cza-
sem – chodzi o to, by w danych warunkach 

wietrznych wydusić z jachtu możliwie naj-
większe prędkości.

Twoja załoga wystartuje na jachcie 
francuskiej marki Dufour. Ta łódź w uda-
ny sposób godzi świetne właściwości na-
utyczne z wygodami mieszkalnymi i wy-
posażeniem turystycznym. W jaki sposób 
stałeś się armatorem tej jednostki?

Szukałem dobrej używanej łódki do mor-
skich i zatokowych regat, która jednocze-
śnie sprawdzi się w turystycznej rodzinnej 
żegludze. Chodziło o to, by w jeden week-
end skutecznie rywalizować na regatowej 
trasie, a w następny wypłynąć z rodziną na 
rybę gdzieś na Mierzeję Helską. Koniecz-
ny był zatem pewien kompromis. Poszu-
kiwania zajęły mi kilkanaście miesięcy. 
Jeździłem do Włoch, Anglii i Holandii. 
Odwiedzałem różnych brokerów i weryfi-
kowałem informacje podawane w interne-
towych ogłoszeniach. Niestety, często się 
okazywało, że jacht, który na zdjęciach 
prezentował się całkiem nieźle, w marinie 
lub na portowym placu wyglądał już znacz-

nie gorzej. Handlarze obiecywali na przy-
kład, że łódź nie miała żadnej kolizji, a na 
miejscu widziałem powyrywane szpilki 
mocujące balast i naruszoną geometrię naj-
ważniejszych części podwodnych kadłuba. 
Szukając jachtu na wtórnym rynku, trzeba 
być naprawdę niezwykle ostrożnym. Tym 
bardziej, że nie wydajemy 70 tys. zł na sa-
mochód, ale około 70, 80 tys. euro na łódź, 
która ma być naszym domem, radością, 
dumą i regatową maszyną. 

Jakich modeli szukałeś w ogłoszeniach?
Najpierw sprawdzałem, które łodzie do-

brze sobie radzą w regatach rozgrywanych 
na zachodnich akwenach i jednocześnie 
zapewniają armatorom niezbędny komfort. 
Spostrzegłem, że w czołówce regat bardzo 
często pojawiają się konstrukcje Włocha 
Umberto Felciego, który swoje biuro pro-
jektowe prowadzi w miejscowości Paden-
ghe Sul Garda leżącej nad południowym 
brzegiem jeziora Garda. Felci jest autorem 
morskich łodzi regatowych, konstrukcji 
one design oraz szybkich cruiserów pro-
dukowanych seryjnie przez znane stocznie 
(marki Dufour i Grand Soleil).

Na początku chciałem kupić jacht typu 
Beneteau First 36.7 zaprojektowany przez 
słynnego Bruce’a Farra, ale nie znalazłem 
egzemplarza w dobrej kondycji i rozsądnej 
cenie. Jedne łodzie były bardzo drogie, inne 
– te pływające we flotach czarterowych – 
w fatalnym stanie. Myślałem też o Sigmie 
36 stworzonej do regat rozgrywanych u wy-
brzeży Wielkiej Brytanii. Niestety ta dzielna 
konstrukcja jest już dość wiekowa i na rynku 
nie ma ciekawych egzemplarzy. Wreszcie, 
cztery lata temu, znalazłem zadbany jacht 
typu Dufour 34 Performance należący do ho-
lenderskiego żaglomistrza. Ten egzemplarz, 
pierwszy raz zwodowany w 2008 roku, był 
dla poprzedniego właściciela poligonem 
doświadczalnym. Szył do swej łodzi nowe 
żagle i pokazywał potencjalnym klientom, 
w jaki sposób łódź cruisingowa może osią-
gać lepsze wyniki (wraz z jachtem otrzyma-
łem cztery komplety żagli). Jednostka była 
gotowa do rywalizacji regatowej, ale także 
do turystycznej żeglugi, miała między inny-
mi szprycbudę przygotowaną do szybkiego 
i łatwego demontażu.

Kupowanie jachtów z drugiej ręki lub od 
brokerów to wyzwanie. Jak sobie z nim po-
radziłeś? W jaki sposób starałeś się unikać 
pułapek?

Na zagranicznym rynku można znaleźć 
dobrą łódź w przyzwoitej cenie, ale do po-

Łukasz Trzciński. Nie tylko 
o mistrzostwach europy ORc

„PGO GoodSpeed” – jacht typu Dufour 34 Performance.  Fot. Cezary Spigarski (2)

W ME ORC wystartuje 25 polskich załóg.

http://www.orc.org/
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szukiwań trzeba się starannie przygotować 
i należy poświęcić na nie sporo czasu. War-
to też poprosić o pomoc fachowców. Choć 
znam się na tego typu jachtach i zajrzałem 
w każdy zakamarek kadłuba oraz spraw-
dziłem każdą śrubę, przed podpisaniem 
umowy zwróciłem się do niezależnego rze-
czoznawcy. Przyjechał do mariny na cały 
dzień. Wyciągnął łódź z wody. Skanował 
kadłub specjalistyczną kamerą, by spraw-
dzić, czy nie miał poważnych uszkodzeń 
i czy nie przechodził znaczących napraw. 
Na koniec wydał raport i zainkasował po-
nad 400 euro. Warto zainwestować w taką 
usługę, by wiedzieć o łodzi prawie wszyst-
ko i wydawać poważne pieniądze ze spo-
kojną głową. 

