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Lockdown i czwarta fala? Nigdy więcej 
zamykania biznesów i zwijania żagli

 

 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PU a4 spad 5mm .pdf   1   05.07.2021   09:43:49

http://www.sailservice.pl
http://www.hossa.gda.pl


11 579 czytelników* pobiera  
bezpłatne e-wydania „Wiatru”.  

Czytaj w aplikacji WIATR lub w WEB KIOSKU 
wiatr.pl/archiwum. 

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania XII-I 2021, II-III 2021, IV-V 2021).
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Lockdown i czwarta fala? Nigdy więcej 
zamykania biznesów i zwijania żagli

O bostrzenia, kwarantanny, testy, paszporty covidowe, otwie-
ranie i przymykanie granic oraz bombardowanie informacja-
mi o czwartej fali pandemii. W takich oto warunkach mija 

nam już drugi sezon – jak sobie z tym wszystkim radzimy? Na szczęście 
doskonale. Polacy znów pierwsi wyruszyli do Chorwacji na szkolenia 
i rejsy. Wakacyjne i wrześniowe tygodnie czarterowe sprzedawały się 
na Adriatyku jak ciepłe bułki. Na Mazurach cała flota pod żaglami, 
a w portach gwar. Duże imprezy regatowe (Lotos Nord Cup Gdańsk 
oraz Gdynia Sailing Days) z bardzo dobrą frekwencją. Jacht „Sailing Po-
land”, z załogą dowodzoną przez Holendra Bouwe Bekkinga, wystarto-
wał w prestiżowym wyścigu The Ocean Race Europe i zajął doskonałe 
drugie miejsce. Co prawda, decyzją głównego organizatora oraz miast 
gospodarzy odwołano regaty the Tall Ships Races 2021 z finałem nad 
Odrą, ale włodarze Szczecina postanowili się nie poddawać – do miasta 
i tak przypłyną żaglowce i będziemy uczestniczyć w nowej imprezie 
nazwanej Żagle 2021 (zapraszamy od 30 lipca do 1 sierpnia).

Mamy też w Polsce wystawę jachtów na wodzie: Polboat Yachting 
Festival, jak dotąd jedyne targi żeglarskie w kraju, które skutecznie się 
bronią przed lockdownem i zapaścią w branży eventowej. Michał Bąk, 
sekretarz generalny Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów 
Wodnych – Polskie Jachty, przez kilka ostatnich miesięcy dwoił się i tro-
ił, by wszystko dopiąć na ostatni guzik, więc mamy nadzieję, że wpad-
niecie na keję, by zobaczyć co nam dziś oferuje krajowy i zagraniczny 
przemysł jachtowy. Druga edycja Polboat Yachting Festival będzie się 
odbywać w Marinie Yacht Park w Gdyni od 15 do 18 lipca.

Co jeszcze na łamach tego wydania? Ponie-
waż łodzie z polskich i zagranicznych stocz-
ni sprzedają się na pniu, a armatorzy stoją 
w kolejkach (na realizację zamówień czekają 
miesiącami), warto przypomnieć, jak w świe-
tle nowych przepisów możemy rejestrować 
nasze jachty. Raz podjęta decyzja będzie mieć 
konsekwencje przez lata: formalne, prawne, 
finansowe, a także podatkowe. Dlatego warto 
poznać przepisy oraz wszystkie zalety i wady 
dostępnych rozwiązań. Lepiej mieć jacht re-
kreacyjny (prywatny) czy może komercyjny (firmowy)? Czytelnikom 
„Wiatru” z odsieczą przychodzi Dawid Hałoń, inspektor-rzeczoznawca, 
szef Morskiego Zespołu Technicznego PZŻ. Przy okazji przypominamy 
też, że zgodnie z zapisami ustawy o rejestracji jachtów o długości do 24 
metrów (weszła w życie 1 sierpnia 2020 roku), nadchodzi czas wymiany 
wszystkich dokumentów rejestracyjnych (wpisy do rejestrów oraz doku-
menty wydane na podstawie starych przepisów zachowują ważność tylko 
do określonego momentu – szczegóły wewnątrz wydania).

Uwadze czytelników polecamy też informacje o nieruchomościach 
nad wodą, które wznoszone są w Darłowie, Dziwnowie, Gdyni, Szcze-
cinie i Sztynorcie. Skoro oszczędności Polaków topnieją dziś najszybciej 
w całej UE (z uwagi na rekordową inflację), może warto zainwestować 
nie tylko w jacht, ale także w apartament dwa kroki od mariny lub z wi-
dokiem na wodę i port? Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

http://www.sailservice.pl
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Z ałoga Sailing Poland, dowodzona 
przez Holendra Bouwe Bekkinga, 
zajęła drugie miejsce w regatach 

The Ocean Race Europe rozegranych na 
trasie Lorient (Francja), Cascais (Portuga-
lia), Alicante (Hiszpania), Genua (Włochy). 
Wyścig był europejską odsłoną wokółziem-
skich regat The Ocean Race, których start 
przełożono z powodu pandemii na przyszły 
rok (jesień 2022). Na trasie dookoła Europy 
rywalizowało siedem jachtów klasy Volvo 

Ocean 65 i pięć klasy IMOCA. Rozegrano 
trzy wyścigi pełnomorskie oraz dwa przy-
brzeżne. We flocie VO65 zwyciężył Mirpu-
ri Foundation Racing Team (21 punktów). 
Drugie miejsce wywalczyła ekipa Sailing 
Poland, która zdobyła tyle samo punktów 
(17), co zespół AkzoNobel Ocean Racing 
sklasyfikowany na trzeciej pozycji. Z kolei 
we flocie klasy IMOCA na podium stanęli: 
Offshore Team Germany (16 punktów), 11th 
Hour Racing Team (15) oraz LinkedOut (14).

Polska ekipa znakomicie radziła sobie 
w wyścigach krótkich. Zajęła trzecie miejsce 
w Mirpuri Foundation Sailing Trophy, a na fi-
niszu rywalizacji – drugie miejsce w Genova 
Coastal Race. Natomiast w wyścigach pełno-
morskich raz była czwarta i dwa razy trzecia. 
Ekipę prześladował pech, więc końcówki były 
pełne dramaturgii – w ten sposób straciliśmy 
etapowe zwycięstwo oraz dwa drugie miejsca.

– Drugie miejsce w całych regatach to wy-
nik, który zupełnie przerósł nasze oczekiwania 
– mówił skipper Bouwe Bekking. – To wielka 
zasługa młodej polskiej załogi, która z każdym 
dniem robiła ogromne postępy i korzystała z do-
świadczenia starszych żeglarzy. Stworzyliśmy 
zespół, który jest w stanie zwyciężać i za rok 
walczyć w wokółziemskim The Ocean Race. 

Na pokładzie polskiego jachtu żeglowali: 
Bouwe Bekking, Jens Dolmer, Stanisław Ba-
jerski, Gustaw Miciński, Kacper Gwóźdź, 
Maja Micińska, Mateusz Gwóźdź, Aksel Mag-
dahl, Simbad Quiroga, Joca Signorini i Alan 
Alkhatab. Fotoreporterem był Adam Burdyło.

– Pierwsze miejsce w tych regatach było 
w naszym zasięgu. Zabrakło zwykłego szczę-
ścia w niektórych kluczowych momentach – 
mówi Robert Gwóźdź z firmy Yachts & Yach-
ting, armator jachtu „Sailing Poland”. – Mimo 
to, uważam, że nasza druga lokata to i tak 
najlepszy i najbardziej prestiżowy wynik pol-
skiej załogi w historii startów w regatach oce-
anicznych. Przegraliśmy jedynie z ekipą, która 
miała nie tylko najlepiej przygotowany jacht, 
nowe żagle oraz w pełni profesjonalną zało-

Jacht „Sailing Poland” na drugim miejscu 
w The Ocean Race Europe. Co dalej?

Do zwycięstwa polskiej załodze zabrakło szczęścia w kluczowych momentach regat.  Fot. Adam Burdyło

„Drugie miejsce w całych regatach to wynik, który przerósł nasze oczekiwania” – mówił Bouwe Bekking.   Fot. Adam Burdyło

http://www.sealight.pl


gę, od roku trenującą w reżimie regatowym, 
ale także dietetyka, kucharza, fizjoterapeutę 
i trenera od przygotowania mentalnego. Poka-
zaliśmy, że za 200 tys. euro (taki był budżet na-
szego startu) można realizować wartościowe 
projekty sportowe promujące Polskę w całym 
żeglarskim świecie. W tej kwocie zmieścili-
śmy wpisowe do regat, przygotowanie łódki 
(między innymi wymianę olinowania i niektó-
rych elementów wyposażenia pokładowego 
oraz nowy antifouling), naprawę starego grota, 
zakup jedynego nowego żagla A4 (nowość na 
jachtach VO65), a także koszty podróży, noc-
legów i honorariów załogi zawodowej.

– Co dalej? Trzy miesiące temu, z uwagi 
na szczupłość budżetu, wciąż ważył się nasz 
udział w The Ocean Race Europe. Wielu 
żeglarzy często powtarza, że w tej impre-
zie najtrudniej jest dotrzeć na start – tak też 
było w naszym przypadku – zdradza Robert 
Gwóźdź. – Dziś jesteśmy silniejsi pod każ-
dym względem. Nasz wynik pozwala nam 
śmielej spoglądać w kierunku przyszłorocz-
nych regat wokółziemskich The Ocean Race 
2022-2023. Największej, najstarszej, najtrud-
niejszej i najbardziej prestiżowej imprezy 
oceanicznej świata. Niestety, choć jesteśmy 
zarejestrowanym i opłaconym uczestnikiem 
regat, bez wsparcia partnera zainteresowane-
go globalną obecnością medialną, zapewne 
nie zdołamy zgromadzić odpowiedniego bu-
dżetu. Wielką szkodą byłoby zmarnowanie 
doświadczenia, potencjału marketingowego 
oraz miejsca w szeregu czołowych ekip – to 
wszystko zdobyliśmy podczas europejskich 
regat. Aby przygotować projekt w sposób 
profesjonalny, ostateczna decyzja o naszym 
uczestnictwie powinna zapaść najpóźniej 
w październiku tego roku. W najbliższych 
miesiącach, chcąc utrzymać załogę w rytmie 
regatowym, planujemy starty w Rolex Fast-
net Race oraz Rolex Middle Sea Race. Pro-

wadzimy też rozmowy z potencjalnymi spon-
sorami. Niestety, na razie nie ma wśród nich 
największych polskich firm i fundacji.

Jeśli nie uda się nam zgromadzić budżetu, 
sprzedamy jacht zagranicznemu zespołowi, któ-
ry będzie w stanie pozyskać fundusze na start 
w The Ocean Race – nie chcemy blokować moż-
liwości innym żeglarzom. Tym samym zabijemy 

marzenia o uczestnictwie w tych regatach pod 
polską banderą. Nasze jachty rywalizowały jedy-
nie w pierwszej edycji, niemal pół wieku temu. 
Obawiam się, że na kolejną szansę będziemy cze-
kać następne 50 lat. Moim zdaniem najlepszym 
rozwiązaniem dla polskiego żeglarstwa, całego 
naszego sportu oraz promocji kraju, byłoby po-
łączenie projektu Sailing Poland z projektem 
Polskiej Fundacji Narodowej finansującej załogę 
i jacht „I love Poland” – dodaje Robert Gwóźdź.

Wyniki  The  Ocean  Race  euROpe
klasa iMOca
1. Offshore Team Germany 16
2. 11th Hour Racing Team 15
3. LinkedOut 14
4. CORUM L’Epargne 7 
5. Bureau Vallée 5
Volvo Ocean 65
1. Mirpuri Foundation Racing Team 21
2. Sailing Poland 17
3. AkzoNobel Ocean Racing 17 
4. Team Childhood I 12 
5. The Austrian Ocean Race Project 10
6. Viva México 9
7. AmberSail-2 9

7www.wiatr.pl

Szachy na morzu. Słaby wiatr nie raz niweczył przewagę załogi.  Fot. Adam Burdyło

Skipper Bouwe Bekking.  Fot. Adam Burdyło

http://www.sealight.pl
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M arina Royale Darłowo, wyjątkowa 
inwestycja położona nad samym 
brzegiem Bałtyku, powiększa się 

o drugi budynek: VistaMar. Nikt w Polsce nie 
buduje bliżej morza. Apartamentowiec wyrasta 
na Bulwarze Zachodzącego Słońca, tuż przy 
awanporcie, na zachodnim brzegu Wieprzy. 
Rzeką wpływają do miasta jachty, kutry rybac-
kie, a niekiedy nawet okazałe żaglowce (latem 
ubiegłego roku do portu w Darłowie majesta-
tycznie zawinęła „Pogoria”, a zdjęcia trójmasz-
towej barkentyny, które obiegły sieć, wywołały 

podziw internautów). Inwestycję realizuje de-
weloper POC Partners Polska.

Budowa apartamentowca VistaMar rozpo-
częła się w sierpniu ubiegłego roku. Tworzenie 
fundamentów i podziemnych kondygnacji za-
kończono w marcu – powstały między innymi 
przestrzenie garażowe oraz rampa zjazdowa 
umożliwiająca komunikację. Później rozpo-
częto wznoszenie parteru oraz kolejnych pię-
ter naziemnych. Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem – obecnie są prowadzone 
na ostatniej kondygnacji. Następny etap będzie 

obejmować między innymi montaż konstruk-
cji dachu. Apartamenty VistaMar zostaną od-
dane do użytku latem 2023 roku.

Budowa tak blisko morza narzuciła stosowa-
nie materiałów o większej wytrzymałości i od-
porności na ciężkie warunki atmosferyczne. 
Uwzględniono zarówno zawartość soli w wo-
dzie, jak i podmuchy wiatru oraz opady desz-
czu. Podczas wykonywania prac żelbetowych 
zastosowano betony o odpowiednich klasach, 
odporne na działanie agresywnych warunków 
związanych przede wszystkim z zasoleniem. 
W przypadku zewnętrznych elementów sta-
lowych, zastosowano stal zabezpieczoną do 
wymaganej klasy korozyjności. 

VistaMar to pięciokondygnacyjny budynek 
nawiązujący stylem do architektury śródziem-
nomorskiej. Pomieści 105 lokali mieszkal-
nych wykończonych pod klucz, sauny, basen 
wewnętrzny, klub malucha, studio fitness, ka-
wiarnię z piekarnią oraz sale konferencyjno- 
-bankietowe z widokiem na morze. Oprócz 
miejsc garażowych będą również komórki 
lokatorskie, pralnia z suszarnią, przestronne 
rowerownie oraz zielone patio ze strefą relaksu 
– mówi Thomas Schoutens, menedżer gene-
ralny w POC Partners Polska. – Zależy nam 
na tym, by z uroków Marina Royale mogli 
korzystać nie tylko właściciele apartamentów 
i wakacyjni goście, ale także mieszkańcy mia-
sta. Dlatego elementem inwestycji jest ogólno-
dostępna promenada. 

Marina Royale to zespół trzech apartamen-
towców. Latem 2019 roku otwarto drzwi do 
pierwszego z nich: UltraMar. Odwiedzający 
Darłówko mogą już wynajmować apartamen-
ty w tym budynku i spędzać urlopy w kom-
fortowych warunkach. Ostatni trzeci budynek, 
nazwany MiraMar, powstanie w kolejnych la-
tach. Lokalizacja Marina Royale zapewnia nie 
tylko piękne widoki, ale także dostęp do obu 
darłowskich plaż, kładki widokowej na wy-
dmie, latarni morskiej, promenady oraz portu 
jachtowego.

POC Partners Polska to belgijski deweloper 
z ponad 25-letnim doświadczeniem, specja-
lizujący się w budowaniu i zarządzaniu nad-
morskimi rezydencjami. Zrealizował dotąd 90 
projektów, głównie nad Morzem Północnym 
i Bałtykiem. W Marina Royale firma ofe-
ruje także obsługę wynajmu apartamentów. 
Właścicielom zapewnia to przychody i daje 
możliwość wypoczynku w apartamencie bez 
żadnych ograniczeń czasowych. Generalnym 
wykonawcą inwestycji jest CFE Polska, firma 
specjalizująca się w projektach mieszkanio-
wych i hotelowych, budująca centra handlowe, 
hipermarkety i budynki biurowe. Więcej na 
stronie www.marina-royale.pl.  

Marina Royale Darłowo. Nowy apartamentowiec 
VistaMar na Bulwarze zachodzącego słońca

Nowy budynek VistaMar. Nikt w Polsce nie buduje bliżej morza.

VistaMar wyrósł tuż przy awanporcie portu Darłowo, obok istniejącego budynku UltraMar.  Fot. Bartosz Góral

http://www.marina-royale.pl
http://www.marina-royale.pl
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D ecyzją głównego organizatora oraz 
miast gospodarzy, regaty the Tall 
Ships Races 2021 zostały w tym 

roku odwołane. Mimo to, Szczecin się nie pod-
daje – do miasta przypłyną żaglowce i będzie-
my mogli uczestniczyć w żeglarskim święcie. 
Zapraszamy od 30 lipca do 1 sierpnia.

Po wielu długich rozmowach i rozpatrzeniu 
wszystkich możliwych scenariuszy, Sail Tra-
ining International, główny organizator the Tall 
Ships Races, w porozumieniu ze wszystkimi 
portami postanowił odwołać regaty. Powodem 
są przedłużające się obostrzenia covidowe 
uniemożliwiające przeprowadzenie wyścigu 
zgodnie z planem oraz ideą wydarzenia. Trasa 
odwołanych regat została już wpisana na rok 
2024, co oznacza, że za trzy lata Szczecin po-
nownie będzie portem finałowym. W ramach 
rekompensaty, Gmina Miasto Szczecin otrzy-
mała rabat 50 proc. od opłaty aplikacyjnej.

Zaplanowane na przełom lipca i sierpnia 
szczecińskie wydarzenia lądowe zmieniają for-
mułę. Żagle 2021. Żeglarski Szczecin Zaprasza 
– to impreza o charakterze morskim, która zbliży 

mieszkańców i turystów do żeglarskiego świata. 
Cumujące po obu stronach Odry (połączonych 
mostem pontonowym) imponujące żaglowce za-
dbają o morski klimat. Wydarzenie będzie także 
świętem rodzinnym. Będą strefy Food Truck, 
Craft Beer Zone, Sportu oraz Strefa Dziecięca, 
a także wesołe miasteczka, w tym Holiday Park 
z największym kołem młyńskim w Polsce.

Wydarzenie będzie się koncentrować głów-
nie na Łasztowni. Chcąc zachować płynność 
ruchu wzdłuż ulicy Jana z Kolna, na tarasie 

Wałów Chrobrego pojawią się stoiska, a na Pla-
cu Mickiewicza przygotowane zostaną strefy 
aktywności dla dzieci. Na Łasztowni i Wy-
spie Grodzkiej będziemy mogli uczestniczyć 
w koncertach, warsztatach i zawodach sporto-
wych. Muzyka szantowa będzie rozbrzmiewać 
ze sceny przy pomniku Centaura. Żagle 2021. 
Żeglarski Szczecin Zaprasza to nowa formuła, 
która na stałe może się wpisać w kalendarz let-
nich wydarzeń miasta.

Żaglowce i jachty, które będą chciały jednak 
zmierzyć się na Bałtyku, będą mogły wziąć 
udział w przygotowywanych Regatach Bał-
tyckich. Za organizację tego wydarzenia odpo-
wiada Centrum Żeglarskie. Regaty Bałtyckie 
oraz wydarzenia na lądzie w pewnym stopniu 
zrekompensują brak the Tall Ships Races. Im-
prezy zostaną przeprowadzone zgodnie z za-
sadami bezpieczeństwa oraz obowiązującego 
reżimu sanitarnego. Nowy format pozwoli za-
oszczędzić w budżecie aż 9 mln zł. 

Więcej o wydarzeniu na stronach: www.
zagle2021.szczecin.eu, www.balticregatta.eu 
oraz www.visitszczecin.eu.  

Nowa impreza: Żagle 2021. szczecin 
zaprasza nad Odrę w połowie wakacji 

Do Szczecina znów przypłyną żaglowce – będziemy uczestniczyć w żeglarskim święcie.   Fot. Adam Słomski

Zaplanowano także Regaty Bałtyckie.  Fot. Adam Słomski
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W  sąsiedztwie pierwszych zabu-
dowań osady sztynorckiej, za-
ledwie 450 metrów od słynnej 

tawerny Zęza i tylko 550 metrów od mariny, 
powstanie sześć nowych domów mieszkal-
nych. Kształt budynków, kolory elewacji 
i dachów, a nawet zagospodarowanie ogro-
dów – wszystko uzgodniono z konserwato-
rem zabytków opiekującym się sztynorcką 
osadą i dbającym o spójność miejscowego 
krajobrazu. Tę kameralną inwestycję realizują 
wspólnie spółki King Cross Shopping War-
saw i Nowy Sztynort. Wykonanie powierzono 
firmie Budizol specjalizującej się w budowie 
solidnych domów prefabrykowanych nowej 
generacji BudiHOME. Gotowe elementy bu-

dynków powstają w najnowocześniejszych 
zakładach prefabrykacji w Europie (działają-
cych we Włocławku od 2015 roku). Ponieważ 
proces wznoszenia trwa zaledwie kilka tygo-
dni, oddanie domów w stanie deweloperskim 
zaplanowano już na jesień tego roku.

Domy o powierzchniach 168 m kw. powsta-
ją w pobliżu drogi prowadzącej do Sztynortu 
z Kętrzyna. Trzy będą się znajdować po pra-
wej stronie drogi (bliżej przystani), pozostałe 
– po lewej (bliżej wsi). Dla każdego budynku 
wydzielono działkę o powierzchni około 1,5 
tys. m kw. Elementem inwestycji jest także 
pełne zagospodarowanie ogrodów – wszyst-
kie działki będą miały nasadzenia zieleni, 
podjazdy dla samochodów, a nawet miejsca 

do wypoczynku i grillowania. Dachy zostaną 
pokryte dachówką ceramiczną typu holender-
skiego. Choć budynki doskonale się wpisują 
w wiejski krajobraz i nawiązują do tradycyjne-
go budownictwa mazurskiego, kryją w sobie 
wiele nowoczesnych i nowatorskich rozwią-
zań technicznych. Wodę będzie podgrzewać 
pompa ciepła. O komfort termiczny zadba sys-
tem ogrzewania sufitowego. Zaprojektowano 
również system rekuperacji z możliwością 
odzysku ciepła oraz wentylację z filtrem. Po-
myślano nawet o hermetycznych gniazdach do 
ładowania samochodów elektrycznych.

Trzy lata temu osadę o powierzchni 51 
hektarów, leżącą nad Jeziorem Sztynorckim, 
obejmującą port, tereny wiejskie, leśne oraz 
zabytkowy park, kupiła spółka King Cross 
Shopping Warsaw, były właściciel centrów 
handlowych. Nowi gestorzy mają w planach 
ambitną i długofalową inwestycję mającą za-
chować w Sztynorcie wszystko to, co najlep-
sze, czyli przede wszystkim charakter i klimat 
sprzed lat. Domy, które przedstawiamy są 

Nowe domy w Sztynorcie. Kameralna 
inwestycja w pobliżu kultowego portu

Nowe domy powstaną w pobliżu pierwszych zabudowań Sztynortu od strony wschodniej.  Grafika: Karolina Chełstowska (2)

Przestrzeń za oknami. Dla domów wytyczono działki o powierzchni 1500 m kw.  Grafika: Karolina Chełstowska (2)

Przykładowa wizualizacja wnętrza.

Wiejski styl połączony z nowoczesnością.

http://www.osadawolnosci.pl
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pierwszym elementem projektu i jedynymi 
nowymi budynkami mieszkalnymi, jakie po-
wstaną w obrębie wsi. W dalszej perspektywie 
będą powstawać domy w innej lokalizacji – 
z czasem stanie się ona osobną osadą, która 
przyjmie nazwę Nowy Sztynort. Będzie mieć 
nie tylko stylowe budynki mieszkalne z wielo-
ma drewnianymi elementami, ale także świe-
tlicę, przedszkole i przestrzeń do aktywności 
dziennej.

Trwają również przygotowania do rewitali-
zacji Spichlerza i Oficyny. Te budynki, sąsia-
dujące z pałacem Lehndorffów, pomieszczą 
kilkaset metrów kwadratowych nowoczesnej 
przestrzeni do pracy zdalnej (na wynajem). To 
oferta dla osób chcących spędzać w Sztynor-
cie nie tylko wakacje, ale także miesiące i lata, 
łącząc mieszkanie w pięknej okolicy z pracą 
i wypoczynkiem. Przestrzenią do pracy zdal-
nej w Sztynorcie zainteresowane są osoby 
indywidualne oraz przedsiębiorstwa. Prace 
w Spichlerzu i Oficynie mają być zakończone 
późną jesienią 2022 roku.

W Sztynorcie sporo się dzieje także na tere-
nie portu. Po sezonie rozpocznie się rozbiórka 
14 wysłużonych pomostów. Zastąpi je 13 no-
wych. W miejscu najchętniej odwiedzanym, 
czyli na zachód od stacji paliw, zamiast czte-
rech pomostów gościnnych, będą trzy – na-
stąpi powiększenie przestrzeni między kejami 
i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa 
i komfortu w trakcie manewrów. Zmieni się 

także system cumowania – zapowiedziano 
rezygnację z mooringów i budowę odnóg cu-
mowniczych z niewielkimi pokładami. Re-
zydentów ucieszy zapewne zakup nowego 
dźwigu samojezdnego (40 ton udźwigu), który 
niedawno pojawił się w Sztynorcie. Rozpoczę-
ło się także realizowanie dostaw nowych łodzi 

RIB do obsługi przystani oraz nowych jach-
tów do szkoleń i czarterów. Sztynort będzie 
mieć łącznie ponad 30 nowych jednostek ża-
glowych i motorowych, między innymi nowe 
jachty typu Maxus 34 – pierwsze jednostki 
dotrą w tym sezonie, a zakończenie dostaw 
zaplanowano na czerwiec 2022 roku.  
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O rganizacja regat, kursów i szkółek, 
sponsorowanie działalności klubów, 
odbudowa historycznych jachtów, 

produkcja filmów żeglarskich, wychowywanie 
młodzieży w żeglarskim duchu i wspieranie 
ciekawych inicjatyw związanych z kulturą. 
Marina Developer, spółka od lat związana ze 
szczecińskim i zachodniopomorskim żeglar-
stwem, w niełatwych czasach nie ogranicza się 
do biznesu. Wręcz przeciwnie, co sezon przed-
stawia nowe pomysły na to, jak się dzielić że-
glarską pasją z innymi i jak zarażać jachtingiem 
nowe środowiska.

