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OD REDAKCJI

druga strona medalu

gdzie żeglować  
po wakacjach?

Kiedy w ostatni weekend sierpnia 
kończyliśmy prace nad wrześniowym 
numerem „Wiatru”, nagle temperatura 
za oknem spadła do 13 stopni Celsju-
sza. Po raz pierwszy zapachniało je-
sienią. I co mają teraz zrobić ci, którzy 
w wakacje nie zdążyli zaplanować rej-
su? Szlifować narty?

Niekoniecznie. Na kolejnych stronach 
podpowiadamy jak i gdzie przedłużyć 
żeglarski sezon. Może na Mazurach, 
gdzie coraz więcej jachtów wyposażo-
nych jest w ogrzewanie? Wrzesień na 
szlaku jezior pozwoli Wam odpocząć 
od tłumów i przypomnieć sobie Mazu-
ry sprzed lat. A może w Grecji, gdzie 
temperatury w październiku sięgają 25 
stopni Celsjusza? Restauracje na Cy-
kladach pustoszeją, wybór jachtów jest 
duży, a ceny czarterów lecą w dół. Jeśli 
jednak zatęsknimy za pełnią lata, to pro-
ponujemy na przykład Turcję. Wrzesień 
i październik to w Turcji wciąż wysoki 
sezon. Można wynająć zwykły jacht lub 
zamówić kabinę na gulecie. O tych nie-
typowych czarterach pięknie opowiada 
w tym numerze Joanna Rafalska. 

Nieco dalej w przyszłość wybiega 
Piotr Siedlewski, doświadczony kapitan 
i organizator rejsów. Piotr zastanawia 
się gdzie najlepiej zaplanować Sylwestra 
pod żaglami. Tak żeby nie było zbyt da-
leko i zbyt drogo. Wyspy Kanaryjskie, 
oceaniczny zakątek Unii Europejskiej, 
to miejsce, gdzie możemy żeglować 
przez cały rok. Na Karaibach, po drugiej 
stronie Atlantyku, będzie cieplej nawet 
o 10 stopni, ale to niestety trochę droż-
sza wyprawa. Przede wszystkim jednak 
warto pamiętać o tym, że gdziekolwiek 
zaniesie nas jesienny i zimowy wiatr, 
o sukcesie rejsu i tak nie będzie decy-
dować temperatura, ale załoga, z którą 
przyjdzie nam dzielić pokład.

Krzysztof Olejnik
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Finał Pucharu Polski Jachtów Kabinowych
(3-5.09. IŁAWA) Na wielki finał stawi się 16 najlepszych 

załóg ze wszystkich klas PPJK. Przyjadą już bez własnych 
jachtów. Będą rywalizować na ośmiu Omegach dostarczo-
nych przez organizatora. Każdego dnia imprezy rozegranych 
zostanie osiem biegów. Oprócz zmagań na miejskim akwe-
nie zaplanowano także spotkanie organizatorów wszystkich 
eliminacji Pucharu Polski Jachtów Kabinowych, na którym 
będzie okazja do podsumowania 15 lat tej imprezy. Zosta-
nie też wybrany organizator finału przyszłorocznej edycji. 
Gospodarzem regat w Iławie jest przystań żeglarska „Pod 
Omegą”.

Jacht dla Ciebie
(4-5.09. WARSZAWA) Impreza „Jacht dla Ciebie” od-

będzie się w pierwszy weekend września na terenie portu 
jachtowego Pilawa w Białobrzegach. Podczas weekendu 
nad Zalewem Zegrzyńskim zaprezentowane zostaną polskie 
konstrukcje. Odwiedzający wybiorą najładniejszą jednostkę 
żaglową i motorową, a wśród osób biorących udział w ple-
biscycie zostaną rozlosowane nagrody. Imprezę organizują 
„Żagle” i port Pilawa.

Akademickie Mistrzostwa Polski w Gdańsku
(3-5.09. GDAŃSK) Otwarte Mistrzostwa Polski AZS 

w klasach olimpijskich: RS:X, Laser Radial, Laser Standard, 
49er, 470 oraz w klasach przygotowawczych: 420 i L’Equipe. 
Organizatorem regat jest Klub Sportowy AZS-AWFiS 

Gdańsk, a portem Narodowe Centrum Żeglarstwa. W tym 
samym terminie zostaną rozegrane Meczowe Mistrzostwa 
Polski Kobiet (na jachtach typu Balt 23 Armor).