Na swej łodzi zdobywasz czołowe miejsca 
w krajowych regatach – morskich i zatoko-
wych. A co z turystyczną żeglugą?

Choć jacht jest szybki i świetnie sobie ra-
dzi na regatowych trasach, bez problemów 
mogę zabrać rodzinę lub przyjaciół w tury-
styczny rejs. Pod pokładem mamy dwie wy-
godne dwuosobowe kabiny, wysoką mesę, 
duży rozkładany stół, toaletę, boiler ciepłej 
wody, ogrzewanie, kuchenkę z piekarni-
kiem, lodówkę i elektronikę marki B&G.

Jak się przygotowujecie do gdańskich 
mistrzostw Europy?

W tym roku postanowiliśmy trochę od-
chudzić łódkę – wyciągnęliśmy na przy-
kład niektóre drzwi z szafek. Waga ma 
spore znaczenie, zrozumieliśmy to podczas 
ubiegłorocznych mistrzostw świata ORC 
rozegranych w Kopenhadze. Rywalizowa-
liśmy tam z szybkimi konstrukcjami, była 
na przykład łódź typu Italia 998. Ma po-
dobne parametry, jak nasz dufour, ale jest 
o tonę lżejsza. Przy wietrze wiejącym z siłą 
10 węzłów, tuż po sygnale startu rywale 
od razu nam uciekali. Mimo to, debiutując 
w tak poważnej imprezie, zajęliśmy tam 
doskonałe 14 miejsce (startowało 70 jedno-
stek). Przy okazji promowaliśmy w Danii 
tegoroczne mistrzostwa Europy ORC, które 
pod koniec lipca będą rozgrywane w Zato-
ce Gdańskiej. Chyba dobrze wykonaliśmy 
to zadanie, bo początkowo organizatorzy 
spodziewali się około 50 jachtów, a dziś 
na liście startowej mamy ich 100 (w tym 
25 polskich jednostek). Nawet do otwar-
tych mistrzostw kraju, które zaplanowano 
tuż przed mistrzostwami Europy, zgłosiły 
się ekipy zagraniczne. Wracając na chwilę 
do Kopenhagi – duńska impreza była dla 
nas wielką lekcją, zarówno pod względem 
sportowym, jak i organizacyjnym – zoba-
czyliśmy, jak od środka wygląda tak po-
ważne wydarzenie żeglarskie. 

Dzięki naszemu sponsorowi (PGO – 
Polska Grupa Odlewnicza) zamówiliśmy 
nowe żagle marki North Sails wykonane 
w technologii 3DL – zostały zaprojektowa-
ne specjalnie do naszej łodzi i wykonane na 

M orski wyścig B8 Race, o dłu-
gości 120 mil, po raz drugi ro-
zegrano w ramach regat Nord 

Cup. W klasie ORC zwyciężyła załoga 
jachtu „Smoke” (skipper Robert Gwóźdź). 
Natomiast w klasie Open triumfowała eki-
pa rosyjskiej łodzi „Blagodarnost” (Sergey 
Pavlenko).

– Wyruszyliśmy o 19.00 z okolic boi GW 
leżącej w pobliżu ujścia Wisły Śmiałej 
w Górkach Zachodnich – opowiada Łukasz 
Trzciński, skipper w załodze „PGO Good-
Speed”. – Na początku wiatr wiał z siłą pięciu 
węzłów, jednak później całkowicie ucichł. 
Nastały cztery godziny męczarni. Bujaliśmy 
się na martwej fali w oczekiwaniu na jaki-
kolwiek podmuch – to było dość deprymu-
jące. Nawet zapał do walki trochę w nas wy-
gasał. Część floty dryfowała wzdłuż brzegu 
na północny zachód, w kierunku Gdyni. 
Inni szukali wiatru w środkowej części tra-
sy. Pozostali uwierzyli w stronę wschodnią 
i skierowali jachty w kierunku wybrzeża 
rosyjskiego. Postawiliśmy spinaker w ocze-
kiwaniu na pierwsze podmuchy z południa. 
Wreszcie wiatr przyszedł i bardzo powoli 
zaczął się wzmagać. Dopiero w pobliżu Helu 
się ustabilizował i rozpoczęliśmy jazdę. Po-
woli odrabialiśmy straty.