Załoga, w której ster trzyma Marcin Raubo, 
pełniący także funkcję prezesa ZOZZ, inicjuje 
i wspiera ciekawe wydarzenia oraz projekty. 
Od kilku sezonów ekipa organizuje regaty 
YKP Szczecin Cup, które powstały z połą-

czenia regat oldtimerów Epifanes Cup oraz 
Pucharu Komandora YKP. W ubiegłym sezo-
nie poszerzono rywalizację o grupę ORC, dla 
której przygotowano trasę Trzebież – Uecker-
münde. Pozostałe jednostki żeglowały na tra-
dycyjnej trasie Szczecin, Lubczyna, Szczecin. 
Na wrzesień tego roku zaplanowano kolejną 
edycję tej imprezy – formularz zgłoszeniowy 
znajdziecie na stronie ykp.szczecin.pl/regaty.

Z klubem i Mariną Developer związana 
jest także załoga Patryka Zbroi, mistrzów 
Polski w match racingu, która dwa lata temu 
awansowała na szóstą pozycję w rankingu 
World Sailing. W tym sezonie ekipa roz-
poczęła ambitny marsz, którego celem jest 
zwycięstwo w pierwszej lidze, a następnie 
w ekstraklasie otwierającej drzwi do rywali-
zacji w europejskiej Lidze Mistrzów. Marina 
Developer wspiera także kluby młodzieżowe 
– już nie tylko macierzystą sekcję działającą 
przy YKP, nastawioną głównie na edukację 
żeglarską i wychowanie morskie, ale także 
typowo regatowy klub KSW Dziwnów.

Stale rozwijany jest również kanał Żeglarz 
w serwisie YouTube, na którym opublikowano 
między innymi 20-minutowy firm o jachcie 
„Polonez” i jego odbudowie, relacje z regat 
(między innymi z Etapowych Regat Tury-
stycznych) oraz odcinki z serii „Mistrzowie 
żeglarstwa”. Kolejna większa produkcja będzie 
poświęcona historii, teraźniejszości i przyszło-
ści portu w Trzebieży, który dla wielu żeglarzy 
starszego pokolenia jest magicznym miejscem 
pełnym wspomnień, natomiast dla młodszych 
– legendą zmieniającą dziś swe oblicze. 

Jest też Off Marina, czyli prawdziwy kocioł 
różnych wydarzeń organizowanych w starej 
fabryce mebli na szczecińskich Pomorzanach 
(południowa dzielnica miasta leżąca w pobli-

żu Odry). Zrujnowany budynek przez osiem 
lat zamienił się w miejsce twórczych działań 
artystów i freelanserów. Organizowano tu 
święto designu oraz święto muzyki, winyli 
i niezależnych wytwórni płytowych. W galerii 
można oglądać prace szczecińskich artystów 

graffiti i street artu. OFF Marina stała się tak-
że przystanią szczecińskiego ekobazaru – co 
niedzielę na targ śniadaniowy zjeżdżają pro-
ducenci, rolnicy oraz miłośnicy kuchni, wina 
i ekologicznych produktów. – Projekt OFF 
Marina pokazał, jak niewiele trzeba, by omi-
jana dzielnica miasta nabrała barw, a skansen 
zamienił się w perełkę – mówi Marcin Raubo.

Perełką żeglarskiego Szczecina będzie wkrót-
ce także ClubHouse, nowy apartamentowy 
budynek wzniesiony na trenie Marina Club 
(Przestrzenna 11), który swym kształtem przy-
pomina statek zwrócony dziobem w kierunku 
wody. Najokazalszy dwupoziomowy lokal 
na parterze (w dziobie „statku”), sąsiadujący 
z przystanią, zostanie przekazany na siedzibę 
Yacht Klubu Polski Szczecin. Pomieści salkę 
komandorską, salę klubową z drewnianym 
jachtem klasy Star podwieszonym pod sufitem 
i salę konferencyjno-edukacyjną z dużą mapą 
świata i trasami słynnych polskich rejsów. Bę-
dzie też kameralne kino Żeglarz, taras z wi-
dokiem na zatokę i przystań oraz drewniany 
maszt klubowy. ClubHouse oraz siedziba YKP 
Szczecin bez wątpienia staną się ważnym cen-
trum skupiającym ludzi związanych ze szcze-
cińskim żeglarstwem. Na kondygnacji parkin-
gowej mieszkańcy budynku będą parkować 
samochody na miejscach oznaczonych kodem 
flagowym. A klucze do nowych apartamentów 
będą odbierać razem z wyjątkowym albumem 
o marynistycznym żeglarstwie „Żagle na szta-
lugach” autorstwa Krzysztofa Baranowskiego 
– to wydawnictwo ukazało się na rynku także 
dzięki wsparciu firmy Marina Developer.

Misje na wodzie i lądzie. Nowe wyzwania 
przed spółką Marina developer

Regaty YKP Szczecin Cup poszerzono o rywalizację w grupie ORC, dla której przygotowano trasę Trzebież – Ueckermünde.

Kadr z reportażu „Polonez” (kanał Żeglarz na YouTube).

Freedom Gallery w Off Marinie.FO
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G rupa żeglarzy związana z poznań-
skim Jeziorem Kierskim przez lata 
testowała różne łodzie do rekre-

acyjnej i sportowej żeglugi (od 420 po klasę 
730). Zdobywali coraz więcej doświadczeń, 
więc z sezonu na sezon coraz więcej wy-
magali od jednostek dostępnych na rynku. 
Wreszcie zaczęli szukać wymarzonej dla sie-
bie konstrukcji – szybkiej, lekkiej, ślizgowej, 

do bezpiecznej żeglugi z genakerem w silnych 
wiatrach, osiągającej prędkość około 20 wę-
złów. Nie znaleźli. Namówili więc Wojciecha 
Kasprzaka, konstruktora z Warszawy, by za-
projektował nowy jacht: Preste 18 One Design. 
– To łódź o dużej stateczności początkowej, 
przyjazna dla załóg ceniących bezpieczeń-
stwo, szybkość i łatwe wchodzenie w ślizg – 
mówi projektant.

Kadłuby powstają w zakładzie szkutniczym 
Adama Kłoskowskiego z Suchego Lasu, któ-
ry łodzie z laminatów produkuje i naprawia 
od ponad 20 lat. Prototypowy egzemplarz 
zwodowano w ubiegłym roku. Kolejne testy 
wypadały pomyślnie, więc w maju łódź zade-
biutowała w regatach zaliczanych do Pucharu 
Polski Jachtów Kabinowych (klasa Open). Ka-
dłub o długości 5,45 metra wykonano metodą 

Nowość: Preste 18 One Design. 
szybkość i bezpieczeństwo dla każdego

Na dziobie zamontowano długi wysuwany bukszpryt genakera wykonany z włókien węglowych.   Fot. Adam Smelkowski / Lagraf Active

Kadłub łodzi ma dość szeroką i płaską rufę.  Fot. Adam Smelkowski Miecz szybrowy bulbą. Zanurzenie: 1,35 metra.
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infuzji próżniowej – na specjalnie przygotowa-
nej formie, z wykorzystaniem odpowiedniego 
oprzyrządowania i materiałów przeznaczo-
nych do tej technologii. – Wykorzystano tak 
zwany plaster miodu. Infuzja pozwoliła nam 
zbudować kadłub lekki, sztywny i bardzo 
wytrzymały. To łódź, która wytrzyma wiele 
lat intensywnej eksploatacji – mówi Adam 
Kłoskowski. 

Preste 18 ma bardzo ciekawy kształt, w któ-
rym szczególną uwagę zwraca szeroka i płaska 
rufa. W skrzyni mieczowej umieszczono szy-
browy miecz ważący z bulbą 78 kg (zanurze-
nie: 1,35 metra). Miecz unosimy w prosty spo-
sób – talię podczepiamy pod trapezy balastowe 
i zaczepiamy o górne ucho płetwy, a następnie 
wybieramy linę. Kadłub wyposażono w oku-
cia pokładowe marki Ronstan. Na dziobie jest 
długi wysuwany bukszpryt genakera wykona-
ny z włókien węglowych. Przed masztem, na 
poprzecznej belce, zamontowano szynę foka 
samohalsującego. Warto też zauważyć dość 
wysoko uniesiony nad pokładem bom – taki 
trym ułatwia załodze manewry i dodatkowo 
zwiększa bezpieczeństwo żeglugi.

– Jacht adresujemy do żeglarzy, którzy po-
szukują na wodzie nie tylko prędkości, frajdy 
i adrenaliny związanej z rywalizacją, ale także 
bezpieczeństwa. Preste 18 zadowoli zarówno 
zawodników, którzy w dwie osoby wystar-
tują w regatach, jak i załogi trzyosobowe lub 
nawet czteroosobowe, dla których żeglarstwo 
jest przede wszystkim sposobem na rekreację 
i wypoczynek – mówi Norbert Nowacki z Pre-
ste Yachts.

Na Preste 18 pływał między innymi Witold 
Małecki, czołowy sternik z klasy Nautica 450 

oraz uczestnik bałtyckich regat jachtów mor-
skich. – To łódka dla żeglarzy, którzy pragną 
posmakować szybkiej ślizgowej żeglugi, ale 
nie chcą ryzykować wywrotek i moczenia 
tyłków w wodzie. Nie oznacza to, że jacht 
pływa sucho. Mam na myśli to, że jest bardzo 
stabilny, nie chce się wywrócić nawet przy 

silniejszych szkwałach, a po każdej wywózce 
z genakerem szybko wraca na właściwe tory. 
Myślę, że ta konstrukcja ma duży potencjał 
jeśli chodzi prędkość maksymalną. Preste 18 
może być ciekawą propozycją nie tylko dla 
żeglarzy śródlądowych, ale także dla załóg 
chcących żeglować sportowo i rekreacyjnie po 
wodach zatokowych – mówi Witold Małecki.

Producentem łodzi jest firma Preste Yachts. 
Jej przedstawiciele przygotowują już kolejne 
egzemplarze dla pierwszych klientów. Być 
może w przyszłym sezonie uda się powołać 
stowarzyszenie nowej klasy i zorganizować 
pierwsze regaty. Zainteresowane załogi, chcą-
ce się umówić na próbne pływania, mogą 
wysyłać maile na adres presteyachts@gmail.
com. Więcej informacji na stronie interne-
towej www.preste18.eu oraz na Facebooku 
(Preste 18 One Design).  

Kadłub wykonano w technologii infuzji próżniowej, wykorzystując tzw. plaster miodu.  Fot. Adam Smelkowski (3)

Przed masztem jest szyna foka samohalsującego.

Gdy mocniej powieje, załogant może używać trapezów balastowych.  Fot. Adam Smelkowski

Preste 18 żegluje szybko i bardzo stabilnie.

mailto:presteyachts@gmail.com
mailto:presteyachts@gmail.com
http://www.preste18.eu
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F undacja Ocean Marzeń, organizacja 
non-profit, kształci młodych z do-
mów dziecka, by ci w przyszłości 

stawali się odpowiedzialnymi członkami 
społeczeństwa. Kluczem do sukcesu jest że-
glarstwo, które pomaga dzieciom budować 
poczucie własnej wartości. Fundacja organi-
zuje rejsy i wysyła podopiecznych na morza 
oraz finansuje stypendia w szkołach morskich. 
Podczas wypraw uczestnicy odkrywają swe 
zdolności, rozwijają talenty oraz uczą się od-
powiedzialności za siebie i innych. Z Eweliną 
Kowalek, byłą podopieczną fundacji, rozma-
wia Marek Samselski.

Marek Samselski: Twoja przygoda z że-
glarstwem rozpoczęła się na mazurskim 
rejsie fundacji „Ocean Marzeń” 10 lat 
temu. Prowadziłem tam warsztaty literac-
kie, a ty byłaś ich uczestniczką...

Ewelina Kowalek: Pamiętam. To był mój 
pierwszy kontakt z żaglami. Fundacja zaprosi-
ła na rejs młodzież z domów opiekuńczo-wy-
chowawczych. Warunkiem uczestnictwa było 
wykonanie pracy na konkurs plastyczny. Prze-
chowuję ją do dziś.

Jesteś sierotą?
Tak. Tata zmarł, gdy miałam trzy lata, a mama 

gdy miałam dziewięć lat. Rodzice byli alkoholi-
kami. Do domu dziecka trafiłam jeszcze przed 
śmiercią mamy. Żyłam wtedy niejako w stadzie, 
zawsze w salach wieloosobowych. Dopiero gdy 
poszłam do liceum dostałam pokój tylko dla 
siebie. 

Opowiedz, jak się rozwijała twoja przy-
goda z żeglarstwem?

Rok po tym pierwszym rejsie zdobyłam 
patent żeglarza. W 2013 roku wzięłam udział 
w regatach the Tall Ships Races na pokładzie 
litewskiego „Brabandera”. W 2015 roku zda-
łam egzamin na sternika. W tym samym roku 
otrzymałam stypendium fundacji Ocean Ma-
rzeń i rozpoczęłam studia. Na trzecim roku pi-
sałam pracę dyplomową, a na czwartym odby-
wałam praktyki w Polskim Rejestrze Statków.

Rozwijała się twoja osobowość i nabywa-
łaś nowe doświadczenia. Kiedy podjęłaś de-
cyzję o wyborze kierunku, w którym chcesz 
się rozwijać?

Zdobycie patentu żaglarza przyszło mi dość 
łatwo – szkolenie było dla mnie połączeniem 
pracy i zabawy. Sternik jachtowy to już więk-
sze wyzwanie. Pływaliśmy dwumasztowym 
trenerem bez kabiny. Spaliśmy w namiotach. 
To było nowe doświadczenie. Zdanie egzaminu 
sprawiło mi wielką satysfakcję i pomyślałam, że 
to nagroda za pracę. Nabrałam wtedy pewności, 
że Akademia Marynarki Wojennej i kierunek 
Nawigacja, to dobre wybory. Miałam motywację 
do działania i wiedziałam, że nie mogę zrezygno-
wać, nie mogę się poddać – była to pewna próba 

charakteru. Stawałam przed lustrem i mówiłam 
do siebie: „Dasz radę”. Później, już po pierwszym 
roku studiów, słyszałam na zajęciach, że kobiety 
nie nadają się do pracy na morzu. Zaczęłam się 
zastanawiać, czy dokonałam właściwego wybo-
ru. Wtedy fundacja skontaktowała mnie z kapi-
tanem Kubą Szymańskim, który rozwiał moje 
wątpliwości. Dodał mi sił i utwierdził w przeko-
naniu, że nie warto się poddawać, bo po ukończe-
niu studiów czeka na mnie mnóstwo możliwości 
związanych z morzem.

Niektórzy mówią, że każdy ma coś, co 
może dać innym. Otrzymałaś pomoc, ale 
dziś to ty pomagasz...

Dzieciakom z domów dziecka, które zarazi-
ły się żeglowaniem, a mają kłopoty w szkole 
– udzielam korepetycji. Po prostu lubię poma-
gać. Wiem, że nie wszyscy potrafią docenić 
otrzymaną pomoc, a niektórzy uważają nawet, 
że ta pomoc im się należy – wokół nas jest dziś 
dużo postaw roszczeniowych. Dlatego kiedy 
widzę radość i wdzięczność za otrzymane 
wsparcie, wyzwala się we mnie dodatkowa 
energia. Sama też potrzebowałam kiedyś po-
mocy. Na pierwszym roku studiów miałam 
problem z matematyką. Pomoc zapropono-
wało mi Koło Nawigatorów działające przy 
akademii, a lekcje opłaciła fundacja Ocean 
Marzeń. Bez pomocy kapitana Adama Wi-
śniewskiego, szefa fundacji, który uznał, że 
będą ze mnie ludzie, nie byłabym tym, kim 
jestem, ani tam gdzie jestem.

Więc kim jesteś?
Dwa lata temu ukończyłam Akademię Ma-

rynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplat-
te w Gdyni, zostałam inżynierem nawigacji. 
Przyjęto mnie do pracy w Polskim Rejestrze 
Statków, gdzie zostałam asystentem tech-
nicznym. Mieszkam w komunalnej kawaler-
ce, którą otrzymałam od miasta.

Gdyby nie ten pierwszy rejs, gdyby nie że-
glarstwo, to poszłabyś na inne studia?

Wiedziałam, że chcę iść na jakiś kierunek 
techniczny. A ponieważ porwały mnie żagle, 
kierunek mocno związany z morzem wydawał 
się naturalnym wyborem. 

Praca daje ci satysfakcję?  
Tak, zarówno ta zawodowa, jak i ta w fundacji 

Ocean Marzeń. Cieszę się, że mam nadal kontakt 
z fundacją i kapitanem Adamem Wiśniewskim, 
że mogę przekazywać swoje doświadczenia 
młodym ludziom startującym w życie.

Twoje plany na przyszłość?
Zależy mi na założeniu rodziny. To natural-

na kolej rzeczy. Mam narzeczonego, poznali-
śmy się podczas studiów. Jest rok starszy i też 
kocha morze.

Rozmawiał Marek Samselski

Przekaż darowiznę
na rzecz młodzieży

i uratuj ich przyszłość.

WSPIERAJ KADETÓW 
Z DOMÓW DZIECKA

lub www.oceanmarzen.org.pl/wyrownaj-szanse

„Porwały mnie żagle”.  
Tak działa fundacja Ocean Marzeń

Ewelina Kowalek.

Nauka i praca. Wysiłek został nagrodzony.

http://www.oceanmarzen.org.pl
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SUZUKI DF350A
REWOLUCJA W ŚWIECIE INNOWACJI
Poczuj pęd powietrza! Silniki Suzuki DF350A to ogromna moc 350 KM, 
przyspieszenia i prędkości. To też scenariusz na wspaniałą przygodę 
tam, gdzie jej zapragniesz: na jeziorze czy morzu. Suzuki DF350A jest 
spotkaniem dwóch światów: innowacji i niezapomnianych przeżyć!

suzuki.pl/marine

http://www.suzuki.pl/marine
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P olska Izba Przemysłu Jachtowego 
i Sportów Wodnych – Polskie Jachty 
zaprasza do Gdyni na drugą edycję 

Polboat Yachting Festival. Od wybuchu pan-
demii wczesną wiosną ubiegłego roku, nowa 
gdyńska impreza stała się jedyną wystawą 
polskiego przemysłu jachtowego – wszyst-
kie pozostałe targi, zarówno wiosenne, jak 
i jesienne, od marca 2020 roku przegrywają 
z covidem i są odwoływane z powodu pande-
micznych obostrzeń. W tym sezonie letnie tar-
gi na wodzie będą trwać cztery dni: od 15 do 
18 lipca. Marina Yacht Park znajduje się w Ba-
senie Prezydenta, u podnóża wieżowców Sea 
Towers i tuż obok nowych budynków apar-
tamentowych Yacht Park. Wstęp na wystawę 
jest bezpłatny. Podobnie jak w ubiegłym roku, 

na jachty w pierwszej kolejności wejdą oso-
by, które wcześniej zapiszą się na spotkania, 
a także goście zaproszeni przez wystawców 
i partnerów wydarzenia (kontaktów szukajcie 
na liście wystawców opublikowanej na stronie 
www.yachtingfestival.pl).

Udział w wystawie zapowiedzieli przedsta-
wiciele znanych polskich stoczni i firm: Sun-
reef Yachts, Galeon, Wave Catamarans, Nor-
thman, Delphia, Balt Yacht, Parker Poland, La 
Mare Houseboats, TES Yachts, Viko Yachts, 
Mazuria, Pro Air, Koga i Cree Yachts. Swe pro-
dukty i usługi zaprezentują też dystrybutorzy 
zagranicznych marek – odwiedzimy stoiska 
firm Dobre Jachty, Super Yachts, Wiszniew-
ski Boat Center, Eco Marine, Skyboat, Taurus 
Sea Power, Yachts & Yachting, Prime Marine 

i Grupa Marine. Dodatkowo na wystawie pre-
zentowane będą najnowsze modele kamperów.

Organizatorzy przygotowali ciekawy pro-
gram wydarzeń lądowych. Podczas Polboat 
Night będziemy świętować 15-lecie polskiej 
izby jachtowej i poznamy laureatów nagród 
Gdynia Polboat Award. Zwiedzający i dzienni-
karze będą uczestniczyć w premierach jachtów 
Maxus 34, Cranchi T36 Crossover, Galeon 325 
GTO, Flipper 900 DC, Nimbus T8, Saxdor 320 
i Wave 50. Zaplanowano również spotkania 
z ciekawymi gośćmi, między innymi z Toma-
szem Chamerą, prezesem PZŻ, który opowie 
o przygotowaniach polskich żeglarzy do igrzysk 
w Tokio. A także z Patrykiem Zbroją, regatow-
cem i prawnikiem oraz Michałem Korneszczu-
kiem, żeglarzem i specjalistą od ubezpieczeń 
– opowiedzą oni o przygotowaniach polskiej re-
prezentacji do żeglarskiego mundialu SSL Gold 
Cup. Na weekend zaplanowano specjalną edy-
cję akcji Zostań Wodniakiem, która jest adreso-
wana do osób chcących poznać żeglarski świat 
i rozpocząć przygodę z jachtingiem – będą mo-
gli wypłynąć w krótki rejs jachtem żaglowym 
lub łodzią motorową, by poczuć przyjemność, 
jaką daje obcowanie z wodą i wiatrem. 

Partnerzy: Miasto Gdynia, Marina Yacht 
Park, PZŻ, PAIiH, Mercedes BMG Goworow-
ski, Courtyard by Marriott, InterCars, Exide, 
Dynaxo, Elcamp, RR Security, Banglob. Patro-
ni medialni: „Forbes”, „Prestiż”, Trójmasto.pl, 
„Dziennik Bałtycki”, Radio Gdańsk, magazyn 
„Wiatr”, NoweZagle.pl, Yachtsmen.eu. Więcej 
o wystawie oraz program wydarzeń na stronie 
internetowej www.yachtingfestival.pl.  

Polboat Yachting Festival. druga edycja 
letniej wystawy w Marinie yacht park

Marina Yacht Park znajduje się w Basenie Prezydenta, tuż obok nowych budynków apartamentowych.  Fot. Seweryn Czarnocki

Przy targowej kei zacumują jachty znanych światowych marek.  

witamy lato w centrum Gdyni

http://www.yachtingfestival.pl
http://www.yachtingfestival.pl
http://www.marinayachtpark.pl
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witamy lato w centrum Gdyni

M arina Yacht Park, najokazalsza, 
najnowocześniejsza i najbez-
pieczniejsza przystań na całym 

polskim wybrzeżu, zmieniła oblicze Gdyni, 
stając się jej nowym centrum żeglarskim 
i biznesowym. Przyciąga armatorów i cie-
kawe imprezy, a odwiedzających zachwyca 
położeniem. Od południa osłania ją Skwer Ko-
ściuszki. Od północy – nowe eleganckie apar-
tamentowce Yacht Park. Natomiast od wschodu 
– pirs z okazałym bosmanatem o powierzchni 
ponad 300 m kw., mieszczącym zaplecze so-
cjalne (toalety, prysznice, pralnię i kubryk) oraz 
salę przeznaczoną do biznesowych spotkań i or-
ganizacji szkoleń.

Rozmiary, głębokość oraz dobre podejście 
sprawiają, że marina w Basenie Prezydenta 
jest jedną z nielicznych na Bałtyku mogących 
przyjąć duże jednostki. Bezpieczną przystań 
znajdują tu słynne polskie żaglowce: „Pogo-
ria”, „Gedania”, „Generał Zaruski” czy „Bo-
unty” (oldtimer z 1934 roku). Wkrótce na stałe 
zagości w marinie jacht „Norna VI” (rocznik 
1937) należący niegdyś do króla Norwegii 
Olafa V. Swoją letnią bazę ma tu jacht „I love 
Poland” Polskiej Fundacji Narodowej. Marina 
Yacht Park jest również macierzystym portem 
jachtu „Sailing Poland”. Rezydentami mariny 
są też armatorzy luksusowych jachtów zna-
nych marek: Princess, Galeon, Sunreef, Wave, 
Cobrey i Cranchi. Marina Yacht Park to także 
miejsce dużych imprez żeglarskich: targów 
Polboat Yachting Festiwal, Żeglarskiej Para-
dy Świętojańskiej, Światowych Polonijnych 
Mistrzostw Żeglarskich, czy Morskich Regat 
Konsulów.

Obiekt wyposażono w nowoczesną infra-
strukturę, funkcjonalne zaplecze dostosowane 
do potrzeb najbardziej wymagających żeglarzy 
oraz nowoczesny system rezerwacji i zarządza-
nia. Przystań ma 140 miejsc cumowniczych 
z dostępem do wody i prądu. Głębokość basenu 
pozwala przyjmować jednostki o zanurzeniu do 
ośmiu metrów. Marina ma również miejsca dla 
mniejszych jachtów, łodzi RIB i skuterów.

Przystań działa cały rok. Ponieważ ma do-
skonałe połączenia komunikacyjne (drogowe, 
kolejowe i lotnicze), wielu rezydentów prowa-
dzi swoje interesy bezpośrednio z mariny, bę-
dąc cały czas w centrum Gdyni. Na pomosty 
cumownicze mogą wejść tylko użytkownicy 
przystani. Poza tym, port spełnia wysokie 
standardy ekologiczne – udostępnia gościom 
punkty odbioru ścieków i segregacji śmieci.

– Planujemy rozszerzać zakres usług i dosto-
sowywać je do oczekiwań rezydentów i gości. 
Chcemy, by Marina Yacht Park spełniała naj-
wyższe standardy, aby wszyscy goście czuli 
się u nas bezpiecznie, a otoczenie mariny 
tworzyło przyjazny klimat do wypoczynku 
i relaksu – mówi Aleksandra Mietlicka, Prezes 
Zarządu DALMOR Property Management 
Spółka z o.o. 

Marina Yacht Park. Nowe centrum Gdyni

Oldtimer „Bounty” przy północnej kei.

W Marinie Yacht Park letnią bazę ma jacht „I love Poland” Polskiej Fundacji Narodowej.

http://www.marinayachtpark.pl
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C hcąc zarejestrować jacht morski 
(nowy lub używany), musimy wy-
brać sposób jego użytkowania. Raz 

podjęta decyzja będzie mieć konsekwencje 
przez lata: formalne, prawne, finansowe, a tak-
że podatkowe. Dlatego należy poznać przepisy 
oraz wszystkie zalety i wady obu rozwiązań. 
Warto mieć jacht rekreacyjny (prywatny) czy 
może komercyjny (firmowy)?

Zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie 
morskim, jachtem morskim jest „jacht rekreacyj-
ny lub komercyjny, przeznaczony lub używany 
do celów sportowych lub rekreacyjnych na wo-
dach morskich”. Ten sam akt prawny definiuje 
też pojęcia jednostki rekreacyjnej i komercyjnej. 

Ta pierwsza to „statek przeznaczony lub używa-
ny wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji”. 
Z kolei jacht komercyjny to „statek przeznaczony 
lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub 
rekreacji, w ramach prowadzonej działalności 
polegającej na odpłatnym przewozie osób, od-
płatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych, 
odpłatnym udostępnianiu statku w celach poło-
wu (...), odpłatnym udostępnianiu statku obsa-
dzonego załogą oraz każdym innym odpłatnym 
wykorzystaniu lub udostępnianiu statku (o ile 
w ramach tej działalności nie jest używany do 
przewozu więcej niż 12 pasażerów).

Jaka zatem jest najważniejsza różnica 
w sposobie użytkowania jachtów rekreacyjnych 

i komercyjnych? Łódź rekreacyjna (o długości 
kadłuba do 15 metrów) nie musi mieć karty 
bezpieczeństwa, czyli jej armator nie musi zle-
cać przeglądów technicznych oraz inspekcji 
bezpieczeństwa. Oznacza to, że polskie prawo, 
na tle przepisów obowiązujących w innych 
państwach zachodniej Europy, jest dość liberal-
ne. Jacht rekreacyjny traktowany jest bowiem 
przez ustawodawcę tak samo jak skuter, kajak, 
rower wodny, deska z żaglem, czy klasowa łódź 
regatowa (na przykład optimist lub laser). Mówi 
o tym dokładniej rozporządzenie, do którego 
odsyła nas ustawa (Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie bezpiecznego uprawiania że-
glugi przez jachty morskie). 

Rozporządzenie to określa także warunki 
uprawiania żeglugi na jachtach morskich w za-
leżności od ich długości oraz rejonu pływania. 
Reguluje też obowiązki armatorów w zakresie 
przeglądów technicznych, inspekcji bezpieczeń-
stwa oraz zapewnienia wyposażenia ratunko-
wego, sygnałowego, nawigacyjnego, środków 
ochrony przeciwpożarowej, urządzeń radioko-
munikacyjnych i wyposażenia pokładowego.

Posiadając komercyjny jacht morski, mamy 
obowiązek wykonywać przeglądy technicz-
ne oraz poddawać łódź inspekcjom bezpie-
czeństwa – pozytywne zakończenie obu tych 
procedur skutkuje wystawieniem karty bez-
pieczeństwa. Koszty przeglądów i inspekcji 
zależą od wielu czynników. Najważniejsze 
z nich to długość jachtu, moc silnika, pojem-
ność akumulatorów, rodzaj napędu, wiek jed-
nostki, jej stan techniczny, zakres posiadanych 
dokumentów oraz oczywiście miejsce sta-
cjonowania. Dla przykładu, aby przedstawić 
koszty, z jakimi musi się liczyć armator jed-

Jacht rekreacyjny czy komercyjny? Formy 
rejestracji i użytkowania jednostek morskich

Sprawdź nas!LEPSZE 
UBEZPIECZENIE 
ŁODZI   

pantaenius.pl

Rok
Jacht motorowy 7 m Jacht żaglowy 10 m Jacht żaglowy 15 m

Przegląd  
techniczny

inspekcja  
bezpieczeństwa

Przegląd  
techniczny

inspekcja  
bezpieczeństwa

Przegląd  
techniczny

inspekcja  
bezpieczeństwa

1 701 zł 150 zł 1052 zł 200 zł 1975 zł 300 zł

2 75 zł 100 zł 150 zł

3 75 zł 100 zł 150 zł

4 75 zł 100 zł 150 zł

5 75 zł 100 zł 150 zł

6 354 zł 150 zł 588 zł 200 zł 1159 zł 300 zł

7 75 zł 100 zł 150 zł

8 75 zł 100 zł 150 zł

9 177 zł 75 zł 294 zł 100 zł 580 zł 150 zł

10 75 zł 100 zł 150 zł

1232 zł 900 zł 1934 zł 1200 zł 3714 zł 1800 zł

2132 zł 3134 zł 5514 zł

Na pokładzie nowego jachtu Dufour 61.  Fot. Jérôme Kelagopian

http://www.pantaenius.pl
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nostki komercyjnej, posłużymy się zapisami 
ustawy oraz cennikiem i przepisami Morskie-
go Zespołu Technicznego Polskiego Związku 
Żeglarskiego, który obok PRS (Polski Rejestr 
Statków) jest podmiotem upoważnionym do 
wykonywania przeglądów technicznych na 
jachtach morskich o długości do 15 metrów. 
Bierzemy pod uwagę 10-letnią eksploatację 
trzech jednostek: siedmiometrowej motorówki 
z otwartym pokładem, silnikiem przyczep-
nym 100 KM i akumulatorem 50 Ah. Jachtu 
żaglowego o długości 10 metrów z silnikiem 
25 KM, przekładnią s-drive i akumulatorami 
120 Ah. Oraz jachtu żaglowego o długości 15 
metrów, z silnikiem 75 KM, wałem ze wspor-
nikiem i bankiem baterii 360 Ah (przyjmu-
jemy, że są to jednostki seryjne, zbudowane 
w stoczniach, w wieku pięciu lat).

Zestawienie zaprezentowane w tabeli poka-
zuje, że uśredniony roczny koszt przeglądów 
i inspekcji, dla wybranych przykładowych jed-
nostek, wynosi od 213 zł do 551 zł. Najwięcej 
wydamy na przegląd wstępny, który obejmuje 
weryfikację jednostki przed objęciem jej nad-
zorem oraz wystawienie następujących doku-
mentów: uznanie konstrukcji i stateczności, 
zaświadczenie o wymiarach i identyfikacja 
oraz orzeczenie zdolności żeglugowej. Do-
kument potwierdzający przegląd techniczny 
ważny jest pięć lat. Po tym okresie, za jego od-
nowienie zapłacimy połowę kosztu przeglądu 
wstępnego. Jachty starsze niż 10 lat podlegają 
dodatkowo przeglądom pośrednim wykony-
wanym między drugim i trzecim rokiem od 
uzyskania dokumentu.

W zależności od lokalizacji jednostki, mogą 
się dodatkowo pojawić koszty związane z do-
jazdami lub podróżami zagranicznymi, więc 
warto zdobyć indywidualną wycenę usługi. 
Niekiedy, przy wyjazdach zagranicznych, 
można przeprowadzić łączoną weryfikację 

kilku jednostek, co znacznie obniża koszty. 
Istotnym wydatkiem przy jachtach komercyj-
nych może być również zakup wyposażenia 
zgodnego z rozporządzeniem. Uważam jed-
nak, że wymagania sporządzone przez auto-
rów przepisów są zdecydowanie zdroworoz-
sądkowe (może poza kilkoma drobiazgami). 
Dlatego ich przestrzeganie zalecamy również 
armatorom jednostek rekreacyjnych.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że pod-
czas przeglądu oraz inspekcji musi być obecny 
armator lub osoba przez niego upoważniona. 
Biorąc czynny udział w pracach inspektora, 
możemy wyjaśnić każdą wątpliwość związa-
ną ze stanem technicznym jednostki lub jej 
wyposażeniem – ma to ogromny wpływ na 
zwiększanie świadomości i pogłębianie wie-
dzy armatorów, a tym samym na bezpieczeń-

stwo jachtów i załóg. Indywidualne porady 
oraz wyceny udzielane są zazwyczaj nieod-
płatnie. Przy okazji zyskujemy także spokój, 
który jest bezcenny – zwłaszcza w chwili wy-
padku lub konieczności skorzystania z wyku-
pionego ubezpieczenia.

Dawid Hałoń
Autor jest kapitanem jachtowym i motorowod-

nym. Na Politechnice Gdańskiej studiował Budo-
wę Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych. Jest 
członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komi-
tetu Normalizacyjnego oraz Zespołu Rzeczoznaw-
ców i Biegłych Sądowych Pomorza. Inspektor-rze-
czoznawca, od sześciu lat szef Morskiego Zespołu 
Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego. Swo-
je usługi prezentuje na stronie internetowej www.
inspektorzyjachtowi.pl. Zajmuje się także projekto-
waniem układów ożaglowania i planów pokładów.

Sprawdź nas!LEPSZE 
UBEZPIECZENIE 
ŁODZI   

pantaenius.pl

Nowy model marki Dufour – nowoczesna elegancja.  Fot. Jérôme Kelagopian

http://www.inspektorzyjachtowi.pl
http://www.inspektorzyjachtowi.pl
http://www.pantaenius.pl
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Magazyn „Wiatr”: Co trzeba zrobić, by 
zostać inspektorem-rzeczoznawcą Mor-
skiego Zespołu Technicznego PZŻ?

Dawid Hałoń: Zgodnie z regulaminem 
MZT PZŻ, podstawą jest wyższe wykształ-
cenie techniczne w dziedzinie oceanotech-
niki (lub pokrewne) oraz udokumentowana, 
co najmniej trzyletnia, praktyka zawodowa 
w branży związanej z morską techniką jach-
tową. Kandydat musi też przedstawić patenty 
jachtowego sternika morskiego i motoro-
wodnego oraz żeglarskie dossier. W szcze-
gólności liczy się praktyczne i bezpośred-
nie doświadczenie związane z eksploatacją 
i użytkowaniem jednostek pływających, któ-
re w połączeniu z odpowiednim wykształce-

niem pozwala uzyskać tzw. wyczucie inży-
nierskie – bardzo ważne w naszej pracy.

Przed uzyskaniem tytułu inspektora, kan-
dydat musi też zaliczyć staż. Usługi może 
świadczyć po odbyciu praktyki technicz-
no-rzeczoznawczej i zaliczeniu weryfikacji 
praktycznej oraz teoretycznej. Nie jest to więc 
droga ani która, ani łatwa, ale z pewnością po-
zwala wypracować wspólne relacje, tak waż-
ne w 14-osobowym zespole. Rozpoczęliśmy 
też pozyskiwanie konsultantów (specjalistów 
w wąskich dziedzinach techniki jachtowej), 
którzy będą wspierać członków zespołu swą 
wiedzą.

Jakie usługi świadczą inspektorzy w ra-
mach zespołu oraz własnych działalności?

Działalność Morskiego Zespołu Technicz-
nego bazuje przede wszystkim na posiadanym 
przez PZŻ upoważnieniu ministerialnym. 
Sprawowanie nadzoru technicznego wiąże się 
z przeprowadzaniem szerokiej gamy przeglą-
dów technicznych, zatwierdzaniem dokumen-
tacji, dokonywaniem pomiarów, identyfikacji, 
badaniem stateczności oraz prowadzeniem 
nadzorów nad budową, przebudową lub napra-
wą jednostek pływających. 

Indywidualna działalność, prowadzona poza 
zespołem, jest odpowiedzią na rosnące zapotrze-
bowanie ze strony rynku jachtowego i obejmuje 
wyceny (jachtów, form, napraw i remontów), 
ekspertyzy szkodowe, oceny stanu techniczne-
go czy weryfikacje przed zakupami jachtów. 
Odbiorcami naszych usług są armatorzy, firmy 
ubezpieczeniowe i leasingodawcy. Niektórzy 
inspektorzy pełnią również funkcje biegłych 
sądowych.

Jak dziś wygląda sprzedaż łodzi na rynku 
wtórnym? Korzystanie z usług inspektorów 
stało się standardem, czy nadal częściej ku-
pujemy jachty „na oko”, kierując się bar-
dziej sercem i emocjami, niż rozumem?

Niestety, wciąż wielu żeglarzy wybiera 
w ogłoszeniach jachty mające ładne i czyste 
tapicerki, eleganckie poduszki oraz efektow-
ne oświetlenie w mesie. Niektórzy kierują się 
wyłącznie ceną. Oceniając łódź w sposób po-
wierzchowny, na oko, w pewnym sensie bie-
rzemy udział w loterii. Jeśli będzie nam sprzy-
jać szczęście – wygramy. Możemy się jednak 
natknąć na jacht po przejściach. Odkrywamy 
na przykład problemy konstrukcyjne po ko-
lizjach lub wejściach na mielizny. Niektóre 
jednostki przeszły niepełne naprawy lub są po 
prostu skrajnie wyeksploatowane – wymagają 
sporych nakładów. Bardzo ważna jest również 
kwestia zgodności w dokumentach. Nie chcę, 
by zabrzmiało to jak autoreklama, ale napraw-
dę uważam, że warto korzystać z pomocy 
fachowców. Realizując zlecenia na wielu jach-
tach, nabywamy pewnego rodzaju wyczucie 
i rozeznanie, które przyszłym armatorom 
pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, 
ale także czas i nerwy. Zdarza się, że nasza 
ocena jachtu skłania przyszłego nabywcę do 
rezygnacji z zakupu. Częściej jednak pozwala 
wynegocjować lepszą cenę i zaplanować nie-
zbędne remonty, a przede wszystkim – podjąć 
świadomą decyzję o zakupie.

Raczej nie ma dziś mody na rejestrowanie 
jachtów pod obcymi banderami. Co więcej, 
w portach zachodniej Europy coraz częściej 
spotykamy łodzie zagranicznych armato-
rów pod polską banderą. Czy to oznacza, że 
stała się ona atrakcyjna?

Dawid Hałoń o pracy inspektorów 
i rejestracjach łodzi pod polską banderą

Dawid Hałoń w pracy. Znajomość technik alpinistycznych mile widziana.
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Zgodnie z zapisami ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 
24 metrów (weszła w życie 1 sierpnia 2020 roku), nadchodzi czas wymiany wszystkich wyda-
nych dokumentów rejestracyjnych. Zgodnie z artykułem 28.1 ustawy, wpisy do rejestrów oraz 
dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie starych przepisów zachowują ważność tylko 
do określonego momentu:

  dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 roku zachowują ważność  
przez 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, czyli do 31 lipca 2021 roku,

  dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 roku zachowują ważność  
przez 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, czyli do 31 stycznia 2022 roku,

  dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 roku zachowują ważność  
przez 30 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, czyli do 31 stycznia 2023 roku.

Data wydania dokumentu lub data 
wpisu do rejestru

Termin, do którego trzeba dokonać 
ponownej rejestracji

do 01.01.2000 do 31.07.2021

do 01.01.2006 do 31.01.2022

po 01.01.2006 do 31.01.2023

Wymiana dokumentów rejestracyjnych

Zdecydowanie tak. Można nawet zaryzyko-
wać stwierdzenie, że to właśnie my mamy dziś 
tanią banderę – z perspektywy Francuza zareje-
strowanie jachtu w Polsce jest proste i niedrogie. 
Poza tym, jednostki rekreacyjne (do 15 metrów) 
nie wymagają żadnych przeglądów czy inspek-
cji, a dokumenty rejestracyjne nie mają termi-
nów ważności. Dlatego powstały już firmy, które 
oferują na zachodzie rejestracje łodzi pod polską 

banderą. Korzystają one z polskich pośredników 
oraz systemu Reja24.gov.pl, który na początku 
był dość mocno krytykowany, ale dziś działa 
coraz sprawniej. Jeśli zagraniczny armator może 
zarejestrować jacht za 400, 500 euro (wliczając 
koszty pośredników i opłaty za tłumaczenia do-
kumentów), trudno się dziwić, że wielu żeglarzy 
chętnie korzysta z takiej możliwości.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Każdy właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie ze starymi przepisami, ma 
obowiązek zarejestrować ją ponownie według nowych zasad (rozpatrzenie wniosku o prze-
rejestrowanie kosztuje 60 zł). Termin ważności części dokumentów rejestracyjnych mija już 
z końcem lipca tego roku (dobrą wiadomością jest możliwość zachowania dotychczasowe-
go numeru jednostki). Właściciele łodzi, które zgodnie ze starymi przepisami nie podlegały 
obowiązkowi rejestracji, a nabyły taki obowiązek zgodnie z nową ustawą, powinni dokonać 
rejestracji do końca 2021 roku (rozpatrzenie wniosku o rejestrację kosztuje 80 zł).

Obowiązkowi rejestracji podlegają:
–  jachty o długości większej niż 7,5 metra lub z napędem o mocy powyżej 15 kW,
–  jednostki o długości większej niż 7,5 metra lub z napędem o mocy powyżej 15 kW, uży-

wane do amatorskiego połowu ryb,
–  jednostki używane do połowów rybackich,
–  jednostki uprawiające żeglugę poza terytorium RP.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:
–  jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych (posiadają-

ce klasę regatową i ważny certyfikat),
–  jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni, 
–  deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki pływające.

Aby zarejestrować jacht, należy złożyć wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu reje-
stracyjnego w wybranym organie rejestrującym (do wyboru mamy 382 organy rejestrują-
ce), czyli w starostwie, we właściwym polskim związku sportowym (PZŻ lub PZMiNW) lub 
elektronicznie przez serwis Reja24.gov.pl. Rejestracji dokonujemy na podstawie dowodu 
własności (faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany lub darowizny) albo pisemne-
go oświadczenia budowniczego (w przypadku jednostek budowanych systemem gospo-
darczym). Dla jednostek wybudowanych przed 1 sierpnia 2020 roku, dowodem własności 
może być również oświadczenie właściciela – to dość ciekawy przepis, bo dotyczy właści-
wie większości jachtów. Konsultacja: Dawid Hałoń

http://www.yacht-pool.pl
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Masz już plany 
   na wakacje?

rezerwuj online na  

www.punt.pl
lub zadzwoń
22 446 83 80

Czartery jachtów 
na ciepłych wodach 

D la chorwackich agencji czartero-
wych i właścicieli jachtów na Ad-
riatyku ubiegły rok był wyjątkowo 

trudny. Sezon żeglarski wystartował dopiero 
pod koniec czerwca, z blisko trzymiesięcznym 
opóźnieniem. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że dzięki szybkiemu ograniczeniu liczby 
zakażeń, Chorwacja była jednym z pierwszych 
krajów, który otworzył granice dla turystów. 

W tej sytuacji przedstawiciele branży tury-
stycznej pokładali duże nadzieje w końcówce 
sezonu, licząc przynajmniej na częściowe od-
robienie strat z wiosny. Niestety, z powodu no-
wej fali zachorowań, jesień 2020 nie spełniła 
tych oczekiwań. Polskie MSZ już 20 sierpnia 
ostrzegało przed wyjazdami do Chorwacji. 
Podobne komunikaty wydawały władze Nie-
miec i Austrii. Z kolei Włosi wprowadzili obo-

wiązek poddania się testom na COVID-19 dla 
osób przyjeżdżających z Chorwacji. Konse-
kwencją tych działań były masowe rezygnacje 
z czarterów już pod koniec sierpnia.

Podsumowując, sezon 2020 upłynął w dużej 
mierze na przekładaniu zaliczek z wiosny na 
lato i jesień, a później z jesieni na kolejny se-
zon. Czartery w lipcu i sierpniu sprzedawały 
się na ostatnią chwilę, po znacznie obniżonych 
cenach. Równocześnie wielu żeglarzy wstrzy-
mywało się z decyzją o rezerwacji jachtów, 
czekając na ustabilizowanie się sytuacji na 
świecie. Z danych Chorwackiego Stowarzy-
szenia Agencji Czarterowych wynika, że 
w ubiegłym roku liczba klientów czartero-
wych zmalała o połowę, a przychody spadły 
o ponad 65 proc. Spadek ruchu czarterowego 
nie rozłożył się równomiernie – położenie geo-

graficzne sprawiło, że największe straty odno-
tował Dubrownik, a najmniejsze – Istria. 

Zazwyczaj koniec sezonu żeglarskiego to 
jednocześnie początek rezerwacji na kolejny 
rok. Zaliczki od klientów, które pojawiają się 
jesienią, finansują działalność firm czartero-
wych w okresie zimowym i pokrywają wy-
datki związane z przygotowaniem łodzi do 
sezonu. Warto tu wspomnieć, że armatorzy 
jachtów mają wysokie koszty stałe związane 
z opłacaniem miejsc w marinach i rat leasingo-
wych za nowsze jednostki. Cała ta biznesowa 
konstrukcja, która sprawdzała się przez deka-
dy, została storpedowana przez COVID-19. 
Jesienią 2020 roku, wraz z nadejściem kolejnej 
fali koronawirusa, wielu żeglarzy rezygno-
wało z dokonywania rezerwacji z tak dużym 
wyprzedzeniem.

Huśtawka nastrojów w czarterowym 
biznesie. Co przyniesie jesień w Chorwacji?

Kameralna zatoka Okuklje na północno-wschodnim brzegu wyspy Mljet.   Fot. Materiały agencji Punt (2)

http://www.punt.pl
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Sytuacja uległa zmianie wiosną 2021 
roku. Pomimo szczytu pandemii, dało się 
zauważyć wśród polskich żeglarzy zmęcze-
nie lockdownem. Wielu z nich postanowiło 
wyjechać niemal za wszelką cenę. Ponieważ 
nad Adriatyk można dojechać samochodem, 
Chorwacja znów stała się liderem listy prze-
bojów. W kwietniu oraz w maju odnotowali-
śmy rekordowe wyniki sprzedaży czarterów 
(w porównaniu z tym samym okresem w la-
tach ubiegłych). Niektórzy, korzystając z re-
zerwacji online, zamawiali jachty nawet trzy, 
cztery dni przed rejsem. Aby zrównoważyć 
sobie brak sezonu 2020, wielu żeglarzy skłon-
nych było wydać na wakacyjny czarter więcej, 

niż w poprzednich latach – wybierając droższe 
i większe jednostki albo decydując się na kolej-
ny czarter w tym samym sezonie.

Podczas gdy Polacy tłumnie rezerwowali 
jachty, w dużo trudniejszej sytuacji byli Niem-
cy i Austriacy. Nawet jeśli po powrocie z Chor-
wacji uzyskiwali negatywne wyników testów, 
musieli się poddawać kilkudniowej kwaran-
tannie – to skutecznie zniechęcało ich do po-
dróży. Z tego powodu ceny jachtów, w opcji 
last minute, spadły wczesną wiosną o ponad 
40 proc. 

Gdy odwiedziliśmy Chorwację w połowie 
kwietnia, jedynymi turystami byli żeglarze, 
uczestnicy szkoleń żeglarskich, najczęściej  

Wyspa Lastovo. Latarnia Struga na południowo-wschodnim brzegu. W głębi zatoka Skrivena Luka.

NOWA OFERTA 
na sezon 2021

ubezpieczenie czarterów
na wodach śródlądowych RP

www.yacht-pool.pl | Tel. +48 884 835 888

Dubrownik budzi się do życia.  Fot. Materiały agencji Punt

http://www.yacht-pool.pl
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z Polski. Pustki na ulicach i obostrzenia spo-
wodowane pandemią spowodowały, że pierw-
sze restauracje zaczęto otwierać dopiero na 
majówkę. Z dużym opóźnieniem wystartowa-
ły też niektóre sezonowe mariny: Palmižana 
w maju, Piškera na początku czerwca, Žut na 
początku lipca wciąż była zamknięta, a w Ko-
rčuli trwa remont (udostępniono zaledwie kil-
kanaście miejsc). Na dodatek, nie rozpieszcza-
ła nas pogoda – chłodna aura utrzymywała się 
wyjątkowo długo. W drugiej połowie kwietnia 

w chorwackich górach wciąż zdarzały się opa-
dy śniegu, a na wybrzeżu temperatury ledwo 
przekraczały 10 stopni Celsjusza. 

Na początku czerwca pogoda była już zna-
komita, z tygodnia na tydzień przybywało 
żagli na Adriatyku. Dzięki bezpośrednim 
połączeniom lotniczym LOT, wiele polskich 
załóg żeglowało w okolicy Dubrownika, czę-
sto realizując czartery przełożone z ubiegłego 
sezonu. Na wyspach Lastovo i Mljet otwarte 
były wszystkie restauracje, ale gościli w nich 

głównie żeglarze – lądowych turystów wciąż 
było niewielu. W tym samym czasie do rezer-
wacji tłumnie ruszyli Niemcy – ich władze 
uznały sześć chorwackich regionów za obsza-
ry bezpieczne, znosząc tym samym obowiąz-
kową kwarantannę. Po kilku dniach podobny 
komunikat wydano w Rosji. Równolegle roz-
poczęło się luzowanie obostrzeń: już pierwsza 
dawka szczepionki zwalniała z obowiązku 
okazywania testów na chorwackiej granicy. 
Ale prawdziwy entuzjazm wzbudziła infor-
macja, że Polska znalazła się w zielonej strefie, 
co oznaczało wjazd do Chorwacji na zasadach 
sprzed pandemii, czyli bez testów i szczepień. 
Ruch w biznesie czarterowym przełożył się 
natychmiast na gwałtowny spadek dostępno-
ści jachtów, a w dalszej kolejności na zmniej-
szenie rabatów. Chorwackie agencje wyraźne 
odetchnęły z ulgą.

Niestety, kolejna fala pandemii wydaje się 
nieunikniona. Co zatem przyniesie jesień? 
Chorwacja wyciągnęła wnioski z ubiegło-
rocznego sezonu. Wprowadzenie wjazdów 
(od 1 lipca) na podstawie paszportów covido-
wych lub negatywnych testów antygenowych 
ma ochronić sezon turystyczny. W marinach, 
miejscowościach wypoczynkowych i na lot-
niskach przybywa punków, w których można 
wykonać szybkie i coraz tańsze testy anty-
genowe. Podobnie jak u nas, chętni mogą się 
zaszczepić od ręki. Dla nas ważne jest utrzy-
manie swobodnego ruchu tranzytowego oraz 
możliwość wjazdu do Chorwacji na podstawie 
paszportu covidowego. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że będziemy mogli żeglować na Adriatyku 
do późnej jesieni.

Matylda Sobolewska

Matylda Sobolewska jest współwłaścicielem war-
szawskiej agencji czarterowej Punt, autorką artyku-
łów i poradników publikowanych na stronie www.
punt.pl oraz administratorem popularnej facebo-
okowej grupy „Chorwacja dla żeglarzy”.