Na boi zwrotnej, usytuowanej w pobli-
żu platformy wiertniczej Lotos Petrobaltic 
na złożu B8, jacht „PGO GoodSpeed” był 
czwartą jednostką, wyprzedzał między 
innymi znacznie większą łódź o długości 
44 stóp. Na mecie była pierwszym jachtem 
z klasy ORC, jednak po przeliczeniach za-
łogę Łukasza Trzcińskiego sklasyfikowano 
na drugiej pozycji. Pełne wyniki znajdzie-
cie na stronie www.nordcup.pl.

– B8 Race to jeden z nielicznych wyści-
gów w naszym regionie, który wyprowadza 
jachty na otwarte morze – mówi Łukasz 
Trzciński. – Pięć mil za Helem mamy już 
zupełnie inne fale, wiatr jest bardziej sta-
bilny – to jest właśnie morskie żeglowanie 
regatowe. Załoga platformy wiertniczej 
specjalnie dla nas stawia boję. Znajduje 
się ona na granicy strefy bezpieczeństwa 
otaczającej platformę ze wszystkich stron. 
Boję okrążamy lewą burtą, wywołujemy 
osobę dyżurującą na mostku i zgłaszamy 
swoją obecność. Dzięki temu ekipa lądowa 
może analizować aktualną sytuację na tra-
sie regat.

Uczestnicy B8 Race zdobywają punkty 
do klasyfikacji Mistrzostw Zatoki Gdań-
skiej oraz do rankingu Pucharu Bałtyku 
Południowego. 

B8 Race. 120 mil w regatach Nord cup

formie z jednego kawałka materiału. Mu-
szę przyznać – czuję różnicę. Oczywiście 
trenujemy więcej, niż w poprzednich latach. 
Już po świętach Wielkiejnocy popłynęliśmy 
do Kilonii, by wziąć udział w treningach 
Go 4 Speed organizowanych przez żaglow-
nię North Sails. Fachowcy podpowiadali, 
jak trymować jacht i ustawiać załogę na 
pokładzie, by osiągać lepsze prędkości. 
Startowaliśmy też w regatach jachtów mor-
skich rozgrywanych na wodach Zatoki Ki-
lońskiej – mogliśmy się ścigać z załogami, 

które przyjadą do Gdańska na mistrzostwa 
Europy. Trening, trening, trening – o tym 
nie można zapominać. Niektórzy armato-
rzy morskich jednostek trochę zaniedbują 
doskonalenie umiejętności sternika i całej 
załogi. My staramy się przynajmniej raz 
w tygodniu popracować na pokładzie 
i poćwiczyć wybrane manewry. Byłbym 
szczęśliwy, gdyby podczas gdańskich mi-
strzostw udało się nam powtórzyć rezultat 
z ubiegłorocznych regat w Kopenhadze.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Miriam Trzcińska z tatą Łukaszem. Pokład „PGO GoodSpeed” łączy pokolenia.

http://www.nordcup.pl/
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Ł ukasz Przybytek i Paweł Kołodziń-
ski zajęli drugie miejsce w klasie 
49er podczas finałowych regat 

Pucharu Świata. Zawody zakończyły się 11 
czerwca u wybrzeży hiszpańskiej miejsco-
wości Santander. Rozegrano 13 wyścigów. 
Polacy rozpoczęli od zwycięstwa w pierw-
szym starcie. Później ani razu nie opuścili 
czołowej dziesiątki i cztery razy zameldo-
wali się na mecie w pierwszej trójce (przez 
wszystkie dni utrzymywali pozycję meda-
lową). Finałowy medal race ukończyli na 
piątym miejscu i wywalczyli swój pierwszy 
medal w zawodach Pucharu Świata. Złoto 
i brąz dla Wielkiej Brytanii – zwyciężyli Ja-
mes Peters i Fynn Sterritt, a trzecie miejsce 
zajęli Dylan Fletcher-Scott i Stuart Bithell.

W regatach mogły rywalizować załogi za-
proszone przez organizatorów, legitymujące 
się wysoką pozycją w rankingu międzyna-
rodowej federacji żeglarstwa World Sailing 
(Łukasz i Paweł zajmowali przed finałem 11. 
lokatę). Druga polska ekipa – Dominik Buk-
sak i Szymon Wierzbicki – zajęła w Santan-
der wysoką szóstą pozycję. Zaprezentowali 
doskonałą formę w drugiej części regat (wy-
grana i dwa drugie miejsca) oraz skuteczny 
finisz (zwycięstwo w wyścigu medalowym). 
Obie polskie załogi to podopieczni Pawła 
Kacprowskiego, trenera kadry. Zespół 49er 
Team Polska uzupełnia trzecia ekipa – Prze-
mek Filipowicz i Jacek Nowak.