Porto Rosso na wyspie Lastovo.  Fot. Materiały agencji Punt (2)

Cavtat. Najczęściej wybierany port do odpraw przed rejsem do Czarnogóry. 

http://www.silvertex.pl
http://www.punt.pl
http://www.punt.pl
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C isza, którą zakłócają jedynie wiatr 
i fale. Moc i zasięg bez emisji spalin. 
Ładowanie akumulatorów w porcie 

i podczas żeglugi – panelami słonecznymi, 
generatorem wiatrowym, śrubą silnika pod-
czas podróży z odpowiednią prędkością lub 
nowoczesnym generatorem Diesla. Do tego 
solidne i trwałe elementy oraz prosta instala-
cja typu plug and play. Elektryczne systemy 
napędowe niemieckiej marki Fischer Panda, 
przeznaczone zarówno do jednostek komer-
cyjnych, jak i do łodzi rekreacyjnych, rozbu-
dzają dziś marzenia armatorów o wolności 
i czystych napędach. Ułatwiają projektantom 
tworzenie nowoczesnych ekologicznych jed-
nostek. A producentom i sprzedawcom po-
zwalają poszerzać ofertę. – Systemy napędo-
we oferujemy przede wszystkim stoczniom, 
których szefowie, podążając z duchem czasu, 
chcą proponować swym klientom jachty z na-
pędami elektrycznymi. Naszym zadaniem nie 
jest jedynie sprzedaż poszczególnych elemen-
tów, ale kompleksowa opieka nad projektami. 
Oferujemy know how, doradztwo, wsparcie 
techniczne i wszelką pomoc naszych tech-
ników – mówi Krzysztof Łontka, menadżer 
sprzedaży w firmie Fischer Panda. – Podpisa-
nie umowy jest dopiero pierwszym krokiem 
w realizacji projektu. Poza tym, zawsze wyko-

nujemy odbiór techniczny, uruchamiamy sys-
tem napędowy oraz udzielamy odpowiedniej 
gwarancji.

Jak się dobiera elektryczny system napędo-
wy, by działał sprawnie i spełniał wymagania 
armatora? Przede wszystkim musimy wie-
dzieć, czy poszukujemy napędu podstawowe-
go czy też pomocniczego. Technicy biorą pod 
uwagę długość łodzi oraz masę, kształt i wy-
porność kadłuba. Analizują też charakterysty-

ki akwenów, na których chcemy pływać. Inny 
system sprawdzi się na spokojnych wodach 
śródlądowych, inny na wodach płynących 
o silnych prądach, jeszcze inny na otwartych 
wodach morskich. W pewnym uproszczeniu 
można powiedzieć, że na wody śródlądowe 
bez prądów wystarczy nam 1 kW na tonę 
wyporności. Natomiast na wody płynące i na 
wody morskie: 2,5 kW na tonę wyporności. 
Sercem systemu napędowego są baterie, ale  

Silniki Fischer Panda. Elektryczne 
systemy napędowe od manetki po śrubę

0 I

Max 125 A

Elektryczne 
przyłącze lądowe

Urządzenie  
zarządzające zasilaniem

Bank baterii 48V

Centrala kontrolna 
EasyBox

Panel sterujący

Zbiornik wyrównawczy 
i pompa wody

Obiegowy system chłodzenia

System komunikacji 
DC Bus

Kabel zasilający

Manetka

Schemat instalacji napędu elektrycznego saildrive 
48 V / 1x10 kW z kontrolerem EasyBox.

Kabel czujnika temperatury
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bardzo ważnym elementem jest także śruba – 
jej odpowiedni dobór ma kluczowe znaczenie 
dla możliwości manewrowych jachtu i prędko-
ści maksymalnej.

Warto zwrócić uwagę, że poszczególne ele-
menty systemów napędowych są połączone ka-
blami. To sprawia, że mamy większą dowolność 
w rozmieszczaniu baterii, ładowarek i urządzeń 
sterujących. Ma to wpływ na oszczędność miej-
sca, odpowiednie rozłożenie ciężaru oraz na 
indywidualną aranżację systemu oraz dobór 
współpracujących z nim elementów. Obsługa 
napędów elektrycznych jest wyjątkowo prosta 
– silnik uruchamiamy przez naciśniecie odpo-
wiedniego przycisku. Dzięki bezstopniowej 
regulacji mocy, prędkość łodzi można dowol-
nie zmieniać, także przełączając tryb jazdy do 
przodu i do tyłu bez zmiany biegów.

Systemy elektryczne Fischer Panda, peł-
niące funkcję napędów głównych, mogą być 
zamontowane wewnątrz łodzi lub pod ka-
dłubem. Możemy je instalować na jednoka-
dłubowcach i jachtach wielokadłubowych. 
System zwykle składa się z silnika lub pary 
silników, banku baterii, manetki pojedynczej 
lub podwójnej, sterowników, bezpieczników 
i układu chłodzącego. Dodatkowo możemy 
wzbogacić instalację o generator dieslowski 
(dla efektywnego ładowania baterii, więk-
szego zasięgu lub zapewnienia zasilania dla 
pokładowych urządzeń). Stosując generator, 

Silnik elektryczny równoległy podłączony bezpośrednio do wału (system typu shaft motor).

Układ zawiera agregat, baterie i kontroler EasyBox.

Silnik typu POD może także pełnić funkcję steru.

Siedziba firmy Fischer Panda w Paderborn (Niemcy).

Silniki typu POD (2 x 10 kW) zamontowane pod kadłubem jachtu żaglowego. Wodujemy i w drogę.

http://www.fischerpanda.de


nie możemy oczywiście mówić o całkowitej eliminacji emisji spalin. 
Jednak niskoobrotowy silnik generatora zużywa znacznie mniej paliwa 
niż standardowy silnik Diesla napędzający jacht. Poza tym, z tego urzą-
dzenia zwykle korzystamy okazjonalnie – podczas dłuższych przebie-
gów lub wtedy, gdy zechcemy jednocześnie używać wielu pokładowych 
urządzeń.

Klasyczny układ napędowy 48 V można zazwyczaj zamontować na 
jachtach o wyporności do 40 ton. Do jachtów o większej wyporności 
Fischer Panda oferuje systemy wysokiego napięcia (od 360 V do 420 V). 
Na przykład, układ napędowy o mocy 10 kW (48 V) będzie odpowiedni 
do jachtu jednokadłubowego o wyporności do około czterech ton i dłu-
gości całkowitej wynoszącej około 11 metrów. Jeśli zamierzamy żeglo-
wać po wodach stojących (bez prądów), wówczas układ o mocy 10 kW 
(48 V) wystarczy do jachtu ważącego 10 ton i mierzącego 14 metrów. 
Z kolei armator katamarana o wyporności ośmiu ton i długości całko-
witej wynoszącej około 14 metrów, powinien zainstalować dwa napędy 
– każdy o mocy 10 kW (48 V).

Napędy Fischer Panda można też stosować na jachtach wyposażo-
nych w tradycyjny silnik spalinowy. Wówczas równoległy napęd będzie 
pomocny podczas manewrów lub w trakcie żeglugi przez wody objęte 
strefą ciszy. Równoległy system jest stosunkowo łatwy w montażu. Jego 
silnik może być używany jako generator oraz jako alternator podczas 
pracy silnika wysokoprężnego. Klasycznym przykładem tego systemu 
jest połączenie silnika Diesla 100 KM z silnikiem 10 kW lub 20 kW.

Wszystkie elementy systemów napędowych Fischer Panda powinny być 
kompatybilne, natomiast uruchomienie i test sprawności należy powie-
rzyć specjalistom. Nieprawidłowa instalacja lub na przykład użycie nie-
odpowiednich baterii, czy też nieodpowiedniej ładowarki, może prowa-
dzić do przegrzania akumulatorów i usterek w systemie. Po uruchomieniu 
napędu możemy się już cieszyć każdym dniem spędzonym na pokładzie 
i każdą przepłyniętą milą, bo systemy napędowe Fischer Panda nie wy-
magają skomplikowanej konserwacji. Jeśli na pokładzie mamy generator, 
wystarczy wykonywać podstawowe zabiegi w jego silniku (sprawdzenie 
poziomu oleju, wymiana filtrów oleju i paliwa, kontrola paska klinowego 
i wirnika pompy). Czynności te można wykonać samodzielnie, korzysta-
jąc z instrukcji użytkowania dostarczonej razem z urządzeniem.

Firma Fischer Panda jest wiodącym producentem generatorów 
dieslowskich oraz systemów napędowych do zastosowań morskich. 
Produkty niemieckiej marki znane są z kompaktowej konstrukcji i ni-
skiego poziomu hałasu. Firma skupia ponad 500 techników i dealerów 
w 80 krajach świata. W Polsce produkty Fischer Panda oferują stacje 
serwisowe zlokalizowane w Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie 
i Bolechowie. Listę partnerów serwisowych oraz kontakt do menadżera 
sprzedaży na terenie Polski znajdziecie na stronie www.fischerpanda.de 
(zakładka: Partnerzy). 

 

www.wiatr.pl

Elektryczne systemy napędowe (od 1,7 kW)

www.fischerpanda.de

Generatory Morskie od 3,4 kW

Opcje dla komunikacji z 
NMEA2000, J1939, HTML

Połączenie równoległe dla  
redundancji i bezpieczeństwa

Panda 5000iNeo ze 
zmienną prędkością obrotową

3,8 kW / 4 kVA

Zestawy montażowe
i serwisowe

Napęd wału Równoległy – hybrydowy POD – Napęd

przyjazne środowisku, wybiegające w przyszłość, ciche

Małe, Lekkie, Ciche

           Zespoły prądotwórcze
       Napędy elektryczne 
Rozwiązania energetyczne

Silnik elektryczny połączony równolegle z silnikiem Diesla.

http://www.fischerpanda.de
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P rąd na jachcie wykorzystujemy nie 
tylko do urządzeń nawigacyjnych, 
świateł i autopilota. Rano marzymy 

o kawie z ekspresu. Później chcemy włączyć 
klimatyzację i schłodzić napoje w lodówce. 
W południe podgrzewamy lunch na kuchen-
ce indukcyjnej. A wieczorem uzupełniamy 
butle do nurkowania kompresorem powie-
trza. Dlatego bilans energetyczny to klucz 
do komfortu, niezależności i bezpieczeń-
stwa. Na pokładzie możemy pozyskiwać 
energię na przykład ze słońca i wiatru, ale 
jeśli naszą instalację uzupełnimy o spali-
nowy generator wysokoprężny najnowszej 
generacji, otrzymamy gwarancję niezależ-
ności także podczas dłuższych rejsów oraz 
na kotwicowiskach. Ktoś mógłby zapytać: 
„Czy nie można pozyskiwać energii z głów-
nego silnika?”. Owszem, można. Jest to jed-
nak rozwiązanie kosztowne (zużycie paliwa 
i silnika), uciążliwe (hałas i wibracje) oraz 
niedoskonałe (niska sprawność ładowania, 
szczególnie podczas postoju). 

Fischer Panda oferuje generatory ciche, lek-
kie, kompaktowe i trwałe. Użytkownicy cenią 
je za niezawodność i oszczędność (są przyjazne 
dla środowiska). Poza tym, ich solidna obudowa 
tłumi dźwięki i drgania, więc podczas żeglugi 
większym jachtem możemy nawet nie usłyszeć 
pracującego urządzenia (kapsuły wygłuszające 
wykonane są z laminatu lub ze stali nierdzewnej 
w mocniejszych modelach). W Polsce generato-
ry Fischer Panda montuje między innymi stocz-
nia Galeon (występują na przykład w modelach 
Galeon 400, 420, 425, 470, 500 oraz w nowej 
konstrukcji z silnikami zaburtowymi – Galeon 
325 GTO). Generatory niemieckiej marki spo-
tkacie też na jachtach z grupy Beneteau / Jean-
neau oraz na jednostkach żaglowych i motoro-
wych marki Bavaria.

Jeśli na pokładzie nie mamy wielu urzą-
dzeń pracujących pod napięciem 230 V, mo-
żemy wybrać generator ładujący akumula-
tory. Wówczas odbiorniki są zasilane przez 
inwerter (falownik) przetwarzający prąd stały 
w prąd przemienny 230 V. Wystarczy włączyć 

generator na kilka chwil (od 40 do 60 minut), 
by uzyskać zasilanie wystarczające na całą 
dobę. Urządzenie może się włączać automa-
tycznie, więc chroni baterie przez zbyt niskim 
poziomem energii i głębokim rozładowaniem.

Bardziej klasycznym rozwiązaniem jest za-
stosowanie generatora prądu przemiennego, 
który dostarcza energię bezpośrednio do od-
biorników. Najnowsze modele iSeries wykorzy-
stują technologię zmiennej prędkości obrotowej 
i mają własny inwerter. Charakteryzują się ni-
skim zużyciem paliwa i wysoką sprawnością. 
Prędkość obrotowa silnika wysokoprężnego 
może być regulowana w zależności od zapotrze-
bowania na energię (nie musimy więc sztucznie 
zwiększać zapotrzebowania, by dostosować je 
do pracy urządzenia o stałej prędkości obroto-
wej). Podczas testów morskiego generatora 48 
kW, przy obciążeniu znamionowym wynoszą-
cym 20 proc., zanotowano oszczędność paliwa 
na poziomie 30 proc. (w porównaniu z podob-
nym generatorem o stałej prędkości). Nawet 
przy zapotrzebowaniu na moc 30 kW (62,5 
proc. mocy znamionowej), stwierdzono wyraź-
ne oszczędności wynoszące 10 proc.

Generatory Fischer Panda ze zmienną pręd-
kością są dostępne w zakresie mocy od 3,8 kW 
do 48 kW. Na jednostkach wielokadłubowych 
można zastosować dwa lub trzy urządzenia 
o różnych rozmiarach, połączone równolegle. 
Gdy zapotrzebowanie na energię jest bardzo 
duże, mogą jednocześnie pracować dwa gene-
ratory 20 kW. Natomiast w nocy, gdy zapotrze-
bowanie jest niskie, jeden mniejszy 5 kW.

Generatory pełnią ważną funkcję w jach-
towych systemach energetycznych i są naj-
większymi dostawcami energii na pokładach. 
W wielu rozbudowanych i hybrydowych in-
stalacjach są kluczowymi elementami. Więcej 
informacji o nowoczesnych generatorach znaj-
dziecie na stronie www.fischerpanda.de.  

Generatory Fischer Panda,  
czyli własna elektrownia na pokładzie

Agregat prądotwórczy Fischer Panda 8000i PMS z zamkniętą i otwartą obudową dźwiękochłonną. Panel kontrolny Fischer Panda i-control.

http://www.fischerpanda.de
http://www.fischerpanda.de
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Roler Ronstan do żagli 
pełnowiatrowych
Roler przeznaczony do jachtów o długości do siedmiu 
metrów. Waży zaledwie 138 gram. Bęben wykonano 
z twardego anodowanego aluminium z żebrowanym 
profilem rowka (maksymalna przyczepność linki ro-
lera). Podczas rozwijania, lina swobodnie wysuwa się 
z uchwytu, zapewniając szybkie i płynne rozwijanie 
żagla. Łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej zmniej-
szają tarcie przy rolowaniu z dużą prędkością. Taśma 
obwodowa z PTFE, o niskim współczynniku tarcia, 
zapobiega zadzieraniu lub zacinaniu się liny. Pole-
rowana prowadnica ze stali nierdzewnej zmniejsza 
tarcie i ogranicza zużycie liny. Roler ma niski profil, 
więc można zastosować dłuższy lik przedni (większa 
powierzchnia żagla). Do kompletu polecamy gór-
ny krętlik Ronstana o symbolu RS00610A. Źródło: 
www.sklepwind.pl i www.sailservice.pl.

Żeglarz jachtowy – podstawowy podręcznik dla żeglarzy
Nakładem wydawnictwa „Wmoże” ukazało się drugie wydanie poradnika zatytułowanego „Żeglarz jach-
towy – podstawowy podręcznik dla żeglarzy”. Autorami są doświadczeni kapitanowie i instruktorzy: Bar-
tłomiej Czarciński i Piotr Lewandowski. Podręcznik przygotowano dla osób chcących rozpocząć przygodę 
z jachtingiem i zdobywaniem patentów, jak również dla tych, którzy są już po pierwszych egzaminach, ale 
pragną sobie odświeżyć wiadomości. Publikacja zawiera niezbędne podstawy związane z żeglowaniem 
po wodach śródlądowych i morskich (locja, przepisy, teoria żeglowania, meteorologia, bezpieczeństwo). 
Podręcznika szukajcie w sklepie internetowym Szkoły Żeglarstwa Morka (www.morka.pl) oraz w innych 
sklepach żeglarskich.

Kompas Velocitek prism
Wodoodporny regatowy kompas Velocitek Prism, 
zasilany energią słoneczną, waży zaledwie 137 
gramów – jest najlżejszym tego typu urządzeniem 
na świecie. Wyświetlacz jest czytelny nawet w peł-
nym słońcu. Jeśli nasza łódź ma mniej niż 40 stóp, 
możemy zamontować kompas na maszcie – duże 
cyfry będą doskonale widoczne z dowolnego miej-
sca w kokpicie (kąt widzenia wynosi 250 stopni). 
Konstrukcja zapewnia wodoodporność – każdy eg-
zemplarz jest przez producenta poddawany próbie 
ciśnieniowej. Produkt zawiera kołyskę montażową, 
instrukcję obsługi oraz etui do przechowywania. 
Źródło: www.sailovnia.pl.

lina anty-skrętna Triple Cover
Corderie Lancelin i Sail Service przedstawiają nowoczesną linę anty-skrętną Triple Cover używaną do ro-
lerów żagli pełnowiatrowych. 16-splotkowy rdzeń z Vectranu oraz potrójny oplot 16-splotkowy z czarnej 
Technory i poliestru sprawiają, że lina ma dużą sztywność, wytrzymałość na zerwanie oraz dużą odporność 
na skręcanie. Pleciony pod dużym kątem i obciążeniem oplot zwiększa tarcie między warstwami i przenosi 
obciążenia do rdzenia. Domieszka poliestru w oplocie powoduje umiarkowany efekt peelingu (powstawania 
splątanych kuleczek włókien) – lina wszyta w lik przedni lepiej współpracuje z materiałem żagla. Źródło: 
www.sklepwind.pl i www.sailservice.pl.

wodoodporny plecak 
Overland
Testowaliśmy wodoodporny plecak Overland wło-
skiej marki Amphibious (pojemność: 30 litrów). 
Doskonale się sprawdził na co dzień oraz na tre-
nerskiej motorówce. Idealnie chroni rzeczy przed 
deszczem i wodą, a podczas słonecznych dni – 
przed nadmiernym nagrzaniem. Plecak jest funk-
cjonalny, pakowny i sztywny. Na plecach leży, jak 
profesjonalny plecak górski – ma ergonomiczną 
powierzchnię z miękką oddychającą konstrukcją, 
regulowane i wyściełane szelki, pas piersiowy oraz 
pas lędźwiowy z regulacją i małą kieszenią na dro-
biazgi. Z przodu ma mniejszą kieszeń wodoodporną 
z półsuchym zamkiem, a po bokach – praktyczne 
kieszenie z siatki, które przydają się na mokre rze-
czy lub na przykład na bidon. Overland ma sporo re-
gulacji oraz pasków, do których można przypiąć na 
przykład zapasowe buty. Plecak wyposażono w sys-
tem zamykania quick proof z blokadą bezpieczeń-
stwa high lock. Wymiary: 48 × 35 × 18 cm. Waga: 
1250 gr. Gwarancja: dwa lata. Dystrybucja: Pro Spot 
RB. Źródło: www.prospot.pl. Kod rabatowy 
dla czytelników „Wiatru”: WIATR10 (10%) 
ważny do końca września.

http://www.sailovnia.pl
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S zalone tempo narzucił żeglarzom ka-
lendarz Pucharu Polski Jachtów Kabi-
nowych – w pierwszym miesiącu te-

gorocznej rywalizacji (od końca maja do końca 
czerwca) rozegrano aż pięć imprez w różnych 
regionach kraju. Załogi odwiedziły Mrągowo, 
Włocławek, Polańczyk, Płock i Powidz.

Pierwsze regaty zorganizowano w Mrągo-
wie. Na starcie stanęło 25 załóg z całej Polski 
(najdłuższą drogę przebyli żeglarze z Kielc 
i Szczecinka). Przez dwa dni rozegrano sie-
dem wyścigów krótkich oraz jeden dodatkowy 
wyścig długodystansowy. W grupie T1 skla-
syfikowano pięć jachtów. Pierwsze miejsce 

zajęła załoga Civitas Kielcensis: Franciszek 
Mochocki, Karol Michałek oraz Marcel Ku-
szewski. Tuż za nimi znaleźli się reprezentu-
jący Olsztyn Mariusz Boliszewski i Dariusz 
Chodorowski. Na ostatnim miejscu podium 
mogliśmy zobaczyć Macieja Jaskułę oraz Ma-
riusza Baczyńskiego. W grupie T2 rywalizo-
wało siedem ekip. Zwyciężyli: Jacek Olubiń-
ski, Natalia Sak i Jan Kurczewski. Na drugim 
miejscu, z taką samą liczbą punktów, zostali 
sklasyfikowani Piotr Adamowicz, Dominik 
Nowak i Grzegorz Rokita. Podium zamknęli: 
Piotr Matwiejczuk, Grzegorz Swat oraz Rado-
sław Kamrowski.

Najliczniejszą klasę Open (12 załóg) zdo-
minowały dwie załogi na jachtach Delphia 
24. Zwyciężyli gospodarze: Hubert Jabłoński, 
Tomasz Krzywosz, Jakub Jurkiewicz i Seba-
stian Jurkiewicz. Drugie miejsce, ze stratą 
punktu, zajęli: Jakub Malicki, Kacper Malicki, 
Mirosława Wierzchowska i Daniel Bembas. 
Natomiast trzecie: Radosław Cierpiał, Bartosz 
Grześ i Maciej Michalak.

Drugą imprezą w kalendarzu były Dłu-
godystansowe MP Jachtów Kabinowych 
Anwil Cup. Do Włocławka przyjechały 
załogi nawet z krańców Polski, między in-
nymi z Suwałk i Rzeszowa. Na wodach Za-

żeglarski Tour de Pologne, czyli puchar polski 
jachtów Kabinowych od Mazur po Bieszczady

Piękna sceneria wiślanych regat Płock Cup.   Fot. Patryk Romanowski

Załoga jachtu „Calibra 21” objęła prowadzenie w rankingu PPJK (klasa T2) po trzech zwycięstwach i drugiej pozycji z Płocka. 
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lewu Włocławskiego rywalizowało ponad 
100 zawodników na 37 jachtach. Choć wiatr 
był słaby, przeprowadzono pięć wyścigów 
w klasach T1, T2, T3, Open i Micro. Wyjąt-
kowym wydarzeniem być wyścig rozegrany 
drugiego dnia – górny znak ustawiono 16 km 
od linii startu. Całą trasę, o łącznej długości 
około 40 km, załogi pokonały w pięć godzin. 
W klasie T1 zwyciężyła ekipa Grzegorza 
Guzowskiego. Drugie miejsce zajęła załoga 
Marcina Macioszka, a trzecie – Bartłomieja 
Michalaka. W T2 triumfował zespół Jacka 
Olubińskiego, drugą lokatę wywalczył team 
Piotra Adamowicza, a trzecią – Jacka Jad-
kowskiego. W T3 pierwsze miejsce zajęła 
załoga Radosława Sternickiego, wyprzedza-
jąc ekipy Mirosława Sztuby i Michała Mar-
ciniaka. Z kolei w klasie Open (startowało 12 
jachtów) zwyciężył team Wojciecha Spisaka, 
przed ekipami Radosława Cierpiała i Jakuba 
Malickiego. W klasie Micro niespodziankę 
sprawiła załoga Piotra Mańczaka, pokonując 
faworyzowany team Piotra Tarnackiego i eki-
pę Rafała Moszczyńskiego.

Trzecią tegoroczną imprezą były regaty 
O Puchar Prezesa Krośnieńskiego Okręgo-
wego Związku Żeglarskiego w Polańczyku. 
W pięknej scenerii Jeziora Solińskiego ry-
walizowało 21 jachtów. W T1 wygrała zało-
ga Mariusza Boliszewskiego, wyprzedzając 
ekipy Justyny Bunar i Ewy Wróbel. W T2 
triumfował team Pawła Wanata, przed zało-
gami Adama Bodnara i Jacka Nawrockiego. 
Natomiast kolejność w najliczniej obsadzonej 
klasie T3 przedstawiała się następująco: Mi-
chał Malinowski, Mariusz Tarasiński i Michał 
Marciniak. W open kolejne miejsca zajmowa-
ły załogi Łukasza Kałamarza, Mieszka Cieśli 
oraz Agaty Węgrzyniak.

W drugiej połowie czerwca załogi wróciły 
na wiślane wody, tym razem zameldowały się 
w Płocku, na wschodnim krańcu Zalewu Wło-
cławskiego, gdzie rozegrano regaty Płock Cup. 
Pierwszego dnia rozegrano cztery wyścigi, 
drugiego – trzy. W czterech klasach rywali-
zowało 28 jednostek. W T1 załoga Grzego-
rza Guzowskiego wygrała wszystkie wyścigi 
i pewnie sięgnęła po zwycięstwo w całych 
regatach. Drugie miejsce zajęła ekipa Macieja 
Jaskuły, a trzecie – Mariusza Boliszewskiego. 
Najwięcej jednostek (10) rywalizowało w kla-
sie T2. Wygrała ekipa Piotra Adamowicza, 
przed załogami Jacka Olubińskiego i Piotra 
Matwiejczuka. W T3 (dziewięć jachtów na 
starcie) pewnie wygrała załoga Michała Brzo-
zowskiego, wyprzedzając ekipy Radosława 
Sternickiego i Michała Marciniaka. W klasie 
Open kolejność na podium przedstawiała się 
następująco: Jakub Malicki, Arkadiusz Sen-
dlewski i Radosław Cierpiał.

W pierwszy weekend wakacji żeglarze 
spotkali się w Kosewie nad Jeziorem Powidz-
kim. Regaty zgromadziły 38 załóg. W klasie 
T1 pierwsze miejsce zajęli Oliwia Feret, Mi-
ron Bleja i Bartosz Szczepański. Na drugim 

miejscu Mariusz Boliszewski i Dariusz Cho-
dorowski, natomiast na trzecim – Marcin Ma-
cioszek, Ewelina Sosna-Macioszek i Leszek 
Macioszek. W T2 zwyciężyli Jacek Olubiński, 
Ewelina Gruszka i Piotr Woźniak, wyprzedza-
jąc Jacka Jadkowskiego i Łukasza Kryla oraz 
Mark Kmiecia i Mikołaja Kmiecia. W klasie 
T3 kolejne miejsca na podium zajęli: pierwsze 
– Mirosław Sztuba, Krzysztof Palacz i Dawid 
Garguliński, drugie – Michał Marciniak, Piotr 
Bazelak, Krzysztof Perliński i Kacper Sę-
dziak, a trzecie – Emil Derda, Jacek Kasprzyk, 
Tomasz Kasprzyk i Szymon Grzywiński. 
Na Powidzkim rywalizowano także w klasie 
Open. Tu najlepiej żeglowała ekipa w składzie 
Arkadiusz Sendlewski, Bartosz Rominiecki 

i Jan Kurczewski. Drugie miejsce wywalczy-
li Radosław Cierpiak, Bartosz Grześ i Maciej 
Michalak, a trzecie – Michał Brzozowski, 
Wojciech Moczkowski i Jarosław Florczak. Na 
starcie stawiło się także kilka katamaranów – 
w tej grupie wygrali Piotr Woźniak i Michał 
Springer, którzy wyprzedzili Jakuba Drygasa 
i Leona Drygas oraz Krzysztofa Ziaję i Barto-
sza Kwaśnego.

Na lipiec zaplanowano jedną imprezę zali-
czaną do Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 
(Gdynia Sailing Days), na sierpień trzy, a na 
wrzesień znów jedną. Finał cyklu PPJK będzie 
rozgrywany w Rynie na Mazurach w pierw-
szy weekend października. Więcej na stronie 
www.ppjk.pl. 

Regaty na powitanie wakacji w Kosewie (Jezioro Powidzkie).  Fot. Mirka Wierzchowska

Regaty na Jeziorze Powidzkim zgromadziły 38 załóg.  Fot. Mirka Wierzchowska



MIERZEJA HELSKA KuźNiCa

36 CzERwiEC – lipiEC – siERpiEń 2021

K uźnica to najspokojniejsza, najbar-
dziej kameralna i dla wielu naj-
ciekawsza osada na mierzei – od 

Władysławowa, aż po Hel. W tym miejscu 
mierzeja jest najwęższa, ma około 200 metrów 
szerokości. Tory kolejowe poprowadzone są tu 
najbliżej morza na całym polskim wybrzeżu. 
Pasażerowie mogą zobaczyć z pociągu wody 

Bałtyku i Zatoki Puckiej. Wydmy znoszą się 
nad szeroką plażą na wysokość ponad 20 me-
trów – są najwyższe na całej mierzei (Góra Lu-
bek). Niektórzy, powołując się na stare mapy, 
sądzą, że osada leżała kiedyś na wysepkach, 
które dopiero później połączyły się w sta-
ły ląd tworzący dzisiejszą mierzeję. Jednak 
żadne dokładniejsze opisy historyczne tego 

nie potwierdzają. Nie potwierdziły tego także 
badania budowy geologicznej przeprowadzo-
ne przez Oddział Geologii Morza Państwo-
wego Instytutu Geologicznego w Gdańsku. 
Ich autorzy dowodzą, że również w czasach 
historycznych półwysep miał formę zwartą 
i ciągłą, więc mit o jego wyspowej genezie 
powinien odejść w zapomnienie. Wiadomo 
natomiast, że podczas silnych sztormów, 
w Kuźnicy tworzyły się wyrwy w wydmach 
i w niektórych miejscach dochodziło do prze-
lewania się wód Bałtyku do zatoki.

W sezonie w Kuźnicy działają szkoły wind-
surfingu, kitesurfingu, jest też wypożyczalnia 
sprzętu wodnego. Można pójść na krótkie drew-
niane molo od strony zatoki, na piękne plaże 
leżące po obu stronach portu lub oczywiście na 
okazałą plażę od strony otwartego morza. Jesie-
nią 2012 roku oddano do użytku zmodernizowa-
ny port, który służy dziś głównie miejscowym 
jednostkom rybackim, ale jest gościnny także dla 
jachtów żaglowych i łodzi motorowych. 

Na brzegu, oprócz budynków gospodarczych 
użytkowanych przez rybaków, wzniesiono bos-
manat z sanitariatami i prysznicami (są bezpłat-
ne). Jest też solidny betonowy slip do wodowania 
jednostek motorowych, mieczówek i skuterów. 
Niewielki dźwig przy nabrzeżu rybackim (keja 
zachodnia) ma udźwig 1500 kg. Basen portowy 
o powierzchni 3,5 hektara jest osłonięty dwo-

Port Kuźnica na Mierzei helskiej.  
Rybacki, ale gościnny także dla żeglarzy

Większą część Portu Kuźnica zajmują kutry i łodzie rybackie. Po lewej, na kei przy budynkach, stoi niebieski żuraw o udźwigu 1500 kg.

Wyjście na wody zatoki. Na drugim planie falochron wschodni – tu w pierwszej kolejności szukajcie miejsca. FO
T.
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ma falochronami. Południowo-zachodni ma 
174 metry długości, a wschodni – 110 metrów. 
Całą wschodnią część portu zajmują jednostki 
rybackie. Jachty zwykle mogą znaleźć miejsce 
po wewnętrznej stronie falochronu wschodnie-
go lub po wewnętrznej stronie falochronu po-
łudniowego (łącznie nie więcej niż kilka miejsc 
przy wysokich kejach obudowanych drewnem, 
cumowanie burtą do nabrzeża, brak przyłączy 
wody i prądu). Postój dobowy kosztuje 3 zł za 
każdy metr jachtu, miesięczny – 45 zł za metr, 
a roczny – 270 zł za metr. 

Tor podejściowy ma 1750 metrów długości 
i około 30 metrów szerokości (choć na skutek 
działania prądów zatokowych, szerokość może 
być mniejsza). Głębokość w torze wynosi około 
3,5 metra i nie spada poniżej 2 metrów. Podej-
ście rozpoczyna się od znaku bezpiecznej wody 
(pława KUŹ, LFl. 10s). Od pławy KUŹ należy 
się kierować na pławę nr 2, a następnie należy 
łagodnie wejść w linię nabieżnika 339 stopni 
(górne światło: F.R. 14m 3M, dolne: F.R. 17m 
3M). Prawa główka portu świeci w nocy świa-
tłem LFl.G. 5s 6m 3M, natomiast lewa – świa-
tłem LFl.R. 5s 6m 3M. Konstrukcje nabieżni-
ków są zwieńczone białymi trójkątami. Niższy 
stoi tuż przy porcie (w pobliżu slipu), wyższy 

znajduje się nieopodal kościoła, na tle strzelistej 
kościelnej wieży. Należy uważnie pilnować 
szlaku wyznaczonego przez nabieżniki i pła-
wy, gdyż poza torem są mielizny (0,8 metra). 
Z bosmanatem portu można się kontaktować 

telefonicznie (690 389 442) lub na kanale 10 
VHF. Dane przedstawione powyżej pochodzą 
z komunikatu nadesłanego do redakcji „Wiatru” 
z kapitanatu Portu Hel, któremu podlega przy-
stań w Kuźnicy. 

Nabieżniki są zwieńczone białymi trójkątami.

Północna keja portu. Solidny slip i żółty budynek kapitanatu z sanitariatami.

Drewniane molo we wschodniej części Kuźnicy.

Wypożyczalnia i centrum sportu „Przystań Kuźnica”. Cumowanie po mazursku (obok portu i plaży zachodniej).FO
T.
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K rystyna Chojnowska-Liskiewicz, 
pierwsza kobieta, która samotnie 
opłynęła świat, zmarła 13 czerwca 

tego roku, w wieku niespełna 85 lat. Urodziła 
się w Warszawie. Po II wojnie światowej wraz 
z rodziną zamieszkała w Ostródzie. Studio-
wała budowę okrętów na Politechnice Gdań-
skiej, gdzie poznała swego męża – Wacława 
Liskiewicza, późniejszego konstruktora jachtu 
„Mazurek”, na którym wyruszyła w swój sa-
motny rejs. Chojnowska-Liskiewicz wypłynę-
ła z Las Palmas 10 marca 1976 roku. Po kilku 

dniach zawróciła i wystartowała ponownie 28 
marca. Żeglowała na zachód przez Atlantyk, 
przez Kanał Panamski, Pacyfik, Ocean Indyj-
ski i dalej wokół Afryki. Wokółziemską pętlę 
zamknęła w okolicach Wysp Zielonego Przy-
lądka 20 marca 1978 roku, po prawie dwóch 
latach żeglugi. Naomi James, ówczesna kon-
kurentka polskiej żeglarki, zamknęła pętlę 39 
dni później. Do portu w Las Palmas Chojnow-
ska-Liskiewicz dotarła w kwietniu. 

– W imieniu całej społeczności żeglarskiej, 
którą mam zaszczyt reprezentować, chciałbym 

raz jeszcze wyrazić ogromną wdzięczność za 
żeglarskie fundamenty, które stawiała Kry-
styna Chojnowska-Liskiewicz, na których 
opiera się tradycja polskiego żeglarstwa. Czło-
wiek żyje dopóki, dopóty trwa pamięć o nim. 
W pamięci żeglarzy kapitan Chojnowska-Li-
skiewicz będzie żyć wiecznie. W tych trud-
nych chwilach, w imieniu swoim, zarządu 
PZŻ i żeglarskiej społeczności, przekazuję 
rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom 
wyrazy głębokiego współczucia – powiedział 
Tomasz Chamera, prezes PZŻ.

***
Swój pamiętny rejs Krystyna Chojnowska

-Liskiewicz wspominała w rozmowie z Mar-
kiem Słodownikiem, którą na łamach „Wiatru” 
opublikowaliśmy wiosną 2013 roku, z okazji 
35-lecia zakończenia wyprawy. Przypomnijmy 
fragmenty wypowiedzi z tego wywiadu:

„Współcześni żeglarze są trochę pokrzyw-
dzeni przez los, ponieważ na morzu wszystko 
zostało już odkryte kilka wieków temu. Nie 
możemy organizować wypraw odkrywczych, 
więc poszukujemy innych celów. Mój cel był 
oczywisty – chciałam być pierwszą kobietą, 
która opłynęła świat samotnie. Wreszcie za-
padła decyzja o organizacji kobiecego rejsu. 
Niektórzy twierdzą, że zgłosiło się aż dwana-
ście kandydatek, inni mówią, że było ich tylko 
sześć. Ponieważ do startu zostało niewiele po-
nad sześć miesięcy, największym problemem 
było zdobycie jachtu. Osoby reprezentujące 
gdańskie Zjednoczenie Przemysłu Okręto-
wego zadeklarowały, że mogą wybudować 
dla mnie jacht w dość krótkim czasie. Mia-
łam szczęście, bo w zjednoczeniu pracowało 
wtedy sporo moich znajomych ze studiów. 
Postanowiono wykorzystać istniejącą formę 
jachtu klasy Szmaragd i właśnie taką łódź za-
częto dla mnie budować. Miałam wpływ na 
kształt pokładu budowanego systemem one
-off. Zdecydowałam się na płaski pokład, bez 
nadbudówek i okien, które w trakcie trudnego 
i długiego rejsu mogłyby spowodować dodat-
kowe komplikacje. Sporo czasu poświęciłam 
na dostosowanie „Mazurka” do moich oczeki-
wań, oczywiście na tyle, na ile było to możliwe 
w tamtych warunkach. Pracowałam przy jach-
cie już na etapie budowy kadłuba. Chciałam 
go jak najlepiej poznać. To ważne, by podczas 
długiego rejsu znać łódź od podszewki.

Początkowo chciałam wypłynąć z Polski, ale 
zabrakło czasu. Chcąc rozpocząć rejs w kraju, 
musiałabym opuścić port latem. W tym czasie 
jednak jacht dopiero powstawał, nie było więc 
szans na realizację takiego zamierzenia. Do 

Pierwsza na zawsze. Odeszła kapitan 
Krystyna Chojnowska-liskiewicz

Rok 2013. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz w obiektywie Marka Słodownika.
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Las Palmas „Mazurek” popłynął statkiem. 
Po tygodniu od startu popsuła się kuchenka. 
Zdecydowałam się zawrócić, ponieważ długa 
żegluga bez sprawnej kuchenki byłaby nie-
zwykle trudna. Urządzenie naprawiła ekipa 
z fińskiej łodzi serwisowej, wspaniała rodzi-
na żyjąca z obsługi statków i jachtów. Później 
kuchenka popsuła się jeszcze raz, na Atlan-
tyku. Do Karaibów dopłynęłam, używając 
prymusa. Podczas rejsu psuł się także silnik. 
Z powodu niewielkiego budżetu zamontowa-
no na „Mazurku” prototypowy napęd, w któ-
rym wybijało zawory. Pierwszy raz silnik się 
popsuł w Panamie, miałam też z nim kłopoty 
w Australii. Naprawiali go przedstawiciele fir-
my, ale później i tak działał krótko.

O rejsie Naomi James dowiedziałam się 
podczas postoju w Durbanie na wschodnim 
wybrzeżu RPA. Wcześniej nawet nie znałam 
tej żeglarki. W porcie usłyszałam, że Naomi 
płynie na jachcie prawie dwukrotnie dłuż-
szym niż „Mazurek”. Był to dawny „British 
Steel”, na którym słynny Chay Blyth pierwszy 
opłynął świat samotnie trasą ze wschodu na 
zachód. Było więc jasne, że rejs Naomi będzie 
szybki. Miałam jednak swój plan i nie zamie-
rzałam go zmieniać.

Bez wątpienia termin rejsu Naomi James 
nie był wybrany przypadkowo. Kiedy zacho-
rowałam w Australii, konieczna była hospitali-
zacja. Pomocy udzieliło mi tamtejsze lotnicze 
pogotowie ratunkowe, które wówczas nie było 
finansowane przez państwo, a poprzez dobro-
wolne składki obywateli. Dlatego władze po-
gotowia postanowiły nagłośnić swoją akcję. 
Wiadomość o przerwaniu mojego rejsu obiegła 
świat i zapewne dotarła też do Naomi James. 
Dalej wydarzenia potoczyły się błyskawicz-
nie: przygotowanie doskonałego jachtu, szyb-
ki start i rejs najkrótszą trasą. Zabrakło tylko 
sukcesu, bo na szczęście zdołałam wrócić na 
„Mazurka” i dokończyć zadanie. Później tyl-
ko raz spotkałam się z Naomi. W Kanadzie. 
Była z mężem, słynnym żeglarzem Robem 
Jamesem. Unikali mnie, jak tylko mogli. 
A kiedy zostałyśmy zaproszone do telewizji, 
nie powiedziała mi o tym. O terminie nagra-
nia dowiedziałam się przypadkiem od trzeciej 
uczestniczki spotkania, żeglarski z USA. To 
była nieprzyjemna sytuacja.

Trasę przez Kanał Panamski wybrałam 
sama z uwagi na brak dostatecznej ilości wody 
pitnej na jachcie. W tamtym czasie odsalar-
ki nie były jeszcze w powszechnym użyciu, 
więc trasę rejsu dopasowałam do możliwo-
ści jachtu. Inny wariant praktycznie nie był 
możliwy. Wracając przez Atlantyk, zeszłam 
mocno w kierunku zachodnim, co oznaczało, 
że czeka mnie żegluga na Wyspy Kanaryjskie 
ostrym kursem do wiatru. Podczas rozmowy 
z Tadeuszem Siwcem za pośrednictwem stacji 
Gdynia Radio zażartowałam, że lepiej byłoby 
płynąć na Karaiby korzystniejszym kursem. 
Ten żart zaczął szybko żyć własnym życiem, 
a ja musiałam się z niego tłumaczyć.

Później pomniejszano znaczenie polskiego 
rejsu. W wielu źródłach można było przeczy-
tać, że to Naomi jest pierwszą kobietą, która 
samotnie opłynęła świat. To nie było przyjem-
ne, ale trudno było z tym walczyć. Ówczesny 
zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego za-
niedbał sprawę. Zresztą tak samo jak władze 
Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego, którym 
z oczywistych względów powinno zależeć na 
nagłośnieniu tego projektu. Zaprzepaszczono 
szansę na promocję polskiej stoczni, polskiego 

jachtu – miałam wrażenie, że nikomu na tym 
nie zależy. To był dla mnie dość dziwny czas. 
Z jednej strony, powinnam się czuć docenio-
na, bo przecież otrzymywałam odznaczenia 
i fetowano mój sukces. Ale z drugiej strony, 
byłam zaskoczona postawą PZŻ. Już dwa dni 
po zakończeniu rejsu przyjechał samochód, aby 
zabrać wyposażenie jachtu. Wyglądało to tak, 
jakby ktoś się obawiał, że przywłaszczę sobie 
różne rzeczy z „Mazurka”. Kilka dni później 
jacht zabrano do stoczni, by dokonać przeróbek 
mających przystosować jednostkę do żeglugi 
załogowej. Zaskoczyło mnie to ekspresowe 
tempo. To była pochopna decyzja, bo przecież 
bezpowrotnie zmarnowano szansę na promocję 
rejsu, także za granicą, a poza tym „Mazurek” 
nie nadawał się do pływania czarterowego. 
Był jachtem niewielkim, ciasnym, a centralne 
miejsce w kabinie zajmowała obudowa silnika. 
Decyzja armatora jednak zapadła błyskawicz-
nie i nie miałam na nią wpływu. Tak naprawdę 
poczułam się doceniona dopiero po latach”.

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz

Jacht „Mazurek” z Krystyną Chojnowską-Liskiewicz powraca.  Fot. Archiwum PZŻ

Sztormiak z pamiętnego rejsu.
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D on McIntyre, australijski żeglarz, 
jest pomysłodawcą atlantyckich re-
gat Globe 5.80 Transat, które mają 

się odbyć już tej jesieni (start zaplanowano na 
31 października), oraz etapowego wyścigu 
dookoła świata Mini Globe Race 2024 (pa-
satową trasą w kierunku zachodnim, przez 
Kanał Panamski i na północ od Australii). 
Oba wydarzenia mają być szansą dla żeglarzy 

amatorów bez wielkich budżetów, marzących 
o prawdziwych oceanicznych wyzwaniach. 
Projektantem jachtu do regat Dona jest Janusz 
Maderski, który przygotował zmodyfikowaną 
i wydłużoną o 80 cm setkę (łódź nazwano Glo-
be 5.80). Wydaje się, że inicjatywa Australij-
czyka to strzał w dziesiątkę, bo w 15 miesięcy 
sprzedano ponad 150 planów, a budowę rozpo-
częło 70 żeglarzy z 23 państw.

W czerwcu Don odwiedził Polskę, by 
w podwarszawskich Ząbkach odebrać proto-
typowy egzemplarz zbudowany przez Piotra 
Czarnieckiego, uczestnika wyścigu Setką 
przez Atlantyk 2016. Z uwagi na ograniczenia 
związane z pandemią, odbiór opóźnił się o po-
nad pół roku. Dlatego wizyta Dona była wy-
darzeniem wyczekiwanym i obserwowanym 
przez wszystkich zainteresowanych nowymi 
imprezami oraz budową małych jachtów oce-
anicznych. Na spotkanie z Donem przyjechali 
żeglarze z Polski oraz z Czech. Była to okazja, 
by porozmawiać i zobaczyć gotową jednostkę.

McIntyre nie krył zadowolenia z projektu 
i z jakości wykonanych prac. Wspólnie z Pio-
trem zamontowali urządzenia elektroniczne, 
samoster i przygotowali łódź do transportu – 
Australijczyk nie mógł się bowiem doczekać, 
kiedy wreszcie wyruszy do Francji, zwoduje 
jacht w Les Sables d’Olonne, przeprowadzi 
pierwsze testy przybrzeżna i przygotuje łódź 
do sierpniowej próby oceanicznej, czyli testo-
wego rejsu przez Atlantyk. – Niektórzy żegla-
rze zwlekają z rozpoczęciem budowy, bo chcą 
najpierw poznać wyniki pierwszych testów 
oceanicznych. Dlatego z niecierpliwością 
czekam na ten dzień, w którym oddam cumy 
i popłynę. Uwielbiam małe jachty, ich prostotę 
i brak wygód. Dla mnie to kwintesencja żeglo-
wania – mówił Don podczas wizyty w Polsce.

McIntyre zdradził, że ma już sześciooso-
bowy zespół współpracowników, którego 
zadaniem jest koordynacja procesów powsta-
wania jachtów, wysyłka planów, komunikacja 
z potencjalnymi uczestnikami regat, przygo-

Globe 5.80 made in Poland. prototypowy 
egzemplarz nowego jachtu dotarł do Francji

Don McIntyre i jego jacht już we Francji. Niemal natychmiast po przyjeździe zwodował łódź i rozpoczął oceaniczne próby.  Fot. JL Lhomond

Koja ciasna, ale własna. Pierwsze przymiarki podczas wizyty w Polsce.
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towanie imprez pod względem logistycznym 
i rozsyłanie informacji prasowych. Janusz Ma-
derski obawia się jednak, że regaty atlantyckie 
będą miały niską frekwencję. Mamy bowiem 
za sobą nietypowy rok, który wywrócił do 
góry nogami wiele dziedzin życia, w tym tak-
że sponsoring wydarzeń sportowych.

Dlaczego Australijczyk zdecydował się na 
jacht polskiej konstrukcji? Był pod wrażeniem 
setek Janusza Maderskiego, ich niezawodności 
i dzielności morskiej. Chciał jednak mieć łódź 
nieco większą. Globe 5.80 ma 5,8 metra długo-
ści i 2,3 metra szerokości. Masa jachtu to zaled-
wie 700 kg. Konstrukcja jest prosta: drewniany 
szkielet, poszycie ze sklejki o grubości 20 mm 
w części dennej, 10 mm na burtach i 8 mm na 
pokładzie. Wszystko to po oblaminowaniu two-
rzy zwartą i sztywną bryłę. W dziobie i na rufie 
są szczelne przegrody. Łódź można przewozić 
na przyczepie bez demontażu kila. W porów-
naniu z setką, jest dłuższa o 80 cm, szersza 
i wyższa o 10 cm, ma także większe zanurzenie, 
wyższy maszt i większą powierzchnię żagli. 
Zdaniem konstruktora, na budowę jachtu nale-
ży poświęcić około 450 godzin, ale to oczywi-
ście czas orientacyjny (plany do samodzielnej 
budowy kosztują 350 euro).

Na burtach są dwie koje, jest też miejsce 
na niewielką toaletę oraz stolik nawigacyjny. 
Wnętrze pomieści zapasy wody i żywności dla 
dwóch osób na 40 dni – to ponad pół tony ba-
gażu. Na dachu będzie panel solarny zasilający 
elektronikę i oświetlenie. Kokpit jest głęboki 
i dobrze osłonięty. Łodzie będą wyposażo-
ne radiopławy EPIRB, odbiorniki AIS, radia 
VHF, satelitarne lokalizatory GPS, kompasy 
i barometry. Uczestnicy regat będą mogli za-
brać komputery i telefony, ale zabroniona bę-
dzie komunikacja z lądem. Do nawigacji po-

służą sekstanty i papierowe mapy. Jacht będzie 
pokonywać ponad 120 mil na dobę.

Na pytanie, czy Globe 580 nie podzieli losu 
klasy Mini 6.50, która przed laty także miała 
być niskobudżetowa, a dziś koszty przygo-
towania projektu i startu w regatach sięgają 
nawet 400 tys. euro, Don stwierdził, że zrobi 
wszystko, by tak się nie stało. Dlatego właśnie 
jachty monotypowe, ograniczona różnorodność 
materiałów, określona waga, a maszty i elektro-
nika od jednego dostawcy. Budowa łodzi ma 
kosztować około 30 tys. euro. Prototyp Dona 
kosztował ponad 50 tys. euro, ale jest wykonany 
z droższych materiałów i lepiej wyposażony.

W przeszłości Don McIntyre zajął drugie 
miejsce w regatach BOC Challenge 1990. Brał 
udział w rejsie repliki szalupy z okrętu „Boun-
ty” (czteroosobowa załoga przepłynęła 4000 
mil po Pacyfiku). Trzy lata temu zorganizował 
regaty Golden Globe Race, które uświetniły 
50. rocznicę pierwszego wokółziemskiego 
wyścigu samotników. Dziś promuje załogowe 
regaty etapowe Ocean Globe Race 2023, które 
będą rozgrywane z okazji 50-lecia pierwszych 
regat Whitbread (o tej imprezie czytajcie na 
stronie www.oceangloberace.com).

Więcej o nowej łódce Globe 5.80 i regatach 
organizowanych przez Australijczyka na stronie 

internetowej www.classglobe580.com oraz na fa-
cebooku: @classglobe580. O atlantyckich rega-
tach zaplanowanych na jesień tego roku czytajcie 
na stronie www.globe580transat.com. 

www.ClassMini580.com
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P onad trzy lata trwały zmagania 
młodych żeglarzy z budową pięcio-
metrowych sklejkowych jachtów 

klasy Setka przystosowanych do samotnej 
oceanicznej żeglugi. Adam Radecki i Edyta 
Krakowiak (mają po 24 lata), tuż po maturze 
byli na najdłuższych wakacjach swego ży-
cia – cztery miesiące spędzili w rejsach oraz 
w pracy nad Zalewem Zegrzyńskim, na Ma-
zurach i na morzu. Podczas jednego z dłuż-
szych przelotów przez Bałtyk padły słowa: 

„OK, zróbmy to”. Wtedy nie wiedzieli jesz-
cze, co ich czeka... W ekipie był także Rafał, 
młodszy brat Adama, regatowiec. To właśnie 
on zauważył na targach żeglarskich niezwykłą 
łupinę, czyli jacht „Atom” Piotra Czarniec-
kiego, uczestnika regat Setką przez Atlantyk 
2016. Rafała zafascynował przede wszystkim 
mechanizm samosteru wiatrowego, o którym 
później opowiadał Adamowi i Edycie. Tak 
się narodził projekt 3x100 Sailing, żeglarskie 
przedsięwzięcie pasjonatów bez doświadcze-
nia w budowie łodzi i bez wiedzy szkutniczej, 
ale za to z ogromnym pragnieniem posiadania 
własnego jachtu i z marzeniami o oceanicz-
nych przygodach.

Plany łódek zakupili u konstruktora Janu-
sza Maderskiego. Po rozpakowaniu przesyłki 
i przejrzeniu kilku kartek, zrozumieli, że to nie 
będzie tak proste, jak składanie kloców lego. 
Początki nie zapowiadały sukcesu: garaż na 
warszawskich Bielanach, jedna szlifierka i jed-
na wyrzynarka kupiona za 150 zł (o dziwo, wy-
cięła trzy łódki i zepsuła się dopiero po dwóch 
latach). Pierwsze w życiu spotkanie z żywicą. 
Pierwsze wycinanki w sklejce. Pierwsze wręgi. 
O ile panowie mieli już pewne obeznanie z na-
rzędziami, Edyta pierwszy raz w życiu trzy-
mała w rękach wkrętarkę. Wiec znajomi przyj-
mowali zakłady: „Kto pierwszy się podda?”. 
Naprawdę, aż trudno uwierzyć w to, że po wielu 
wzlotach i upadkach, a nawet wylanych łzach, 
w maju 2021 roku, przed hangarem Warszaw-
skiego Klubu Wodniaków PTTK przy Wale 
Miedzeszyńskim, stanęły dwa prawie komplet-
ne jachty oceaniczne: „Heroine” Edyty i „Dre-
am Catcher” Adama. Inaczej potoczyły się 
losy Rafała. Rok temu przeprowadził się wraz 
z dziewczyną do Szwecji. Zabrał tam także 
swoją setkę. Pracuje jako szkutnik. Łódkę koń-
czy powoli, niespiesznie. Obrał własny kurs...