Przed wyjazdem do Hiszpanii zawodnicy 
trenowali w Górkach Zachodnich. Paweł Ko-
łodziński: „Wypracowaliśmy dobrą prędkość 
w żegludze na trudnej fali. Mieliśmy również 

przybytek i Kołodziński. Srebro 
dla polski w regatach pucharu Świata

kilka treningów na płaskiej wodzie, tuż przy 
Narodowym Centrum Żeglarstwa. Dzięki 
temu z łatwością odnaleźliśmy się w rywa-
lizacji u wybrzeży Santander”. Łukasz: „Re-
gularne mijanie mety w pierwszej dziesiątce 
pozwoliło nam zająć medalową pozycję. 
Zwycięzcy nie wygrali ani jednego wyścigu. 
To dowód, że można zdobywać medale dzię-
ki systematycznej żegludze w czołówce”.

Polskie załogi przygotowują się do dwóch 
najważniejszych w tym roku startów – mi-

strzostw Europy (Kilonia) oraz mistrzostw 
świata (Porto). Pierwsze zawody rozpoczną 
się pod koniec lipca, drugie – pod koniec 
sierpnia. Przybytek i Kołodziński mają 
już zapewnione miejsce w regatach kolej-
nej edycji Pucharu Świata. Pierwszy start 
w październiku w Japonii.

W Santander rywalizowali także nasi re-
prezentanci z klasy RS:X. Tym razem nie 
zdobyli medali. Wśród panów czwarte miej-
sce zajął Piotr Myszka, a siódme – Radosław 
Furmański. Złoto wywalczył Holender Ki-
ran Badloe. „Pod koniec regat walczyłem 
nie tylko z rywalami, ale także ze sprzętem” 
– pisał Piotr Myszka. „Musiałem wymienić 
statecznik na wodzie, a po powrocie do brze-
gu okazało się, że również deska jest uszko-
dzona”. Kłopoty ze sprzętem miała także 
Zosia Klepacka, która zajęła czwartą pozy-
cję wśród pań. Na szczęście do wyścigu me-
dalowego przystąpiła bez usterek i w pięk-
nym stylu wygrała finałowy bieg. Tuż po 
starcie Polki nie było jeszcze w czołówce 
tego wyścigu, ale po chwili, mocno pom-
pując żaglem w dość słabych podmuchach 
wiatru, Zofia objęła prowadzenie. Przy boi 
numer jeden była druga, a po chwili, żeglu-
jąc z wiatrem i wciąż mocno pracując, objęła 
prowadzenie, skutecznie odpierając ataki 
Chinki Yunxiu Lu. Złoto zdobyła Patricia 
Freitas z Brazylii. Srebro dla Chinki Lu, 
a brąz dla Rosjanki Stefanii Elfutiny.  

Paweł i Łukasz – pierwsze medale w regatach Pucharu Świata.  Fot. Tomas Moya / Sailing Energy

A gnieszka Skrzypulec i Irmina 
Mrózek-Gliszczynska zdobyły 
w Grecji złoty medal mistrzostw 

świata klasy 470. To największy sukces 
polskiego żeglarstwa w tej konkurencji 
i oczywiście pierwsze zwycięstwo w mi-
strzostwach świata klasy 470. Nasze dziew-
czyny pędzą, jak burza. Kilka tygodni 
wcześniej, podczas mistrzostw Europy ro-
zegranych u wybrzeży Monako, Agnieszka 
wywalczyła brązowy medal wspólnie z Jolą 
Ogar. Jeszcze kilka lat temu o takich sukce-
sach w klasie 470 nawet nam się nie śniło... 
Srebro wywalczyły Brytyjki Hannah Mills 
i Eilidh Mcintyre, a brąz Słowenki Tina 
Mrak i Veronika Macarol.

W Grecji nasza załoga od początku regat 
żeglowała bardzo równo – dziewczyny we 
wszystkich biegach kwalifikacyjnych zajmo-
wały miejsca trzecie lub drugie. Już po trze-

cim dniu zmagań objęły prowadzenie. W wy-
ścigach finałowych nie było gorzej, tylko raz 
zanurkowały na pozycję 19. Przed ostatnim 
startem miały zagwarantowane srebro. Medal 
race, w którym rywalizowało dziesięć najlep-
szych załóg, Polki ukończyły na siódmej po-
zycji. To wystarczyło, by sięgnąć po złoto. 

Złoto MŚ dla Agnieszki i irminy!

Polska siedemdziesiątka najmocniejsza od lat.
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D wa weekendy, 17 klas regato-
wych (olimpijskich i przygo-
towawczych), 22 konkurencje 

młodzieżowców, juniorów i seniorów, 464 
łodzie i deski oraz 535 zawodników – Kry-
nica Morska drugi raz gościła uczestników 
regat Puchar Polskiego Związku Żeglar-
skiego. Frekwencja zaskoczyła nawet orga-
nizatorów. Wiatr dopisał, szczególnie pod-
czas pierwszej części zawodów. Najwięcej 
żeglarzy rywalizowało w klasach Laser, 
Laser Radial i Laser 4.7. – Bardzo dobrze 
układa się nasza współpraca z burmistrzem 
Krzysztofem Swatem. Miasto ma świet-
ną infrastrukturę brzegową i wartościowy 
akwen, więc wierzę, że kolejna edycja Pu-
charu PZŻ także będzie gościć w Krynicy 
Morskiej – mówi Tomasz Chamera, prezes 
związku. 