Od kiedy zdecydowali się na rozpoczęcie 
prac, których zwieńczeniem będzie samotny 
rejs przez Atlantyk, wszystkie swoje plany 
musieli dopasować do projektu. Nie mogli na 
przykład cały sezon żeglować i zarabiać na 
jachtach, bo co najmniej połowę lata musieli 
przeznaczyć na robotę szkutniczą – właśnie 
w sezonie pracuje się bowiem najlepiej. Pra-
wie wszystko robili pierwszy raz, więc nigdy 
nie byli pewni do końca, czy robią to dobrze. 

Projekt 3x100 Sailing. polscy żeglarze 
znów wyruszą małymi setkami na atlantyk

Dobry balast to podstawa – praca przy stalowej płetwie kila.

Setka „Heroine”.Elbląg. Pierwsze wodowanie jachtu „Dream Catcher”. Adam i Edyta wyruszają na Zalew Wiślany. Z
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Poprawki i wykonywanie kolejnych etapów od 
nowa było codziennością. Szymon Kuczyń-
ski, żeglarz, który też zaczynał od podobnego 
projektu, a później dwa razy opłynął samotnie 
świat, powiedział kiedyś, że setki to wspinacz-
ka wiele poziomów w górę w bardzo krótkim 
czasie. Słowa te sprawdziły się także w zmaga-
niach duetu 3x100 Sailing.

Rejs przez Atlantyk miał się odbyć ubiegłej 
jesieni, ale z powodu pandemii start przełożo-
no o rok. Z jednej strony, dało to ekipie więcej 
czasu na dokończenie prac, z drugiej – prze-
dłużyło niełatwą drogę i wywołało frustrację. 
Wielokrotnie powtarzali: „Niech ta budowa się 
wreszcie skończy”.

Młodym szkutnikom wsparcia udzielali star-
si i bardziej doświadczeni żeglarze, uczestnicy 
poprzedniej edycji setkowych regat. Adam Ha-
merlik (setka „Still Crazy 2”) zaczął być nawet 
nazywany Tatą Setka. Jego projekt „Szkutnia 
po godzinach” sąsiadował ściana w ścianę z po-
mieszczeniem setkowiczów. To właśnie on po-
mógł im wynająć hangar w klubie nad Wisła, 
gdy nie mieli gdzie się podziać ze swymi łódka-
mi. Szymon Ruban (setka „Igus”) podzielił się 
swoją pracownią i pomagał w wycinaniu i spa-
waniu elementów ze stali. Olek Hanusz, znany 
żeglarz i założyciel Szkutni Wisła, z uwagą ob-
serwował postępy prac, doradzał, cierpliwie po-
życzał narzędzia i nie raz się wkurzał, że znów 

coś popsuli. Z czasem Olek i Edyta zbliżyli się 
do siebie i tworzą dziś szczęśliwą parę – to ko-
lejny element tej ciekawej historii.

– Na ostatniej prostej otrzymaliśmy bezcenne 
wsparcie Centrum Sportu w Mysiadle – mówi 
Edyta Krakowiak. Na początku lipca obie łód-
ki dotarły do Elbląga, gdzie w zaprzyjaźnionej 
przystani, przy wsparciu miejscowych żegla-
rzy, przeprowadzono ostatnie prace i rozpoczę-
to taklowanie. Po pierwszym postawieniu żagli, 
jachty przeszły testy na Zalewie Wiślanym. Ko-
lejny etap to przeprowadzka do Gdyni i próby 
morskie. – Jesienią chcemy przetransportować 
łodzie do Portugali – dodaje Edyta. – Popływa-
my wzdłuż wybrzeża, pozwiedzamy, a w listo-
padzie wystartujemy na Kanary, by tam znów 
trochę się poszwędać. Później najważniejsza 

próba – grudniowy rejs przez Atlantyk na Mar-
tynikę. Na Karaibach zostaniemy dłużej. Gdy 
w Polsce zapanuje zima, będziemy pływać, 
zwiedzać i pracować. Powrót do Europy planu-
jemy dopiero, gdy na miejscu zacznie się sezon 
huraganowy. Przygotujemy jachty do transpor-
tu kontenerem, bo nie wyobrażam sobie, by na-
sze ukochane setki nie wróciły z nami do domu.

Oprócz Edyty i Adama, setki budują także 
Kuba Dąbrowski, Jakub Waszkiel, Arkadiusz 
Pawełek, Grzegorz Brodecki, Bogdan Ewiak 
oraz Czech Luděk Chovanec. Holender Onno 
Weg przygotowuje zakupioną przez siebie 
łódź „Quark”, na której w regatach Setką przez 
Atlantyk 2016 płynął Arek Pawełek. Z kolei 
Jurand Goszczyński kupił gotową łódkę i od 
paru sezonów pływa nią po Bałtyku. 

Początki były trudne. Niekiedy zapał ustępował miejsca zniechęceniu, a śmiech – łzom.

Najpierw praca koncepcyjna…

…później fikołki i maszyny w ruch.

Setką z wiatrem i z nurtem rzeki Elbląg. Pierwsze przymiarki pod pokładem.Z
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Czarter Omega Buster 800 K

Sklep żeglarski
Tawerna i Hotelik

Całoroczna opieka nad jachtem

www.podomega.pl
podomega@podomega.pl 

Zabudowa, remonty i wyposażenie jachtu

 
 

B artek Czarciński, instruktor żeglar-
stwa i szkutnik, który pięć lat temu, 
na własnoręcznie zbudowanym 

ośmiometrowym jachcie, podjął próbę opłynię-
cie świata w samotnym rejsie non stop z Gdyni 
do Gdyni, zawodowo jest dziś związany z wy-
dawnictwem „Wmoże”. Udziela też wsparcia 
przy zakupie jachtów żaglowych na rynku wtór-
nym i sprowadza zakupione jednostki do kraju. 
Nie zrezygnował jednak ze szkutniczej pasji, 
którą realizuje po godzinach we własnym warsz-
tacie, tym samym kontynuując rodzinną trady-

cję. Odwiedziliśmy Bartka na początku lipca, by 
sprawdzić, jakim łodziom ratuje dziś życie.

Do remontu przygotowuje jacht „Wanda”, 
na którym, wraz z rodziną, przez cztery lata 
(z przerwami) żeglował wokół Hiszpanii, 
pokonując 20 tys. mil morskich. Remontuje 
także dwie klasyczne szwedzkie łodzie mo-
torowe marki Pettersson o długości ośmiu 
metrów: jedna pochodzi z 1934 roku, druga – 
z 1920 roku. Te smukłe jednostki, do dziennej 
żeglugi po wodach śródlądowych i przybrzeż-
nych, wyposażone są w silniki stacjonarne. 

Jedna będzie mieć nowy motor marki Beta 
Marine 30 KM, druga – oryginalny silnik Vo-
lvo Penta z 1944 roku po kapitalnym remoncie 
(części niezbędnych do renowacji silnika po-
szukiwano niemal w całej Europie). – Chcąc 
zmierzyć się z odbudową takich konstrukcji, 
musiałem zbudować parownik do gięcia wręg 
i zakupić oprzyrządowanie do próżniowego 
klejenia drewna. Gdy prace zostaną ukoń-
czone, obie jednostki będą ozdobą każdego 
portu, w którym zacumują. Niektórzy uwa-
żają, że jestem niepoprawnym romantykiem 
i stąd moje zamiłowanie do rekonstrukcji 
starych łodzi. Pewnie mają rację. Sądzę jed-
nak, że prawdziwy renesans drewnianych 
jachtów jest dopiero przed nami, a wtedy taka 
działalność będzie nie tylko czasochłonnym 
hobby, ale też inwestycją. Jak renowacja za-
bytkowych samochodów czy zakup obrazów 
– mówi Bartek Czarciński.

W swym warsztacie remontuje też jacht ża-
glowy „Kalisia” (typ Taurus), który powstał 
w dawnej Szczecińskiej Stoczni Jachtowej im. 
Leonida Teligi w 1979 roku. Taurusy projekto-
wali Czesław Gogołkiewicz, Edward Hoffman 
i Kazimierz „Kuba” Jaworski, przede wszyst-
kim z myślą o regatach OSTAR i Admiral’s 
Cup. Armatorem jachtu „Kalisia” był Kaliski 
Okręgowy Związek Żeglarski. Łódź żeglowa-
ła od 1979 do 1991 roku (z przerwą spowodo-
waną stanem wojennym), odbyła 119 rejsów 
i przepłynęła 57 tys. mil.

Renowacja starych drewnianych jachtów 
wymaga nie tylko wiedzy szkutniczej i cier-
pliwości, ale także umiejętności poszukiwania 
archiwalnych projektów i zdobywania części. 
Niekiedy trzeba też odgadywać, jakich metod 
używali twórcy poszczególnych egzemplarzy. 
Łodzie motorowe Pettersson, które w podka-
liskim warsztacie otrzymują nowe życie, choć 
mają zbliżonych kształt, powstały w różnych 
zakładach, przy wykorzystaniu nieco innych 
metod szkutniczych, z desek o różnej grubo-
ści. Odbudowa jednaj takiej konstrukcji może 
pochłonąć kilka tysięcy godzin pracy.  

bartek Czarciński: „prawdziwy renesans 
drewna w jachtingu jest dopiero przed nami”

Bartek Czarciński na pokładzie jachtu „Wanda”.

„Wanda”, z klasycznym długim kilem, przygotowana do remontu. Smukły kadłub łodzi typu Pettersson. FO
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Sklep żeglarski
Tawerna i Hotelik

Całoroczna opieka nad jachtem

www.podomega.pl
podomega@podomega.pl 

Zabudowa, remonty i wyposażenie jachtu

 
 

L ila i Stanisław Kasprzak, szefowie 
kultowego portu Pod Omegą, pocho-
dzą z Dolnego Śląska. W odległym 

Głogowie Stanisław był harcerzem i uczniem 
szkoły budowlanej (żonę poznał na obozie har-
cerskim). Zarażony pasją do ratownictwa wod-
nego i żeglowania, przemierzał Odrę omegami 
i morza na pokładzie „Zawiszy Czarnego”. 
A kiedy przyszedł czas na stabilizację, rodzinę 
i dzieci, zaczął się rozglądać za odpowiednim 
miejscem na przystań (także zawodową). Prze-
mierzył Mazury i Warmię, ale najciekawsze 
miejsce znalazł w Iławie, 400 km od Głogowa, 
w ośrodku należącym do PTTK. W 1981 roku 
założył z żoną firmę Pod Omegą. Pierwszymi 
jachtami w czarterowej flocie były 24 omegi 
– stąd nazwa firmy. Z pomocą rodziny zaczął 
budować pierwsze pomosty oraz organizować 
życie mariny. Tak zacumował nad Jeziorakiem 
na cztery dekady. 

Dziś przystań Pod Omegą jest jednym z naj-
bardziej klimatycznych miejsc na całym Poje-
zierzu Iławskim. Goście zwykli powtarzać: „Tu 

się czuje ducha prawdziwego portu”. Stanisław, 
wraz ze współpracownikami i rodziną (dorosło 
już trzecie pokolenie), prowadzi hotelik i cało-
roczną tawernę. Na miejscu działa też dobrze 
zaopatrzony sklep żeglarski. W sezonie wod-
niacy korzystają z wypożyczalni sprzętu wod-
nego (kajaki, rowery wodne, łódki motorowe) 
oraz z floty czarterowej złożonej z jednostek 
żaglowych typu Antila oraz rodzinnej łodzi 
motorowej Omega Buster 800 K. Firma oferuje 

też usługi szkutnicze, remonty oraz zabudowę 
jachtów żaglowych i motorowych. Pod Omegą 
to także całoroczny serwis i opieka nad jachta-
mi, a także szkolenia motorowodne. Przy pięciu 
pomostach jest ponad 100 miejsc cumowni-
czych dla gości i sezonowych rezydentów.

Nowością są szkolenia motorowodne połączo-
ne z wypoczynkiem nad Jeziorakiem. Obejmują 
między innymi nocleg w portowym hoteliku, 
wyżywienie w tawernie z widokiem na przystań 
oraz oczywiście szkolenia na wysokim pozio-
mie. W wolnym czasie uczestnicy kursów od-
poczywają na tarasach nad brzegiem jeziora, ko-
rzystają ze sprzętu wodnego i organizują wypady 
rowerowe na okoliczne szlaki. Port Pod Omegą 
oferuje również organizację eventów i imprez 
firmowych, także w formie rejsów i regat, oczy-
wiście wraz ze sprzętem wodnym, noclegami 
i wyżywieniem. Natomiast pod koniec sierpnia, 
zaprasza na coroczne regaty O Żeglarski Puchar 
Iławy zaliczane do Pucharu Polski Jachtów Ka-
binowych – w tym roku nazwane Omega Cup na 
40-lecie.  

Perła w koronie iławy i jezioraka. 
40 lat przystani pod Omegą

Port Pod Omegą zatopiony w zieleni.  Fot. Foto-Roni

Przy pięciu pomostach jest ponad 100 miejsc cumowniczych dla gości i sezonowych rezydentów.   Fot. Michał Krysztofiak
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J uż siedem lat po odzyskaniu niepodległo-
ści w 1918 roku, polski żeglarz wystar-
tował na igrzyskach. By do tego doszło, 

konieczne było powołanie krajowej federacji: 
Wszechpolskiego Związku Towarzystw i Klu-
bów Żeglarskich (1924). Edward Bryzemeister 
wystartował w Moulen na Sekwanie. Za tymi 
wydarzeniami stał Józef Klejnot-Turski, dzien-
nikarz i wydawca z Tczewa, wykładowca Pań-
stwowej Szkoły Morskiej. Dla nowej federacji 
start Polaka w Moulen był nie tylko wydarze-
niem sportowym. Czesław Petelenz, późniejszy 
prezes PZŻ, pisał w „Morzu”: „Polsce zależy na 
dobrych wynikach międzynarodowych właśnie 
w sporcie żeglarskim, który symbolizować ma 
nasze umiłowanie i wykorzystywanie należące-
go do nas skrawka morza”.

Moulen 1924 

Bryzemeister (rocznik 1877) wygrał krajowe 
eliminacje, pokonując faworyzowanego Otto-
na Weilanda, Romana Potkańskiego i Józefa 
Klejnot-Turskiego. We Francji sukcesu jednak 
nie odniósł, zajął 15. miejsce i nie wszedł do 
finału. Przyczyną była nieznajomość jachtu 
i kłopoty na trasie. Poza tym Bryzemeister po-
jechał na regaty sam, nie miał żadnego wspar-
cia na brzegu. Po igrzyskach żeglarz wdał się 
w konflikt ze związkiem, którego przyczyny 
nie są znane. Wkrótce zakończył rywalizację 
na jachtach sportowych.

Bryzemeister był członkiem pierwszego klubu 
w Gdańsku i współzałożycielem PZŻ, YKP oraz 
sekcji żeglarskiej WKW. Już w 1919 roku miał 

swój warsztat, który początkowo był głównym 
dostawcą mieczowych jachtów dla amatorów, 
a później tworzył także doskonałe jednostki 
zwyciężające w najważniejszych krajowych re-
gatach. Zaprojektował łódź typu Tajfun (1920), 
która uznawana jest za pierwszą udokumento-
waną polską konstrukcję jachtową. Na tej jedno-
stce wygrał pierwsze regaty morskie Ligi Żeglu-
gi Polskiej w Gdyni (1923). Z wykształcenia był 
inżynierem. Podczas wojny został wywieziony 
na roboty do Niemiec i tam pozostał. Cała jego 
rodzina zginęła. Pan Edward do kraju już nie 
wrócił, zerwał kontakty z Polską. Nie znamy ani 
jego losów, ani daty śmierci i miejsca pochówku.

Amsterdam 1928

Cztery lata później Władysław Krzyżanow-
ski i Adam Wolff wystartowali w klasie Din-
ghy 12. Krzyżanowski pochodził z Mińska 
(rocznik 1905). Był wychowankiem warszaw-
skiego AZS. Na igrzyskach popłynął tylko 
w pierwszym wyścigu, zajmując ósme miejsce 
na 10 startujących. Decyzją Ludwika Szwy-
kowskiego, kierownika ekipy, został wymie-
niony na rezerwowego Wolffa. Ale ten także 
zajął ósme miejsce. W kolejnym biegu Wolff 
wywrócił się przed startem (zaliczono mu 10 
miejsce, czyli ostatnie w grupie). W klasyfika-
cji generalnej Polacy zajęli 17. pozycję (na 20 
ekip). Wyprzedzili żeglarzy z Czechosłowacji, 
Austrii i Monako.

W 1939 roku Krzyżanowski był kanonie-
rem w pułku artylerii. Po pojmaniu przebywał 
w obozie Stalagu II-A, z którego został zwol-
niony jesienią 1940 roku. W randzie podpo-
rucznika, pod pseudonimem „Henryk”, służył 
w Armii Krajowej. Niestety, nie znamy jego 
późniejszych losów. Zmarł w Warszawie 15 
sierpnia 1985 roku.

Wolff (rocznik 1899) ukończył filozofię, ale 
karierę zawodową poświęcił archiwistyce. Był 
autorem pionierskich prac w tej dziedzinie 
i współautorem „Polskiego słownika archiwal-
nego”. Przed wojną był też współzałożycielem 
PZŻ, a przez kolejne lata podporą AZS. Stwo-
rzył część regulaminów, które w pierwszych 
latach rodzącego się polskiego żeglarstwa były 
podstawą działania dla tworzących się klubów 
i stowarzyszeń. Do końca swoich dni pracował 
naukowo. Pochowany jest w Warszawie. 

Kilonia 1936 

Na igrzyska w Los Angeles Polska nie wy-
słała swoich reprezentantów ze względu na 
koszty. Cztery lata później, w Kilonii, mieli-
śmy już zawodników w dwóch klasach. 

Przedwojenni olimpijczycy. Burzliwe losy 
pionierów polskiego żeglarstwa regatowego 

Klasa Dinghy 12.

Igrzyska w 1936 roku – port olimpijski w Kilonii.
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Celem wyłonienia reprezentanta kraju w kla-
sie Olimpijka zorganizowano obóz w Pucku. 
Najlepszym okazał się Leon Jensz pochodzący 
z Chabarowska, zawodnik YKP (rocznik 1915). 
Na igrzyskach wystartował w pierwszych 
pięciu wyścigach (raz był trzeci, cztery raz 
w drugiej dziesiątce). Później został wymienio-
ny przez rezerwowego Jerzego Dzięcioła. 

Leon Jensz przed wojną odbywał służbę 
w szkole podchorążych kawalerii w Grudzią-
dzu. Okupację niemiecką przetrwał w War-
szawie, budował jachty klasy Pionier projek-
tu Juliusza Sieradzkiego, szkolił żeglarzy na 
tajnych kursach, startował w konspiracyjnych 
regatach, walczył w Powstaniu Warszawskim, 
a po jego zakończeniu przepłynął potajemnie 
Wisłę przedostając się na praską stronę mia-
sta. W 1948 roku został aresztowany przez 
UB i posądzony o szpiegostwo. W więzieniu 
spędził ponad rok. Po wyjściu na wolność nie 
mógł znaleźć stałej pracy, więc podejmował 
się dorywczych zajęć. W 1953 roku otworzył 
w Warszawie warsztat szkutniczy. Swój ostat-
ni start zaliczył w Sopocie podczas Złotego 
Pucharu Finna (1965), była to pierwsza impre-
za rangi mistrzostw świata w powojennej Pol-
sce. 50-letni wówczas Leon Jensz był najstar-
szym zawodnikiem. Zajął odległe miejsce, ale 
przez finnistów był niezwykle doceniany. Zaj-
mował się produkcją łodzi sportowych, często 
odwiedzał oficjalne imprezy i regaty młodzie-
żowe. Niezwykle skromny człowiek, zawsze 
uśmiechnięty, chętnie doradzał młodym za-
wodnikom. Zmarł w Warszawie w 1992 roku.

Gdy w Kilonii wycofano Leona Jensza, za-
stąpił go Jerzy Dzięcioł (rocznik 1911). W 1934 
odniósł zwycięstwo w klasie V w regatach 
Warszawa-Modlin. Na igrzyskach dwa razy 
zajął 20. miejsce, nie radząc sobie z wysokimi 
falami. Walczył w kampanii wrześniowej, a po 
wojnie przedostał się do Anglii, gdzie służył 
w wywiadzie. Wypełniał misje w Anglii, na 
Bliskim Wschodzie i na Bałkanach. Do Polski 
już nie wrócił. Po wojnie wyjechał do Kanady. 
Projektował drogi, mosty, osiedla i lotniska. 
Zmarł w sierpniu 2014 roku.

W Kilonii rywalizowała także załoga jachtu 
„Danuta” (klasa 6 m): bracia Janusz i Stanisław 
Zalewscy, Juliusz Sieradzki, Alfons Olszewski 
i Józef Szajba. Ten start od początku nie układał 
się po myśli żeglarzy. Jacht dostarczono zbyt 
późno, więc nie było czasu na treningi. Poza 
tym łódź nie była należycie przygotowana. Pod-
czas regat okazało się, że żagle są bardzo słabej 
jakości, do tego głębokie – na słabe wiatry. Na 
dodatek Polacy byli jedyną załogą bez spinake-
ra. Dlatego każdy start kończył się sromotną po-
rażką. Ostatecznie zajęliśmy 11. miejsce. 

Sternikiem był Janusz „Supełek” Zalewski, 
inżynier architekt (rocznik 1903). Studiował 
architekturę na Politechnice Warszawskiej. 
W uczelnianym AZS specjalizował się w pły-
waniu. Pasja żeglowania opanowała całą ro-
dzinę Zalewskich dopiero na przełomie lat 
20. i 30. Zalewski projektował umocnienia 

obronne na Westerplatte, bronił Warszawy 
w 1939 roku i uczestniczył w Powstaniu War-
szawskim. Został ciężko ranny i trafił do szpi-
tala. Kiedy kilka dni później Niemcy go zdo-
byli, wymordowali wszystkich rannych i cały 
personel.

Stanisław Zalewski (rocznik 1907) ścigał się 
w regatach w Warszawie i zawsze pozostawał 
w cieniu brata. Był cenionym inżynierem. Po 
wojnie pracował na wielu budowach, nadzoru-
jąc powstawanie dróg. Do końca życia uczestni-
czył w życiu YKP. Zmarł w grudniu 1992 roku.

W załodze „Danuty” był też Juliusz Sieradz-
ki (rocznik 1912), późniejszy słynny projektant 
omegi. Zawsze dążył do zwycięstwa, a jego 
analityczny umysł popychał go do modyfika-
cji i projektowania. Zwyciężył we wszystkich 
regatach w klasie S, wcześniej zmodyfikował 
swoją łódkę klasy V, zaprojektował i zbudo-
wał jacht „Farys”, jeden z największych jach-
tów balastowo-mieczowych. Był doskonałym 
strategiem i nieustępliwym żeglarzem. Po 

wojnie przeniósł się do Sopotu gdzie odtwa-
rzał zniszczone żeglarstwo. Jachty projek-
tował niemal do końca życia, zmarł w 1999 
roku. Kolejny załogant „Danuty”, Alfons Ol-
szewski, ukończył gimnazjum w Gdańsku. 
Reprezentował Gdańską Morską Drużynę 
Harcerską oraz AZS Warszawa, gdzie był 
jednym z pierwszych żeglarzy. W 1937 zo-
stał mistrzem Polski w jolkach olimpijskich. 
Po wojnie angażował się w działania na rzecz 
reaktywacji żeglarstwa na Pomorzu. Mieszkał 
w Sopocie, zmarł w 2006 roku.

Środowisko gdańskie reprezentował także 
Józef Szajba, żeglarz PKM Gdańsk (rocznik 
1910). Ukończył gimnazjum w Zamościu 
i szkołę podchorążych we Włodzimierzu 
Wołyńskim. Był jednym z najbardziej utalen-
towanych regatowców lat 30. Nie znamy jego 
wojennych losów, prawdopodobnie został za-
mordowany przez Niemców w Potulicach pod 
koniec wojny.

Marek Słodownik

Kilonia 1936. Załoga jachtu „Danuta”.

Jachty klasy 6 m.



SPORT ROzMOwa

48 CzERwiEC – lipiEC – siERpiEń 2021

M agda Kwaśna reprezentuje Polskę 
na igrzyskach w Tokio w klasie 
Laser Radial. By zdobyć prze-

pustkę do Japonii, zrezygnowała ze studiów 
i poświęciła żeglarstwu kilka lat życia. Wywal-
czyła kwalifikację dla kraju, a później zdobyła 
olimpijską nominację indywidualną. Ma dopie-
ro 23 lata, więc będzie jedną z młodszych ster-
niczek (10 lat młodszą od faworyzowanych ry-
walek). „Z jednej strony sporo już osiągnęłam, 
ale z drugiej – wszystko tak naprawdę dopiero 
się zaczyna” – mówiła nam w rozmowie prze-
prowadzonej kilka tygodni przed igrzyskami.

Magazyn „Wiatr”: Przygotowania do 
igrzysk na ostatniej prostej. Jak oceniasz 
swoją kampanię olimpijską?

Magda Kwaśna: W ostatnich sezonach wie-
le rzeczy robiłam pierwszy raz w życiu, więc 
można powiedzieć, że mam za sobą kampanię 
debiutów. Była to moja pierwsza batalia o pra-
wo startu w regatach olimpijskich. Zaliczyłam 
pierwsze regaty we flocie seniorek i pierwszy 
udział w mistrzostwach świata. Pierwszy raz 
zmagaliśmy się z pandemią. Pierwszy raz 
przesunięto termin igrzysk i przedłużono 
przygotowania. Wreszcie, pierwszy raz od-

liczam dni do olimpijskiego debiutu. Emocji 
jest oczywiście sporo, ale staram się pamiętać 
o tym, że jadę przede wszystkim na regaty. Po 
to, by się ścigać. Najlepiej jak potrafię. Z pełną 
determinacją i maksymalnym zaangażowa-
niem. Jak zawsze. Pierwszego dnia igrzysk 
spojrzę w lustro i powiem do siebie: „Zrobiłaś 
wszystko, co mogłaś, by przygotować się moż-
liwie najlepiej”.

Jak przebiegały przygotowania w ostat-
nich miesiącach?

Całą zimę spędziliśmy na Wyspach Ka-
naryjskich oraz w portugalskiej Vilamo-
urze. W tych miejscach mogliśmy trenować 
na akwenach o parametrach zbliżonych do 
tych, których możemy oczekiwać w Japo-
nii. Szczególnie wartościowa była żegluga 
na oceanie i jego długich falach, które nie-
kiedy przemieszczają się w innym kierunku 
niż wiatr. Wraz z trenerem wiedzieliśmy, że 
brakuje nam doświadczenia w takich warun-
kach, więc był to zdecydowanie nasz prio-
rytet na okres zimowy. Pandemia, niestety, 
zakłóciła tradycyjny kalendarz startów, który 
zwykle obejmował Miami, Majorkę, Hyères... 
Imprezy odwoływano, więc na przykład la-
tem ubiegłego roku, nasze Górki Zachodnie 
stały się na chwilę regatowym centrum że-
glarskiej Europy. Pod koniec przygotowań, 
w drugiej połowie maja, pojechaliśmy na re-
gaty do Medemblik w Holandii, by wrócić do 
rutyny startowej i przećwiczyć najważniejsze 
elementy związane z rywalizacją. Natomiast 
w czerwcu uczestniczyłam w ostatnim zgru-
powaniu przed igrzyskami, które dla sil-
nej międzynarodowej ekipy zorganizowano 
w Szwecji.

Kadrę pań z klasy Laser Radial prowadzi 
Jared West, trener z Australii, były lasero-
wiec. Czego się od niego nauczyłaś?

Przede wszystkim tego, że żeglarstwo nie 
składa się wyłącznie z treningów na wodzie 
oraz że musimy dojść do poziomu, na którym 
dbamy o każdy najdrobniejszy element przy-
gotowań. Liczy się wiele aspektów pracy na 
lądzie, między innymi przygotowanie fizycz-
ne i mentalne. A także zapewnienie kom-
fortu podczas wyjazdów oraz utrzymanie 
wysokiego standardu pracy w każdej sferze 
kampanii – od optymalnego zakwaterowania 
podczas zgrupowań i regat, po odpowiedni 
ubiór na wodę. Nauczyłam się także tego, 
że czasem lepiej spędzić na wodzie dwie lub 
trzy godziny, zamiast pięciu. Trener Jared jest 
pierwszym, który nie pozwala mi zostać dłu-
żej na wodzie – zawsze powtarza: „Na dziś 
swoje już zrobiliśmy, zadania wykonane, te-
raz czas na odpoczynek”. Przed laty trenował 

Magda Kwaśna: „Nic nie robię na pół 
gwizdka. ani na wodzie, ani na lądzie”

Magda w załodze jachtu „Sailing Poland”.  Fot. Robert Hajduk

Regaty Lotos Nord Cup Gdańsk 2021. Magda Kwaśna w rozmowie z Michałem Korneszczukiem.  Fot. Bartosz Modelski

http://www.sailovnia.pl
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z najlepszymi sternikami świata, więc dosko-
nale wie w jakim miejscu jesteśmy i jakiego 
poziomu sportowego szukamy.

Czy przedłużające się przygotowania 
i niepewność związana z organizacją 
igrzysk w czasie pandemii, miały wpływ 
na twoją pracę?

Czasem musi być trochę gorzej, żeby póź-
niej mogło być lepiej. Nie chcę narzekać, ale 
rzeczywiście niekiedy intensywność pracy do-
prowadza nas do miejsca, w którym organizm 
zawodnika zaczyna szeptać: „Trochę zwolnij”. 
Niedawno ciało zaczęło mi podpowiadać, bym 
niektóre rzeczy wykonywała ostrożniej. Na 
to nakładały się kolejne fale stresu związane 
z przedłużającą się kampanią oraz doniesie-
niami prasowymi budzącymi niepewność co 
do organizacji igrzysk. Czytałam na przykład, 
że 80 proc. Japończyków sprzeciwia się orga-
nizacji tej imprezy w tak trudnych i niepew-
nych czasach – takie wiadomości mogą burzyć 
spokój w głowie. Ostatnie lata to mieszanka 
trudnych chwil i wspaniałych momentów. Jak 
w życiu, tak i w sporcie.

Na jakim sprzęcie pływasz w tym sezonie?
Ostatnio najdłużej na kadłubach Devoti Sa-

iling produkowanych w Polsce przez włoską 
firmę. Testowaliśmy też sprzęt wytwarzany 
w Japonii, na którym będziemy się ścigać na 
igrzyskach. Nie są to nasze ulubione łódki 
i chyba nie należą do najszybszych. Na szczę-
ście, podczas regat olimpijskich, wszyscy będą 
korzystać z jednakowych łódek dostarczonych 
przez organizatorów.

Podczas przygotowań i regat staram się nie 
przywiązywać nadmiernej wagi do sprzętu, 
by nie zaprzątać sobie nim głowy. Na pewnym 
poziomie sporo ważniejsze są inne elementy, 
które wpływają na naszą dyspozycję. Co nie 
zmienia faktu, że każda linka, bloczek, czy 
system, jaki mam na łódce, to elementy prze-
myślane i dopracowane. Poza tym, uważam, 
że każdą łódkę można poprowadzić szybko. 
Póki nie czuję, że coś jest nie tak, to zakła-
dam, że wszystko jest OK, więc nie ma sensu 
kombinować. Jeśli nie płyniesz kilka stopni 
pełniej od rywali i bez problemu utrzymujesz 
się w stawce podczas przymiarek, spokojnie 
możesz się skupić na żegludze i rywalizacji.

Klasa Laser zaczęła w ostatnich sezonach 
ewoluować...

Mamy kilka ciekawych nowości, które uła-
twiają zawodnikom dobór sprzętu i pracę. Może-
my już korzystać z kompasów elektronicznych. 
Standardem są węglowe końcówki masztów – 
dużo trwalsze i bardziej niezawodne (nie trzeba 
mieć kilku końcówek na sezon, z obawy przed 
złamaniami lub wygięciami). Wkrótce po-
wszechne będą także węglowe kolumny. Dzięki 
współpracy ze sklepem Sailovnia, która układa 
mi się doskonale, mam dostęp do wszystkich 
sprzętowych nowości oraz do tych elemen-
tów wyposażenia, które co jakiś czas trzeba 
wymienić.

Czy te zmiany możemy nazwać sprzętową 
rewolucją?

Bez przesady. Laser to wciąż po prostu laser 
– prosta łódka do twardej rywalizacji, w któ-
rej najważniejszym elementem jest zawodnik. 
Zmiany są kosmetyczne i wynikają z natu-
ralnego postępu technologicznego. Możemy 
raczej mówić o ewolucji, którą, w jakimś stop-
niu, przechodzi każda łódka. Nawet laser.

Co po igrzyskach?
Sporo zależy od tego, co się wydarzy pod-

czas regat olimpijskich. Mam w głowie kilka 
scenariuszy na życie i karierę sportową. Być 
może na mojej drodze pojawią się jakieś nowe 
kierunki żeglarskiego rozwoju. Kampania 
olimpijska była na pierwszym planie przez 
kilka ostatnich lat, wiec pewnie zechcę też 
wznowić naukę na uczelni, nie wykluczam 
nawet powrotu na medycynę, która ciągle sie-
dzi gdzieś w mojej głowie. Wszystko w życiu 
można zrobić, ale niestety nie wszystko w tym 
samym czasie. A ponieważ nic nie robię na pół 
gwizdka, nie chciałam łączyć sportu ze stu-
diowaniem. Na żadnym z frontów nie jesteś 
wtedy na pełnym gazie. Nie chciałam wiecz-
nie przekładać egzaminów i dopychać studiów 
kolanem – taka nauka zjadała mnie od środka. 
Więc uznałam, że jeśli chcę robić coś dobrze, 
na moich warunkach, to na wszystko trzeba 
znaleźć odpowiedni moment. 

Spróbowałaś sił na pokładzie morskie-
go jachtu klasy Volvo Ocean 65, w zało-
dze Sailing Poland. Ciągnie cię do takiego 
żeglarstwa?

Bardzo. To było wspaniałe przeżycie, więc 
nie wykluczam powrotu do załogi. Jestem ty-
pową laserówą, która dotąd znała żeglarstwo 
tylko z jednej strony. Morska żegluga w eki-
pie Sailing Poland pokazała mi zupełnie nowe 
oblicze naszego sportu. Dlatego bardzo mi 
zależało, by wziąć udział w prologu do The 
Ocean Race Europe. Chciałam opuścić strefę 
komfortu, sprawdzić się na zupełnie innym 
polu, przeżyć coś wyjątkowego i zobaczyć, jak 
szybko można się nauczyć nowych rzeczy. Na 
szczęście, w decydującym momencie choroba 
morska mnie nie złapała.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Magda Kwaśna z ekipą sklepu Sailovnia.

http://www.sailovnia.pl
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M iędzynarodowy Komitet Olimpij-
ski nie zgodził się, by w progra-
mie igrzysk zadebiutował dwu-

osobowy morski jacht kilowy (konkurencja 
double-handed mixed offshore). Aby żeglar-
stwo nie zostało okrojone i aby nie straciło jed-
nego kompletu medali, działacze World Sailing 
zaproponowali dwa awaryjne rozwiązania: zo-
stawiamy klasę 470 w obecnej formie (z podzia-
łem na floty kobiet i mężczyzn) lub poszerzamy 
kitesurfing. Wybór padł na deskę z latawcem. 
Oznacza to, że podczas igrzysk Paryż 2024 nie 
będzie dwuosobowej sztafety (kobieta + męż-
czyzna). Kitesurferzy będą rywalizować o dwa 
komplety medali, z podziałem na floty pań 
i panów. Natomiast na 470 bez zmian – zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami na tej łódce będą 
się ścigać załogi mieszane. Tę wiadomość ze 
smutkiem przyjęły środowiska żeglarzy mor-
skich związanych z rywalizacją offshore, nato-
miast trenerzy i działacze pracujący na rozwój 
kitesurfingu mogli otwierać szampana.

– To była dla nas wspaniała informacja – 
mówi Łuksza Damasiewicz, tata Julii, czoło-
wej polskiej zawodniczki, ubiegłorocznej mi-
strzyni Europy i liderki światowego rankingu 
w konkurencji Formula Kite (course racing na 
desce z foilem). – Po pierwsze, będzie więcej 
kitesurfingu na igrzyskach. Pod drugie, każ-

dy kraj ma teraz szanse na dwa medale. Poza 
tym, to zdecydowanie lepsze i bardziej spra-
wiedliwe rozwiązanie – nowe reguły ułatwią 
przygotowania oraz późniejsze wyłonienie 
reprezentantów. To także dobra wiadomość 
dla tych federacji, które mają na przykład sil-
ny kitesurfing panów, natomiast flotę pań na 
znacznie niższym poziomie.

Zarówno dwuosobowa sztafeta w kitesurfin-
gu, jak i dwuosobowy morski jacht kilowy, to po-
mysły, które nie dotrwały nawet do swego olim-
pijskiego debiutu. World Sailing rekomendował 
konkurencję offshore, ale pojawiały się wątpli-
wości dotyczących kosztów organizacji takich 
regat, obszaru rozgrywania wyścigów, transmisji 
TV i bezpieczeństwa. – Były też wątpliwości 
związane z ujednoliceniem przepisów, wybo-
rem łódki dostępnej dla żeglarzy z całego świata, 
rozegraniem międzynarodowych mistrzostw 
i przeprowadzeniem kwalifikacji olimpijskich 
– mówi Tomasz Chamera, prezes PZŻ i wice-
prezydent World Sailing. Już w kwietniu MKOl 
oficjalnie poinformował World Sailing o dużym 
prawdopodobieństwie braku zgody na włączenie 
żeglarstwa morskiego do programu igrzysk i jed-
nocześnie poprosił światową federację o zapro-
ponowanie alternatywnego rozwiązania. Rada 
World Sailing (Council) znaczną większością 
głosów zarekomendowała w pierwszej kolejno-

ści podział kitesurfingu na dwie konkurencje 
kobiet i mężczyzn, w drugiej – pozostawienie 
obecnego statusu klasy 470.

– Zarząd MKOl, po analizie naszych pro-
pozycji, zaakceptował konkurencję Formula 
Kite dla kobiet i mężczyzn. Ryzyko wycofania 
z programu igrzysk dziesiątej konkurencji że-
glarskiej i utraty kompletu medali było bardzo 
wysokie. Stanowiłoby to ogromną stratę dla 
naszego sportu. Jako wiceprezydent World 
Sailing byłem zaangażowany w ten proces, 
nadzorując negocjacje z MKOl. Na pewno po-
mogły partnerskie relacje, jakie w tym okresie 
zbudowaliśmy z władzami sportu olimpij-
skiego. W swoich działaniach zarząd World 
Sailing wykazał się pełną transparentnością, 
co w połączeniu z rozsądną argumentacją 
uzyskało znaczące poparcie środowiska że-
glarskiego. Kitesurfing to popularna i widowi-
skowa konkurencja, przyciągającą młodzież, 
na czym bardzo zależy nam oraz członkom 
MKOl. Nasi zawodnicy należą do ścisłej świa-
towej czołówki, zarówno wśród kobiet, jak 
i mężczyzn. Ważne, byśmy teraz w pełni to 
wykorzystali – dodaje Tomasz Chamera.

Kitesurfingowa konkurencja Formula Kite 
rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. 
Zdecydowana większość reprezentantów kra-
ju to młodzi żeglarze, którzy już dzisiaj osią-
gają bardzo dobre wyniki. Niespełna 16-letnia 
Julia Damasiewicz (AZS Poznań) regularnie 
zajmuje miejsca na podium w regatach Pucha-
ru Świata. Magdalena Woyciechowska (SKŻ 
Sopot) jest brązową medalistką mistrzostw 
Europy. Wśród mężczyzn doświadczony 
Maks Żakowski (AZS Poznań) i młodzszy 
Jakub Jurkowski (AZS Poznań) to światowa 
czołówka. Za nimi nabierają doświadczenia 
kolejni zawodnicy, którzy w przyszłości mogą 
stanowić o sile polskiego kite’a. 

Więcej kitesurfingu na igrzyskach

Julia Damasiewicz u wybrzeży wyspy Gran Canaria.  Fot. Alex Schwarz

http://www.slam.com.pl
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C zy z napędem elektrycznym moż-
na płynąć w ślizgu? Jeśli na naszej 
łodzi zamontujemy odpowiedni 

silnik i potężne baterie, to osiągniemy pręd-
kość porównywalną z tą, którą gwarantuje 
silnik spalinowy. Stocznia Frauscher udo-
stępniła nam do testów na jeziorze Traunsee 
trzy jednostki z napędami elektrycznymi: 
650 Alassio Gen. 2, 650 Alassio Gen. 1 oraz 
740 Mirage Air. Pierwsza łódź miała silnik 
Torqeedo o mocy 11 kW i cztery baterie Po-
wer 48-5000. Druga była napędzana silni-
kiem Torqeedo Deep Blue 60 kW i potężną 
baterią BMW i3 o pojemności 40 kWh. Na 
trzecim jachcie mieliśmy natomiast silnik 
Deep Blue 110 kW i dwie baterie BMW i3. 
Tej ostatniej łodzi chciałbym poświęcić nieco 
więcej miejsca.

740 Mirage Air zbudowano w dwóch wer-
sjach: spalinowej i elektrycznej. Ta druga 
otrzymała najpotężniejszy silnik elektryczny 
z oferty Torqeedo – motor Deep Blue 100i 
2500 rpm o mocy 110 kW. Pływaliśmy tym 
jachtem z maksymalną prędkością 48 km/h 
(26 węzłów). Komputer pokładowy informo-

wał wówczas, że nasz zasięg wynosi 32 km. 
Przy prędkości 10 km/h zasięg wzrastał do 
110 km.

Najbardziej odczuwalną różnicę w żeglu-
dze (między napędem elektrycznym i spali-
nowym) obserwowaliśmy w momencie wy-
chylenia do przodu manetki. Jacht z silnikiem 
Deep Blue przyspiesza, jak wystrzelony 
z procy. Później to przyspieszenie maleje 
i łódź potrzebuje nieco więcej czasu, by wejść 
w ślizg i osiągnąć prędkość maksymalną, ale 
początkowe przyspieszenie naprawdę robi 
wrażenie. Zastosowanie funkcji ograniczenia 
obrotów na czas manewrów portowych jest tu 
właściwie koniecznością, zwłaszcza jeżeli je-
steśmy początkującymi elektrowodniakami.

Na jeziorze Traunsee przez całe lato obo-
wiązuje zakaz używania silników spalino-
wych. Armator testowanego jachtu 740 Mi-
rage Air potrzebował łodzi z odpowiednim 
napędem do holowania narciarza wodnego 
i wakeboardzisty. Torqeedo Deep Blue po-
zwala mu korzystać z jeziora i nie rezygno-
wać z ulubionych aktywności.

Arek Rejs

Frauscher i Torqeedo Deep blue,  
czyli jazda w ślizgu na łodzi elektrycznej

FrAUSCHer 740 MIrAGe AIr
Długość 7,47 m

Szerokość 2,50 m

Waga od 1900 kg

Liczba osób 8

Baterie 40 – 80 kWh

Silniki 60 – 110 kWh

łódź z silnikiem Torqeedo Deep Blue.   Fot. Christian Brecheis

Model 740 Mirage Air.

Silnik Torqeedo Deep Blue… …i jego potężne baterie.  Fot. Arek Rejs (2)
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N iemiecka firma Torqeedo, produ-
cent elektrycznych systemów na-
pędowych, dostarczyła zestaw sil-

ników Cruise 10.0 do nowej łodzi rekreacyjnej 
i wypoczynkowej TimeSquare 20, którą testo-
waliśmy w czerwcu. Jak się sprawdza jednostka 
tego typu z parą przyczepnych silników o mocy 
10 kW?

Aby łódź miała dobre osiągi, pomysł zastoso-
wania napędu elektrycznego powinien się naro-
dzić już na desce kreślarskiej. Testowana przez 
nas jednostka to katamaran z wąskimi i lekkimi 
kadłubami – stawiają one dużo mniejsze opory 
niż szerokie płaskodenne łodzie jednokadłubo-
we. Na otwartym pokładzie o powierzchni 20 
m kw. zamontowano wygodne kanapy, leżan-

ki, solidny system audio i dużą lodówkę – nie 
potrzeba nic więcej, by spędzić kilka godzin na 
śródlądowych wodach, podróżując na plażę, do 
ustronnej zatoki, na kolację do tawerny lub na 
firmową imprezę w hotelu.

Na łodzi zamontowano dwa zaburtowe silni-
ki Torqeedo Cruise 10.0 RL zasilane czterema 
bateriami Power 48-5000 (każda o pojem-
ności 5 kWh). Dla wygody i bezpieczeństwa 
silniki osłonięto stalowymi odbojnicami (nie 
przeszkadzają w unoszeniu i trymowaniu), na-
tomiast baterie ukryto w kadłubach – popra-
wiają stabilność jednostki. Podczas naszych 
testów osiągnęliśmy prędkość maksymalną 
26 km/h (14 węzłów). Zasięg łodzi wynosił 
przy tej prędkości 24 km, więc moglibyśmy 

przepłynąć prawie cały Jeziorak, najdłuższe 
jezioro w Polsce. Jeśli jednak nie zależy nam 
na biciu rekordów i wybierzemy spokojną spa-
cerową żeglugę z prędkością około 10 km/h 
(pięć węzłów), to nasz zasięg wzrośnie do 
110 km. Na jednym pełnym ładowaniu baterii 
moglibyśmy przepłynąć cały szlak Wielkich 
Jezior Mazurskich, więc w tym przypadku 
problem zasięgu właściwie przestaje istnieć.

Na pokładzie łodzi zamontowano panel 
kontrolny Torqeedo z wyświetlaczem oraz 
dodatkowo większy monitor firmy Garmin 
z oprogramowaniem Torqeedo. Oba urządze-
nia prezentują wszystkie niezbędne informacje 
o naszym systemie napędowym. Za pomocą 
ekranu dotykowego możemy też uruchomić 
dodatkowe funkcje, na przykład zredukować 
obroty podczas manewrowania w porcie. Sil-
niki elektryczne mają bardzo wysoki moment 
obrotowy, a przy tym Torqeedo Cruise 10.0 
jest niezwykle cichy. Podczas pierwszych ma-
newrów łatwo więc przesadzić z prędkością 
– taka redukcja obrotów okazuje się bardzo 
przydatna. Można też korzystać z aplikacji To-
rqTrac na urządzenia mobilne – pokazuje ona 
aktualną prędkość, moc, przebytą drogę, stan 
naładowania baterii oraz zasięg. Po przełącze-
niu na funkcję mapy, pojawia się okrąg, który 
w graficzny sposób pokazuje zasięg naszej ło-
dzi – zmienia się on wraz ze zmianą prędkości.

Silniki Cruise 10.0 i baterie power.  
Napęd Torqeedo na małej łodzi spacerowej

Silniki Torqeedo Cruise 10.0 zamontowano na obu pływakach spacerowego katamarana.  Fot. Arek Rejs

Silniki osłonięto stalowymi odbojnicami, które nie przeszkadzają w unoszeniu silnika i trymowaniu.  Fot. Arek Rejs Cruise 10.0 TorqLink współpracuje z nową manetką.

http://www.profishing.com.pl
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Silniki Toqeedo Cruise są ciche, mocne, nie-
zawodne i niemal bezobsługowe. Mają solidną 
konstrukcję odporną na zużycie – trwałość 
gwarantuje między innymi wodoodporna alu-
miniowa obudowa (klasa IP67). Mają też so-
lidną kolumnę, wzmocnioną płetwę oraz śrubę 
o dużej sprawności. Nowy Torqeedo Cruise 
10.0 TorqLink waży 60 kg i jest przystosowa-
ny do pracy w słonej wodzie. Drzemie w nim 
moc porównywalna z mocą uciągowych moto-
rów spalinowych o mocy 22 KM. Przeznaczo-
ny jest do jednostek żaglowych i motorowych 
o masie do 10 ton.

Nową standardową funkcją jest zaawanso-
wana komunikacja wykorzystująca system 
TorqLink, który pozwala na szybsze i dokład-
niejsze przesyłanie danych kablem 8-pino-
wym między elementami systemu: silnikiem 
Torqeedo Cruise 10.0 TorqLink, bateriami 
Power 48-5000, nową manetką TorqLink i ła-
dowarką. Aby silniki Torqeedo wykorzysty-
wały pełnię swych możliwości, powinny 
współpracować z wydajnymi bateriami litowo
-jonowymi Power. Mają one solidne obudowy 
i są odporne na wstrząsy. Gwarantują wysokie 
napięcia i długą żywotność. Są zabezpieczone 

przed przeładowaniem, zwarciem, głębokim 
rozładowaniem, przegrzaniem i zanurzeniem. 
Bateria Power 48-5000 po trzech tysiącach 
ładowań zachowuje aż 80 proc. swej pojem-
ności (ma ośmioletnią gwarancję pojemno-
ści). W bateriach Power 48-5000 zastosowano 
unikatowy system „zamykania baterii” – gdy 
wyłączymy silnik manetką TorqLink, na za-
ciskach (klemach) zaniknie napięcie. Przedłu-
ża to żywotność baterii, a gdy przez dłuższy 
czas nie pływamy (na przykład zimą), baterie 
zachowują stałe napięcie. Do baterii Power 48-
5000 producent zaleca wyłącznie ładowarki 
Charger 650W lub ładowarki Charger 2900W 
opracowane specjalnie do szybkiego ładowa-
nia. Pojedynczą baterię urządzenie naładuje 
w dwie godziny, a zestaw – w cztery godziny.

Arek Rejs

TIMeSQUAre 20

Długość 8,30 m

Szerokość 2,50 m

Waga od 1150 kg

Liczba osób 7

Baterie 4 x Power 48-5000

Silniki 2 x Cruise 10.0 RL, 10 kW

Przykładowa instalacja z czterema bateriami Torqeedo 
Power 48-5000.  Fot. Arek Rejs (2)

nOWa ManeTka  
i kOMunikacJa TORqLink

  Nowa manetka TorqLink z kolorowym 
wyświetlaczem.

  Wyświetlacz podaje tekstowe informacje 
o ewentualnych błędach.

  Nowa solidna obudowa, ergonomiczny  
uchwyt, prosta instalacja.

  Zaawansowana elektroniczna komunikacja 
między elementami systemu.

  Manetka TorqLink współpracuje tylko 
z nowym silnikiem Cruise 10.0 TorqLink.

Bateria Power 48-5000.

ładowarka 650W (12h) do baterii Power 48-5000.
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C hristopher Scott, wiceprezes firmy 
Parker Poland, został nowym człon-
kiem zarządu Polskiej Izby Przemy-

słu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie 
Jachty oraz nowym członkiem zarządu organi-
zacji European Boating Industry (EBI). O wy-
zwaniach, z którymi musi się dziś mierzyć bran-
ża, rozmawialiśmy tuż przed targami Polboat 
Yachting Festival.

Magazyn „Wiatr”: W jaki sposób covid 
wpłynął na kondycję branży jachtowej?

Christopher Scott: Cała branża outdoor (kam-
pery, jachty), oferująca bezpieczne wakacje na 
łonie natury, wyłącznie w gronie najbliższych, 
zanotowała w covidowym czasie ogromny 
wzrost. Tylko w USA wzrost sprzedaży wy-
niósł około 40 proc. Popyt zdecydowanie prze-
wyższa dziś możliwości produkcyjne stoczni. 

Poza tym, pojawiły się spore kłopoty z dostę-
pem do materiałów i komponentów. Problem 
jest także z silnikami – łódki mamy gotowe, 
ale nie zawsze możemy je dostarczyć w termi-
nie, bo musimy czekać na dostawy napędów. 
Dlatego z jednej strony możemy się cieszyć 
z rosnącego zainteresowania naszą branżą 
i całkowitego opróżnienia magazynów wielu 
firm, z drugiej – wciąż się borykamy z płyn-
nością dostaw. Słynna sprawa kontenerowca 
„Evergreen”, który zablokował Kanał Sueski, 
wioząc między innymi sporo towarów  

Christopher Scott: „Równomierny rozwój 
cenniejszy niż hossa wywołana pandemią”

Christopher Scott za sterem jachtu Parker 760 Quest. Prędkość podczas testu: 37 węzłów.
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Parker 760 Quest. Najmniejszy jacht z nowej linii cruiserów firmy Parker Poland.   Fot. Robert Hajduk / ShutterSail.com

Berlin 2018. Wygrana w konkursie BOB (Monaco 110).

https://www.mitsubishi.pl/samochody/l200-stark


https://www.mitsubishi.pl/samochody/l200-stark
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z branży marine, to tylko wierzchołek góry 
lodowej. Z łańcuchami dostaw borykamy się 
już drugi rok. Dlatego zdecydowanie korzyst-
niejszy byłby dla nas równomierny stabilny 
wzrost.