Szacujemy, że łącznie z osobami towarzy-
szącymi, trenerami, organizatorami regat 
oraz rodzicami młodszych zawodników, do 
Krynicy Morskiej przyjeżdża co najmniej 
700 osób. Jeśli każda z nich zamówi trzy 
noclegi po 60 zł za dobę oraz całodzienne 
wyżywienie za około 50 zł – żeglarze zo-
stawią na brzegu 231 tys. zł. Dzięki dużym 
regatowym imprezom miasta i gminy mogą 

wyraźnie przedłużyć letni sezon i zdobyć 
nowych gości. Zyskują też reklamę, bo po 
zawodach zawodnicy z całej polski zabierają 
do swych domów wspomnienia z lądu i re-
gatowych tras.

W olimpijskiej klasie RS:X zwyciężył 
Paweł Tarnowski, który wyprzedził rywali 
z kadry narodowej – Piotra Myszkę i Rado-
sława Furmańskiego. Wśród pań i juniorów 
rywalizujących z mniejszym żaglem (RS:X 
8,5) triumfowała Maja Dziarnowska. Drugie 
miejsce zajął Aleksander Przychodzeń, a trze-
cie – Przemysław Szybkowski (wszyscy re-
prezentują klub Ergo Hestia Sopot). Na desce 
Techno 293 rywalizowało aż 42 chłopców i 21 
dziewcząt. W tych konkurencjach czołowe 
lokaty także zajmowali reprezentanci sopoc-
kiego klubu. Wśród panów zwyciężył Jakub 
Sykuła, a wśród pań – Maja Kuchta.

W klasie 49er bez niespodzianek – pierw-
sze miejsce wywalczyli olimpijczycy 
Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. 
Na laserach także zwyciężali faworyci – 
w klasie Laser Standard Filip Ciszkiewicz, 
a w klasie Laser Radial – Agata Barwińska. 
Klasę Finn zdominował olimpijczyk Piotr 
Kula, a na katamaranach klasy A najszyb-
szy był Jacek Noetzel. W Krynicy Morskiej 

rywalizowali także sternicy z klasy Europa 
– pewnie zwyciężył Jan Pic.

Podczas pierwszej części Pucharu PZŻ 
rywalizowali panowie z klasy Laser Ra-
dial – podobnie, jak w minionych sezonach 
prym wiódł Marcin Rudawski. W mło-
dzieżowych konkurencjach klasy Laser 4.7 
zwyciężyli: Julia Rogalska wśród dziew-
cząt i Mateusz Grzempa wśród chłopców. 
W klasie 29er wygrała załoga Mikołaj Sta-
niul i Kajetan Jabłoński. Na katamaranach 
Hobie Cat 16 najszybciej żeglowali Tymo-
teusz Cierzan i Oskar Niemira. Na cadetach 
rządzi klub Dwójka Warszawa – regaty wy-
grali Marcin Jarczewski i Adam Rutkow-
ski. W klasie L’Equipe triumfowała załoga 
Amelia Linowska i Julia Chmiel.

W klasie 470 zwyciężyły olimpijki Agniesz-
ka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczyn-
ska. Był to ich pierwszy wspólny start po 
operacji kolana i rehabilitacji Irminy. Drugie 
miejsce zajęli Maciej Sapiejka i Adam Krefft. 
W klasie 420 zwyciężyli Seweryn Wysokiń-
ski i Mateusz Jankowski. Rozegrano także re-
gaty w klasie RS:X młodszych zawodników. 
Tu także najlepsi byli zawodnicy z Sopotu 
– wśród chłopców triumfował Jakub Sykuła, 
w wśród dziewcząt – Lidia Sulikowska. 

Krynica Morska rozwija skrzydła

http://www.boatshow.pl
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J ak ubrać młodego regatowca, by 
strój był modny, solidny i niedrogi? 
W ostatnich tygodniach testowaliśmy 

techniczną odzież z Decathlonu – na wła-
snym dziecku sprawdziliśmy sprzęt, który 
w tym artykule chcemy wam polecić.