Rozwój branży jachtowej zwykle mogli-
śmy zobrazować linią zbliżoną do sinuso-
idy: najpierw mieliśmy kilkuletnie wzrosty, 
później wyrównanie, a po nasyceniu rynku 
następował spadek. Później nastał pamiętny 
kryzys. Po nim zaczęliśmy odrabiać straty 
i piąć się do góry – powoli i systematycznie. 
Sinusoida zniknęła, bo co rok mieliśmy sta-
bilne wzrosty. Aż nastał covidowy czas i wy-
kres obrazujący sytuację w branży jeszcze 
mocniej wystrzelił.

Jak długo to będzie trwać?
Tego, niestety, nie wiemy.
Co można zrobić, by zwiększyć produkcję 

i zaspokoić potrzeby rynku?
To nie jest takie proste. Nawet jeśli stocznia 

ma hale i miejsce na poszerzenie produkcji, ko-
nieczne są poważne inwestycje. Nie na sezon 
czy dwa, ale na lata – chodzi przede wszyst-
kim o zatrudnienie pracowników i zbudowa-
nie nowych form. To zawsze są trudne decyzje, 
bo nikt nie wie, jak się będzie rozwijać sytu-
acja za trzy, pięć, czy za siedem lat.

Jaka jest dziś pozycja Polski w branży 
jachtowej?

Cały czas bardzo dobra – wciąż jesteśmy 
drugim największym producentem łodzi 
o długościach do 10 metrów (wyprzedzają nas 
tylko Stany Zjednoczone). Dobrze się sprzeda-
ją także akcesoria produkowane w Polsce.

Co z cenami?
Wzrosły ceny samochodów, rosną ceny ma-

teriałów budowlanych i mieszkań, podobna 
sytuacja jest na rynku jachtów. Koszt kompo-
nentów do budowy łodzi wzrósł niekiedy o 60 
proc. Niektóre firmy aż cztery razy zmieniały 
swoje cenniki w jednym roku.

Jakie wyzwania stoją dziś przed polską 
izbą oraz przed EBI?

Rozwój turystyki, recycling, cła, stawki VAT, 
brexit, zielony ład, czy też zapisy Recreational 
Craft Directive – to wszystko obszary naszych 
zainteresowań, które mają duży wpływ na bran-
żę. Musimy lobbować na rzecz takich regulacji, 
by jachting rozwijał się równomiernie, by nie 
dochodziło do zaskakujących decyzji i niepo-
trzebnych wstrząsów. Chodzi między innymi 

o kwestie związane z ekologią. Niektórzy chcie-
liby wywrócić wszystko do góry nogami, tym 
samym niszcząc firmy i całe branże. Jesteśmy 
po to, by podpowiadać decydentom i osobom 
tworzącym prawo, jak należy wprowadzać nowe 
przepisy oraz w jakiej perspektywie czasowej, by 
były one korzystne nie tylko dla środowiska, ale 
także dla ludzi tworzących stoczniowy przemysł 
oraz dla zatrudnionych w nim pracowników.

W polskich firmach dokonuje się w tej chwi-
li naturalny proces wymiany pokoleniowej. 
Na ludziach w twoim wieku, a także na młod-
szych, spoczywa dziś spora odpowiedzialność.

To prawda, ale na szczęście zmiany te przebie-
gają w sposób ewolucyjny. Poza tym, wciąż mam 
kontakt z pionierami polskiej branży jachtowej – 
staram się korzystać z ich wiedzy i doświadcze-
nia. Piotr Jasionowski, Wojciech Kot, Piotr Kot, 
czy mój tata Philip Scott – to silna załoga naszych 
mentorów, zawsze możemy liczyć na ich wspar-
cie i cenne rady. Wierzę, że nie zawiedziemy.

Wróciłeś z wakacji w Chorwacji. Pływałeś 
jachtem żaglowym czy motorowym?

Motorowym. Miałem na pokładzie począt-
kującą załogę, więc uznałem, że łatwiej będzie 
nam podróżować łodzią motorową.

Jak długie rejsy można organizować jach-
tami motorowymi?

To zależy od modelu łodzi, napędu i załogi. 
Kilka razy płynąłem 10-metrową łódką z Pol-
ski do Southampton na południowym wybrze-
żu Anglii, zatrzymując się po drodze tylko 
dwa, trzy razy. To zupełnie inna przygoda niż 
wakacyjny rejs po Adriatyku.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Parker 760 Quest w Zatoce Gdańskiej.   Fot. Robert Hajduk / ShutterSail.com

Christopher Scott, wiceprezes Parker Poland.



Dom dziecka to jedna z najstraszniejszych rzeczy jaka 
może przytrafić się młodemu  człowiekowi na starcie. 
Niektórzy u progu wejścia w dorosłe życie pogrążają się 
w beznadzie i, czy wręcz  w mrok  świata przestępczego. 
Razem możemy zmienić ich los.

Są dzieci, dla których dorastanie  
to ból i samotność.

Fundacja
Ocean Marzeń

oceanmarzen.org.pl

nazwa odbiorcy

nr rachunku odbiorcy

kwota

kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy

tytułem

nazwa odbiorcy

nr rachunku odbiorcy

waluta

kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy

tytułem

 W P  P  L  N X

Opłata

Fundacja Ocean Marzeń
ul. Chmielna 73B lok 14, 
00-801 Warszawa

29 1240 6218 1111 0010 4356 6555

Fundusz Stypendialny

 

Fundacja Ocean Marzeń, ul. Chmielna 73B lok 14, 00-801 Warszawa

29 1240 6218 1111 0010 4356 6555

Fundusz Stypendialny

 

kwota

pieczęć, data i podpis zleceniodawcy

52 zł  to dzienny koszt szkolenia żeglarskiego, w trakcie którego młodzież nabywa upraw-
niania do samodzielnego prowadzenia jachtu

86 zł  to jeden dzień nauki w szkole morskiej wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz 
wsparciem specjalistów

100 zł  to koszt dziennego wynagrodzenia dla naszych starszych wychowanków, którzy 
pływają jako wychowawcy/sternicy z młodszymi adeptami. 

To tylko przykładowe kwoty. Pomoże nam każda wpłata, nawet 5 zł. 
Dziękujemy!
Twoje zaangażowanie w pomoc będzie służyło przez kilkadziesiąt lat, bo okazanej hojności 
się nie zapomina, a dobroć rodzi dobroć.
Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych przez Fundację Ocean Marzeń 
z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73B lok 14. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu ipoprawiania swoich 
danych oraz za żądania zaprzestania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Żeglarstwo pomaga dzieciom zbudować poczucie własnej wartości. Podczas rejsów mogą 
odkryć swoje zdolności, rozwinąć talenty, nauczyć się odpowiedzialności za siebie i innych.
Wprowadzenie młodzieży z domów dziecka w dorosłość to wielkie wyzwanie. 
„Wspaniale jest patrzeć jak młodzi ludzie na pokładzie jachtu uczą się współpracy, nawiązują 
przyjaźnie, zyskują wiarę w swoje siły i osiągają cele własną pracą.”- mówi trener, kpt. Adam 
Wiśniewski. „Często to właśnie na rejsie po raz pierwszy przestają się czuć gorsi od innych. 
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak pozytywnie wpływa to na ich życie.”
Prosimy, pomyśl o potrzebującej młodzieży, która czeka na Twoją pomoc i przekaż darowiznę.

PRZEZ ŻEGLARSTWO W DOROSŁE ŻYCIE

Pierwsze szkolenie na stopień Żeglarza Jachtowego.

Krysia – stypendystka Fundacji, w trakcie stażu na statku 
m/v Navigator Gemini w Ameryce Południowej.

http://www.oceanmarzen.org.pl
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DYSTRYbUCJA MaGazyNu wiaTR

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

Magazyn „Wiatr” na papierze  
i w wersji elektronicznej 

M agazyn „Wiatr” ma już ponad 10 lat – ukazuje się od marca 2010 roku w wersji druko-
wanej i elektronicznej (pismo zawsze pobieramy za darmo i bez logowania). Poniżej 
przedstawiamy główne punkty, do których docierają egzemplarze drukowane. Za-

chęcamy też do lektury wydań elektronicznych.
e-Wydania w wersji PDF: na stronie wiatr.pl i na Facebooku (opcja POBIERZ).
e-Wydania w WEB KIOSKU: wiatr.pl/archiwum (opcja CZYTAJ)
e-Wydania w aplikacji WIATR: na smartfonach i tabletach w App Store i Google Play.

Nowy WEB KIOSK wiatr.pl/archiwum to przyjazne narzędzie pozwalające w prosty sposób 
przerzucać strony i powiększać tekst za pomocą suwaka umieszczonego w dolnym prawym 
rogu ekranu. Wydania publikowane w WEB KIOSKU oraz w aplikacji WIATR zawierają linki 
do stron naszych partnerów oraz pliki multimedialne: galerie zdjęć i filmy.

ZACHODNIOPOMORSKIE

Sklep Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 4314300
Marina’Club, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. 601984897
Sklep żeglarski Maritim Shop Yard, Szczecin, Przestrzenna 11, 
tel. (91) 4613950
Maritime Consulting Poland – szkolenia żeglarskie 
i motorowodne, Koszalin, Andersa 1/3, tel. 665106607
Sklep żeglarski Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 4883353
Sklep żeglarski Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 4613992
Sklep żeglarski Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 4692324
Armatorski Klub Żeglarski AKŻ’90 Wałcz, Zdobywców Wału 
Pomorskiego 10
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 696298807
Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinku, Bohaterów 
Warszawy 6a, tel. (94) 3723700
Dom Żeglarski Mila – szkolenia, rejsy, czartery, Szczecin, 
Przestrzenna 3, tel. (91) 3070500
M-Service Centrum Webasto – instalacje do jachtów, Szczecin, 
Przecław 3j, tel. 506090609
Marina Solna Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. 785882842
Przystań Żeglarska Papaj, Mielno, Chrobrego 32, tel. 665106607
Sklep żeglarski Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e,  
tel. (94) 3516302
Tawerna U Pirata, Marina Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91) 
608269185
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 19, tel. (91) 4600844
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 4612734
Marina Kamień Pomorski, al. Mistrzów Żeglarstwa 2, tel. 661213391
Jach Klub Marynarki Wojennej Kotwica Świnoujście, 
Włodzimierza Steyera 6, tel. 608626080
Ośrodek Sportów Wodnych w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1, 
tel. 512338983
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 3219177
Klub Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 7472512
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 3546073
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Piastów 41,  
tel. (91) 4494771
Port Jachtowy Darłowo, Józefa Conrada 27, Darłowo,  
tel. (94) 314 51 85

POMORSKIE

Bytowski Klub Żeglarski, Poziomkowa 1, Bytów, tel. 603 390 899
SoGood Gdynia – restauracja przy Marinie Yacht Park, parter Sea 
Towers, Hryniewickiego 6, tel. 577880889 
Marina Yacht Park – bosmanat, Gdynia, Arkadiusza Rybickiego 4c, 
tel. 785557777
Eljacht – elektronika jachtowa, Gdańsk, Łowicka 13,  
tel. (58) 3207024

Sklep żeglarski Wind, Gdańsk, Szafarnia 11/u16, tel. (58) 3016630
Sklep żeglarski Sea Light, Gdańsk, Droszyńskiego 15A  
(Strefa architektury), tel. (58) 340 83 63
Sklep żeglarski Clipper, Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel. (58) 6616085
Marina Przełom, Gdańsk Górki Zachodnie, Przełom 24, tel. 668 868 228
Sklep Code Zero – produkty z tkanin żaglowych, Sopot, 
Bohaterów Monte Cassino 10, tel. 505426 435
Marina Gdynia – bosmanat, al. Jana Pawła II 13A, tel. 785174719
Sklep żeglarski Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 6216800
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, tel. (58) 3558200
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – filia biblioteki 
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, Gabriela Narutowicza 11/12,  
tel. (58) 3471799
Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia, Hestii 3, tel. (58) 5557200
Sklep żeglarski Sailovnia, Gdynia, Chwaszczyńska 151e,  
tel. 517260626
Tawerna Mistral – Port Jachtowy Puck, Lipowa 1, tel. 655513551
Chojnicki Klub Żeglarski Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 3988120
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 3050450
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 3988160
Port Jastarnia – kapitanat, Portowa 43, tel. (58) 6735960
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk Górki Zachodnie, 
Stogi 21, tel. (58) 3222601
Przystań COSA AZS – hotel Galion, Gdańsk Górki Zachodnie, 
Stogi 20, tel. (58) 3248100
Marina Gdańsk, Szafarnia 6/u4, tel. 695564848
Marina Sopot – bosmanat w budynku przy molo, tel. 500696588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, 31 Stycznia 52, 
Chojnice, tel. 523972569
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 3050507
Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Gdańsk Górki Zachodnie, Przełom 9, 
tel. (58) 3073115
Szkoła Żeglarska Adkonis, tawerna, Bobęcino 8, Miastko,  
tel. 503875536

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Port Sztynort – kapitanat, Sztynort 11, tel. 663427779
Sklep żeglarsko-rowerowy w Sztynorcie, Sztynort 11, 
tel. 535308034
Port Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 6484093
Stowarzyszenie Sportów Wodnych MOS Iława,  
Karola Chodkiewicza 5, tel. (89) 6482596
Sailing Event Karol Górski, Iława, Andersa 12/1  
(Inkubator Technologiczny), tel. 882 069 309
Sklep żeglarski Aqua-Sport, Olsztyn, Klebark Mały 27B, tel. (89) 5320302
Junga Olsztyński Klub Żeglarski, Olsztyn, Sielska 38,  
tel. 606259643
Przystań Warmia Klub Sportowy – recepcja hotelu, siedziba YKP 
Olsztyn, Żeglarska 6, tel. (89) 5276425
Klub Żeglarski Ostróda, Józefa Sowińskiego 12, tel. 573636425

Sklep żeglarski Raksa, Gronity koło Olsztyna, Olsztyńska 59,  
tel. (89) 5271918
Nauticus Yacht Club Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 605100043
Stanica Wodna w Nadbrzeżu, Obręb Suchacz, Tolkmicko,  
tel. 509457254
Jachtklub Elbląg – recepcja hotelu i przystani nad rzeką Elbląg, 
Radomska 29, tel. (55) 2326720
Sklep i serwis motorowodny WiZuS w Elblągu – baza nad rzeką 
Elbląg, Stawidłowa 12, tel. (55) 2354193
Sailing Machine Store, Mikołajki, Plac Wolności 8, tel. 791970224
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, Mikołajki,  
al. Spacerowa 11, tel. 723183180, (87) 4206000
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, Kietlice 1, tel. 578265416
Port Wrota Mazur, Pisz, Imionek 7, tel. 605614979
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko,  
Generała Józefa Zajączka 2, tel. (87) 4285265
Marina i Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 4234960
Sklep żeglarski Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 4216309
Sklep żeglarski Szekla, Mikołajki, Michała Kajki 20A,  
tel. (87) 4215703
Sklep żeglarski Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 7415715
Port LOK – Niegocin Center, Giżycko, św. Brunona 4,  
tel. (87) 4281408
Sklep żeglarski Mazuria, Galiny 2, tel. 575065050
Przystań Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 4236621
Port U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 4231006
Port Keja, Węgorzewo, Braci Ejsmontów 2, tel. 603846199
Port Sailor, Giżycko, Piękna Góra 2A, tel. 501690256
Ekomarina Giżycko – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Giżycko, 
Dąbrowskiego 14, tel. (87) 4209430
Stanica Żeglarska Korektywa, Ruciane Nida, Piaski 2, tel. 609499969
Port Wierzba – Dom Pracy Twórczej PAN, Ruciane Nida, Wierzba 
7, tel. (87) 4231619  
Sklep żeglarski Żeglarz – Ryszard Falski, Giżycko, Nadbrzeżna 
1a, tel. (87) 4282142
Stanica Wodna Stranda, Giżycko, Pierkunowo 36, tel. 501122610
Hotel Amax SPA & Marina, Mikołajki, al. Spacerowa 7,  
tel. (87) 4219000
Hotel Robert’s Port, Mikołajki, Stare Sady 4, tel. (87) 4298400
Bar Restauracyjny Bart, Mikołajki, Kowalska 2A, tel. (87) 4216511
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 4272879

WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE

Sklep żeglarski Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 8427170
Sklep żeglarski Kada-Plus, Poznań, Dąbrowskiego 158a,  
tel. (61) 8474555
Jacht Klub Wielkopolski, Poznań, Wilków Morskich 17/19,  
tel. (61) 8482691
Decathlon Swadzim, Tarnowo Podgórne, św. Antoniego 5,  
tel. (61) 6580300
Klub Żeglarski Navigare, Poznań, Wilków Morskich 23/25,  
tel. 515186315

http://wiatr.pl/
http://wiatr.pl/archiwum
http://wiatr.pl/archiwum
tel:616580300
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Mosiński Klub Żeglarski, Przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, 
tel. 730730789
Ośrodek żeglarski AZS, Poznań, Nad Jeziorem 103,  
tel. (61) 8482940
Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
Przystań żeglarska Leszczyńskiego Towarzystwa Żeglarskiego 
– Jezioro Dominickie, Boszkowo, Turystyczna 5
Ośrodek LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 5371145
Poznański Klub Morski LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120
Regatta Hotel, Poznań Kiekrz, Chojnicka 49, tel. (61) 8488308 
Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz, Wilków Morskich 13, 
tel. (61) 8482701
Szkoła Żeglarstwa Morka – Przystań Kalisz, Wał Piastowski 3, 
tel. (62) 7671867
Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy, Poznań, Wilków 
Morskich 37/39
Klub Żeglarski Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań,  
Nad Jeziorem 101
Restauracja Bumerang, Poznań Kiekrz, Chojnicka 72,  
tel. (61) 8482849
Sailing Machine Show Room, Gowarzewo, Siekierecka 22b,  
tel. 791970224
Yacht Klub Polski Kalisz, Częstochowska 7
Port jachtowy Szałe – zbiornik Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Krzymów, Szczepidło 88c, tel. 601749152
Wolsztyński Klub Żeglarski, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 3473584
Zbąszyński Klub Żeglarski, Zbąszyń, Łąkowa 7
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, Poznań, Wodna 8/9, 
tel. (61) 8354935
Yacht Club Sława – Uczniowski Klub Sportowy, Nowosolska 2B, 
tel. 601401388
Sklep żeglarski Sorba – sprzęt do sportów wodnych i sprzęt 
ratowniczy, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 7170231
Lubuski Yacht Klub ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27, 
tel. (78) 3253078
Nadzór Wodny Słubice – keja miejska, Słubice, 1 Maja 35, tel. 694403726

MAZOWIECKIE

Parker Poland – łodzie, silniki, elektronika, osprzęt, Cząstków 
Polski 171, tel. (22) 7851111
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep żeglarski Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,  
tel. (22) 6160279
Szkoła Żeglarstwa Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, 
pokój 17, biurowiec IMM, lokal 14, tel. (22) 6519035
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 8777888
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy, al. Księcia 
Józefa Poniatowskiego, tel. (22) 5416363
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76, tel. (22) 3337000
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, tel. (22) 1823110
Sztorm Grupa – kursy i rejsy żeglarskie, Centrum Konferencyjno-
Rekreacyjne Promenada, Białobrzegi, Spacerowa 35, tel. 669900600
Sklep żeglarski Żeglarz, Warszawa, Ludwika Waryńskiego 3,  
tel. (22) 8251762
Sklep Jaskkor – żywice i produkty jachtowe, Warszawa, 
Wólczyńska 133 budynek 4, tel. (22) 621 30 07
Sklep L&N – farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604500102
Sklep żeglarski Musto – sztormiaki i odzież żeglarska, Warszawa, 
al. Prymasa Tysiąclecia 76E, tel. (22) 8830048
Port WTW Zegrze – Ośrodek Sportów Wodnych Marina, 
Warszawska 1, tel. 608341646
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Warszawa, Kopernika 30, 
pokój 406, tel. (22) 8264364
Port SWOS – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2,  
Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 7822183
Klub Sportowy Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2,  
tel. (22) 8395989

Sklep żeglarski Centrum Jachtingu, Warszawa,  
Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 8395353
Księgarnia Sklep Podróżnika, Warszawa, Kaliska 8/10,  
tel. (22) 8225487
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 6686608
Klub Mila Zegrzynek, Jadwisin, Jerzego Szaniawskiego 56,  
tel. (22) 7827302
Port Jadwisin – Yacht Klub Polski Warszawa, Serock,  
Księcia Radziwiłła 2, tel. 519190545
Hotel 500, Zegrze, Warszawska 31a, tel. (22) 7746600
Port Jachtowy i Restauracja Szanta Cafe, Zegrze Południowe, 
Warszawska 47, tel. 509288201
Port TKKF Wodnik, Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 7748760
Ka jak kawiarnia – restauracja nad rzeką Narew, Nowy Dwór 
Mazowiecki, Tadeusza Kościuszki 13, tel. 572734720
Płocki Okręgowy Związek Żeglarski – przystań rzeczna nad Wisłą, 
Płock, Rybaki 10, pokój 3, tel. 603291061

KUJAWSKO–POMORSKIE

Sklep żeglarski Adventure – zabudowa, remonty, silniki, transport 
łodzi, Inowrocław, Poznańska 265, tel. 510088521
Klub Żeglarski Wind – Przystań Jachtowa Romanowo, 
Koronowo, Jachtowa 1, tel. 523822848
Klub Sportowy Zjednoczeni – zbiornik Balaton, Bydgoszcz, 
Polanka 13, tel. 601684762
Marina Pieczyska – Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek 
Żeglarski, Koronowo Pieczyska, Warszawskich
Rodzinny Port Jachtowy Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa 10, 
tel. 606770843
Sklep żeglarski Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, 
tel. 519621482
Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie, Szkolna 18, 
tel. 888736564
Yacht Club Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 2550255
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska 
klubu „Jantar”, Toruń, Dziewulskiego 12, tel. 668079815
Przystań na Zalewie Włocławskim – baza żeglarska klubu 
sportowego Aqua, Włocławek, Płocka 187, tel. 606424772

ŁÓDZKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE

Sklep żeglarski Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. 505820506
Sklep żeglarski Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 6763358
Szkoła Żeglarstwa Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, 
tel. 663567514
Jacht Klub Elektron przy Elektrowni Bełchatów – Wioska 
Żeglarska Zarzęcin nad Zalewem Sulejowskim (tawerna Korsarz), 
tel. 607972585
Port Jachtowy Maruś – Zalew Sulejowski, Swolszewice Małe, 
Żeglarska 1
Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski, Tomaszów 
Mazowiecki, Dzieci Polskich 41A, tel. 502313006
Zalew Kielce – Uczniowski Klub Sportowy, Kielce, Zagnańska 110, 
tel. 501458100

DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE

Sklep żeglarski Hobby, Wrocław, Grabiszyńska 281 (FAT),  
tel. (71) 3390374
Decathlon Wrocław, Bielany Wrocławskie, Francuska 2,  
tel. (71) 7384675 
Yacht Club Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 12, tel. 609542255
Sklep sportowy Hejszowina, Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 33, 
tel. (74) 8670253
Przystań Żeglarska Witka – zbiornik Niedów 
Klub Sportowy Turów – sekcja żeglarska, Zgorzelec, Maratońska 2
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604109715
Sklep sportowo-turystyczny Szpej, Brzeg, Rynek 13, 
tel. 605744483

ŚLĄSKIE

Przystań Siewierz Jeziorna, Siewierz, Chmielowskie 1 
Przystań Champion Aktywny Wypoczynek, Boguchwałowice, 
Kormoranów 1, tel. 602 66 99 22
ActiveGames.pl – sklep dla wodniaków i żeglarzy, Radzionków, 
Orzechowska 104, tel. 796 521 697
Sklep żeglarski Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Harcerska 20, 
tel. (32) 2295046
Sklep Splot – liny, linki, sznury, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 3312094
Marina Gliwice – przystań motorowodna, Gliwice, Portowa 28, 
tel. 608010383
Charter.pl – szkolenia, rejsy, czartery, Bielsko-Biała,  
Józefa Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 4971057
Decathlon Bielsko-Biała, Bohaterów Monte Casino 425,  
tel. (33) 4453580
Śląski Yacht Club – stanica żeglarska Rzeczyce nad jeziorem 
Dzierżno Duże, ul. Piaskowa, tel. 737494424
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, 1 Maja 45-47, tel. 668844746
Przystań Zarzecze nad Jeziorem Żywieckim, Zarzecze koło 
Żywca, Plażowa, tel. 600302826
Yacht Club Opty – tawerna i przystań nad jeziorem Dziećkowice, 
Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. 603580206
Klub Wodny LOK Garland Gliwice – przystań nad jeziorem 
Dzierżno Małe, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III – ośrodek żeglarski nad zbiornikiem 
Pogoria III, Dąbrowa Górnicza, Zakładowa, tel. (32) 2612511
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b,  
tel. 605282169

PODLASKIE I LUBELSKIE

Port Szekla – Marina PTTK w Augustowie, Nadrzeczna 70a,  
tel. 785020201
Sklep żeglarski Boatshop, Augustów, Rajgrodzka 98G,  
tel. (87) 6433555
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, Lublin, Nadbystrzycka 44a/1007, 
tel. 519615980
Yacht Klub Polski Lublin, Juranda 7
Przystań nad Zalewem Zemborzyckim, Lublin, Krężnicka 6,  
tel. 663933266

MAŁOPOLSKIE I PODKARPACKIE

Sklep żeglarski Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 2940670
Klub Żeglarski Horn Kraków – przystań nad zalewem Bagry,  
Kozia 22, tel. (12) 6530508
Tawerna Stary Port, Kraków, Floriana Straszewskiego 27 (wejście 
od ul. Jabłonowskich), tel. (12) 4300962
Yacht Klub Polski Kraków, os. Mogiła Przystań nad Wisłą,  
tel. (12) 6422829
Nowy Port Marina Kluszkowce nad Jeziorem Czorsztyńskim – 
Tawerna Kapitańska, Kluszkowce-Plaża, Przedszkolaków 3,  
tel. 609264633
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie w Nowym Targu – 
przystań nad Jeziorem Czorsztyńskim, Czorsztyn, Stylchyn 36,  
tel. 530523433
Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych Easy Sailing, 
Tarnów, Generała Michała Tokarzewskiego 4, tel. 575573444
Tarnowski Yacht Club Azoty, Tarnów,  
Eugeniusza Kwiatkowskiego 18, tel. 794121287
Przystań żeglarska Tabaszowa – Jezioro Rożnowskie, Witkówka
Yacht Klub Stalowa Wola, Jerzego Popiełuszki 4/27, tel. 604906043
Sklep Afma – żeglarstwo, sport i turystyka, Rzeszów, Generała 
Mariana Langiewicza 30, tel. (17) 8565915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6 (wejście od ul. Króla Kazimierza), 
tel. 608404757
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