Pianka Tribord DG 500 (szukajcie w skle-
pach i na stronie www.decathlon.pl – cena 
219,99 zł), uszyta z neoprenu 3/2 mm, naj-
pierw zaskoczyła nas kolorami. Seledyno-
wo-żółte rękawy, odrobina pomarańczowej 
barwy przy mankietach, żółte boki – czarny 
neopren wreszcie zyskał ciekawe młodzie-
żowe odcienie. Później zdjęliśmy piankę 
z wieszaka – w tym momencie zaskoczyła 
nas miękkość materiału. Koniec z szorstkim 
neoprenem. Nowe pianki z Decathlonu są 
przyjemne w dotyku od zewnątrz i od we-

wnątrz. Łączenia poszczególnych elemen-
tów (klejenia oraz szwy wykonane mocną 
i elastyczną nicią) starannie zabezpieczono 
od środka okrągłymi wzmocnieniami. So-
lidny zamek na plecach ma bardzo szeroką 
wewnętrzną lamówkę neoprenową, która 
chroni ciało przed ewentualnymi otarcia-
mi. Do suwaka producent przymocował 
delikatny pasek ułatwiający samodzielne 
wkładanie pianki, a na pośladkach, udach 
i kolanach wszył obszerne wzmocnienia 
chroniące materiał przed przetarciami.

Dzieci z łatwością wkładają i zdejmują 
piankę. Samodzielnie potrafią zapiąć su-
wak. Poza tym kombinezon nie krępuje ru-
chów podczas żeglugi i prac pokładowych. 
Neopren bardzo szybko wysycha, więc na-
wet całkowicie zmoczony, po rozwieszeniu 
w dobrze wentylowanym miejscu, będzie 
nazajutrz gotowy do kolejnych wyzwań.

Gdy mocniej wieje, na piankę możemy 
założyć nieprzemakalny i oddychający top 
Tribord (na stronie www.decathlon.pl wy-
stępuje pod nazwą kangurka żeglarska S500 
– cena 119,99 zł). Ta bardzo lekka topka do-
stępna jest w dwóch ciekawych zestawieniach 
kolorystycznych – w jednym dominuje kolor 
żółty, w drugim ciemny granat. Od wewnątrz 

wszystkie szwy podklejono ochronną taśmą. 
W pasie kangurka ma szerokie neoprenowe 
wykończenie podklejone od wewnątrz gumą 
oraz dwa paski ściągające na rzepy. Na le-
wym rękawie jest niewielka kieszeń z zam-
kiem. Natomiast przy szyi oraz w mankietach 
mamy gumowe gilzy z rzepami.

W sklepach Decathlon znajdziecie także 
dziecięce kangurki Tribord 100 (cena: 49,99 
zł), które sprawdzą się nie tylko w trakcie 
treningów sportowych, ale także na letnich 
turystycznych rejsach oraz podczas wycie-
czek lądowych. Po złożeniu kurtka zajmuje 
bardzo mało miejsca – zmieści się nawet 
w kieszeni polarowej bluzy. W pasie, man-
kietach i kapturze mamy gumowe ściąga-
cze, natomiast w dwóch bocznych kiesze-
niach – zabezpieczające rzepy.

Regatową kolekcję uzupełniają rękawiczki 
Tribord (cena: 39,99 zł) oraz neoprenowe buty 
regatowe DG500 w rozmiarach od 32 do 49 
(cena: 99,99 zł). Buty są naprawdę solidnie 
wykonane. Antypoślizgowa podeszwa z row-
kami jest dość gruba, ale mimo to – elastycz-
na. Na podbiciu i w okolicy pięty są solidne 
gumowe wzmocnienia, więc pasy balastowe 
nie niszczą neoprenu o grubości 5 mm.

46 sklepów Decathlon w całej Polsce ofe-
ruje sprzęt i odzież do ponad 70 sportów. 
Ideą firmy jest dostarczanie technicznych 
produktów w dobrych cenach. Więcej in-
formacji o kolekcji żeglarskiej na stronie 
internetowej www.decathlon.pl. 

Zakupy w Decathlonie. Od stóp do głów 
na letnie zgrupowanie żeglarskie

Dziecięca kangurka Tribord 100 (cena: 49,99 zł). Na trening lub szkolną wycieczkę.

Pianka Tribord DG500 – cena: 219,99 zł.

Kangurka żeglarska S500 – cena: 119,99 zł. Neoprenowe buty DG500 – cena: 99,99 zł.

Rękawiczki Tribord – cena: 39,99 zł.

http://www.decathlon.pl/
http://www.decathlon.pl/
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W łoska łódź Invictus 240 CX, 
która światową premierę mia-
ła podczas marcowych targów 

w Warszawie, zmierza do Gdyni na wysta-
wę Wiatr i Woda. Zapraszamy na stoisko 
dystrybutora – firmy Dobre Jachty. 

Invictus to młoda włoska marka, która 
szybko zdobywa uznanie fachowców i po-
pularność wśród armatorów. Spory udział 
w sukcesie ma nazwisko projektanta – Chri-
stian Grande jest nie tylko konstruktorem, 
ale także współwłaścicielem marki. Pro-
ducent specjalizuje się w jednostkach typu 
open, ale na łodziach znajdziecie także wy-
godne kabiny sypialne. Największym jach-
tem we flocie jest Invictus 370 GT, najmniej-
szym – model 190 FX. Premierowy Invictus 
240 CX stanie w Gdyni na lądzie – będzie-
my mogli poznać kształt kadłuba, kokpit 
oraz wnętrze tej ciekawej konstrukcji.

Test jachtu przeprowadziliśmy w Porto 
Adriano na Majorce pod koniec maja. Invic-
tus 240 CX to niespełna ośmiometrowa łódź 
typu sun deck z dużym pokładem na dziobie, 
przyczepnym silnikiem i centralną dwuoso-
bową konsolą sterowniczą. Na pokładzie 
czuliśmy się, jak na luksusowym superjach-
cie. Podziwialiśmy grube szwy tapicerki oraz 
ozdobne herby stoczni wyszyte na oparciach 

foteli. Zaskoczył nas także rozmiar łóżka na 
dziobie – aż trzy osoby mogą tu wygodnie 
wypoczywać w promieniach słońca. 

Wejście do kabiny jest po lewej stronie 
konsoli, przy panelu sterowania. Oczywi-
ście nie jest to kabina na dwutygodniowe 
wakacje, ale podczas weekendowego rejsu 
zapewni załodze wygodny nocleg. We-
wnątrz mamy szerokie dwuosobowe łóżko, 
dużą szafkę i toaletę. Prysznic zamontowa-
no na rufie, przy platformie kąpielowej.

W kokpicie, który możemy osłonić ukry-
tym bimini (jego rozstawienie jest bardzo 
proste) zamontowano kanapę w kształcie li-
tery L oraz dwuosobowy fotel sternika i na-
wigatora z przesuwanym oparciem. Jest też 
miejsce na składany stolik. Oparcie kanapy 
rufowej także jest ruchome – po przełoże-
niu go do przodu, otrzymujemy wygodną 
kanapę zwróconą w kierunku dwóch plat-
form kąpielowych. Możemy wtedy bez-
piecznie podnieść silnik do maksymalnego 
poziomu, co może być konieczne podczas 
cumowania rufą w płytkiej marinie lub 
podczas postoju przy kei serwisowej. 

Łódź testowaliśmy w silnym wietrze i na 
wysokich falach. Na rufie mieliśmy silnik 
o mocy 225 KM. Na wejście w ślizg po-
trzebowaliśmy zaledwie 4,5 sekundy, nato-

miast na osiągnięcie prędkości 26 węzłów 
– 14 sekund. Po skalibrowaniu wskaźników 
producent udostępnił osiągi zanotowane 
podczas żeglugi z silnikiem o mocy 250 KM 
(maksymalna moc dla tej jednostki). Suge-
rowana prędkość podróżna to 31 węzłów 
(przy obrotach 5000 rpm), natomiast pręd-
kość maksymalna – 40 węzłów.

Prowadzenie jachtu sprawiało nam ogrom-
ną przyjemność. Łódź jest bardzo zwrotna 
i żegluje sucho – mimo silnego wiatru, tylko 
raz spadło na nas kilka kropel zerwanych 
z fali w ostrym skręcie. Zarówno za sterem, 
jak i na kokpitowej kanapie, jest wygodnie 
i bezpiecznie. Ciekawi jesteśmy, czy podczas 
targów Wiatr i Woda na wodzie łódź przy-
padnie do gustu jurorom konkursu Gdynia 
Yacht Design. A także na jakie akweny za-
biorą ten pojazd przyszli armatorzy. 

Arek Rejs

INVICTUS 240 CX
Długość 7,45 m
Szerokość 2,50 m
Waga 1800 kg
Zbiornik paliwa 270 l
Zbiornik wody 45 l
Kategoria CE B8 / C10

Invictus 240 CX. poważny kandydat  
do nagrody Gdynia yacht Design

Premierowy Invictus 240 CX stanie w Gdyni na lądzie – poznamy kształt kadłuba, kokpit oraz wnętrze.

Kabina skrywa łóżko, dużą szafkę i toaletę. Oparcie tylnej kanapy można przełożyć do przodu. Konsola sterownicza z podwójnym fotelem.F
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S tocznia Parker Poland przygotowu-
je premierę swej największej łodzi 
motorowej – Monaco 110. Ten pięk-

ny jacht zaprojektował Tony Castro, ceniony 
konstruktor współpracujący także z innymi 
polskimi producentami: stocznią Galeon 
i stocznią Delphia Yachts.

Monaco 110 będzie rodzinnym jachtem 
o długości niespełna 11 metrów, szerokości 
3,62 metra oraz zanurzeniu wynoszącym 
0,80 metra. Na rufie będą dwa silniki przy-
czepne o mocy od 150 KM do 400 KM. We 
wnętrzu zaplanowano dwie dwuosobowe 
kabiny mieszkalne, toaletę i kabinę prysz-

nicową. Pomieszczenia będą oświetlone na-
turalnym światłem wpadającym przez duże 
burtowe okna. Na głównym pokładzie, w sa-
lonie, znajdziemy jadalnię i kambuz. Nato-
miast w kokpicie – składane i przesuwane 
łóżko. Nad salonem zaplanowano przeszklo-
ny otwierany dach, natomiast nad kokpi-
tem – zadaszenie wykonane z materiału. Ze 
sterówki będziemy mogli wyjść bocznymi 
przesuwanymi drzwiami. Także w kokpicie, 
na prawej burcie, będą dodatkowe boczne 
drzwiczki, które ułatwią wyjście na pokład. 
Pierwsza prezentacja jachtu odbędzie się 
prawdopodobnie jesienią tego roku.

Łodzie motorowe firmy Parker Poland 
zdobywają prestiżowe zagraniczne nagrody. 
Na sukces firmy pracuje załoga z centrum 
dowodzenia w podwarszawskiej miejsco-
wości Czosnów (kilkanaście kilometrów na 
północ od stolicy, przy drodze krajowej E7). 
Mieści się tam salon wystawowy, serwis 
oraz największy w Polsce magazyn części do 
łodzi (między innymi silniki Mercury i Mer-
cruiser oraz elektronika pokładowa Simrad, 
Lowrance i B&G). Produkcję jachtów zloka-
lizowano w Ostródzie – stoczniowym zagłę-
biu Pojezierza Iławskiego. Hale spółki Mo-
del-Art mają powierzchnię 7,5 tys. metrów 
kwadratowych. Zakład zatrudnia 290 osób. 
Stocznia wytwarza około 500 jachtów mo-
torowych rocznie (łącznie z łodziami typu 
RIB). W przyszłym roku firma otworzy 
nowy dodatkowy zakład produkcyjny.

Modele marki Parker trafiają do ponad 
20 państw. Bardzo mocną pozycję firma 
wypracowała na rynku francuskim, gdzie 
ma aż 15 dealerów i punktów serwisowych. 
Łodzie Parker znane są także na Wyspach 
Brytyjskich, w Belgii, Hiszpanii, Turcji, 
Szwajcarii, w Niemczech oraz w wielu kra-
jach spoza Europy. Arek Rejs

parker Monaco 110.  
Nowy jacht z polskiej stoczni

Parker Monaco 110 będzie rodzinnym jachtem o długości niespełna 11 metrów.   Fot. Parker Poland
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Na rufie będą dwa silniki przyczepne o mocy od 150 KM do 400 KM.

W salonie zaplanowano jadalnię, kambuz i sterówkę. A pod pokładem – dwie kabiny i łazienkę.



ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00 
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 94 712 88 00 
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, Szczecin, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
OSW w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1, tel. 512 338 983
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Szczecin, Piastów 41, 
tel. 91 449 49 80

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Chojnicki Klub Żeglarski, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk, Stogi 20a, 
tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, Piłsudskie-
go 29, Chojnice
Sport-Sails Center, Rytel, Dworcowa 48, tel. 52 39 85 322
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11, 
tel. (87) 420 60 00
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, 
tel. (87) 428 52 65
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Iława, Chodkiewicza 5, 
tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Sklep Slam, Mikołajki, Plac Wolności 2, tel. 602 776 202
Stanica w Nadbrzeżu, Tolkmicko, tel. 601 949 616
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21

Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79

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

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

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, Rynek Staromiejski 36/38, 
tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, tel. (52) 358 64 28
Klub Żeglarski Wind, Koronowo, Jachtowa 1

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

LUBUSKIE
UKS Yacht Club Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27, 
tel. 683 253 079
Tawerna Żeglarska, Zielona Góra, Batorego 126A, tel. 690 900 708 

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

LUBELSKIE I PODLASKIE
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, Lublin, Chrobrego 1, 
tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie, Zarzecze 1, 
tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55

DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40, 
tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
Decathlon Wrocław Bielany, Francuska 2, Bielany Wrocławskie
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki Klub Żeglarski, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Klub Żeglarski Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a,  
tel. 502 630 356
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604 109 715
Centrum Sportów Wodnych Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19, 
tel. 509 75 70 78

ŚLĄSKIE I PODKARPACKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20, 
tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94 
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, 
tel. 607 696 783
Yacht Club Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, 
tel. 605 282 169
Yacht Klub Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39

MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, 
tel. (12) 43 301 36 
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie Nowy Targ, Kluszkowce, 
Stylchyn 36, tel. 530 523 433

maGazYN WIaTr DYSTRYBUCJA

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

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

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

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

opis cisza, flauta powiew
słaby 
wiatr

łagodny
wiatr

umiarkowany
wiatr

dość
silny wiatr

silny wiatr bardzo
silny wiatr sztorm silny

sztorm
bardzo

silny sztorm
gwałtowny 

sztorm huragan
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