Memoriał Jacka Sobkowiaka
(4-5.09. KIEKRZ) Coroczne regaty upamiętniające dosko-

nałego zawodnika, reprezentanta kraju Jacka Sobkowiaka, 
odbędą się na Jeziorze Kierskim. Imprezę organizuje Jacht 
Klub Wielkopolski. Regaty zostaną rozegrane w klasach OK 
Dinghy, Europa, Laser, Laser 4.7, Cadet, Optimist i Snipe 
(Słonka). 

Mazurskie Targi Sportów Wodnych
(10-12.09. GIŻYCKO) III Mazurskie Targi Sportów Wod-

nych odbędą się w drugi weekend września w porcie Stranda 
nad jeziorem Kisajno (wychodząc z kanału należy się kiero-
wać na prawy brzeg). Ta impreza wieńczy mazurski sezon, 
więc jest szansą na odsprzedanie jachtu lub upolowanie po-
sezonowej okazji. W ubiegłym roku zaprezentowano ponad 
80 jednostek pływających. Sporym popytem na targach cie-
szy się osprzęt i wyposażenie. Wstęp na imprezę jest bez-
płatny.

Mistrzostwa Polski Klas Nieolimpijskich
(10-12.09. GDAŃSK) Regaty w Górkach Zachodnich zo-

staną rozegrane w następujących konkurencjach: 420 kobiet 
(seniorki i juniorki), 420 mężczyzn (seniorzy i juniorzy), Eu-
ropa kobiet (seniorki i juniorki), Europa mężczyzn (seniorzy 
i juniorzy), Laser Radial mężczyzn (seniorzy i juniorzy), FD, 
OK Dinghy (seniorzy i juniorzy). Regaty zostaną rozegrane 
na wodach Zatoki Gdańskiej, u ujściu Wisły Śmiałej. Orga-
nizatorem jest AZS AWFiS Gdańsk.

Międzynarodowe Mistrzostwa NSKO
(17-19.09. KAMIEŃ POMORSKI) Międzynarodowe Mi-

strzostwa Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist 
tradycyjnie rozegrane zostaną we wrześniu. W tym roku 
dość późno, bo dopiero w trzeci weekend miesiąca. To jedna 
z największych, cyklicznych imprez klasy Optimist w naszej 
części kontynentu. Regaty będą pierwszą eliminacją do mi-
strzostw świata i mistrzostw Europy 2011.

Akademickie Mistrzostwa Polski w Wilkasach
(20-23.09. WILKASY) Akademickie Mistrzostwa Polski 

rozegrane zostaną na Omegach. Portem regat będzie ośrodek 
AZS w Wilkasach koło Giżycka (jezioro Niegocin). Orga-
nizatorzy spodziewają się licznej obsady. Zawodnicy mogą 
startować na własnych jachtach lub na łódkach wypożyczo-
nych w Giżycku. Więcej informacji o tej imprezie znajdzie-
cie na stronie www.amp.azs.pl.

Mistrzostwa Polski Klas Olimpijskich
(23-26.09. ŁEBA) Mistrzostwa klas olimpijskich organizu-

je w Łebie Polski Związek Żeglarski. To wyjątkowa okazja, 
by na koniec sezonu spotkać w marinie najbardziej znanych 
polskich regatowców.

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

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

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

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

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

Wrzesień pełen wiatru...
Sezon jeszcze trwa. Zawodnicy i turyści wciąż pod pełnymi żaglami. Przedstawiamy wybrane imprezy 
miesiąca, na których warto być.

Prawie 400 studentów wystartuje pod koniec września w Wilkasach.

http://www.amp.azs.pl


www.delphiayachts.pl
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Kuba i Siudy umówili się, że meta bę-
dzie z dala od oczu ciekawskich. Roz-
strzygnęli swój pojedynek, a w główki 
Świnoujścia wpłynęli razem, dziób 
w dziób. Tajemnicę, który z nich wów-
czas wygrał, zabrali ze sobą do lepsze-
go świata.

W historii tych regat odbyło się 10 edy-
cji. Ostatnim zwycięzcą był kapitan Jerzy 
Madeja startujący na jachcie Umbriaga. 
W sierpniu rozegrano kolejne regaty sa-
motników na starej trasie. Na linii star-
tu pojawiło się 15 jachtów. Wśród nich 
prowadzony przeze mnie Karfi (poza 

udziałem w pierwszych regatach, ten 
jacht jeszcze kilka razy ścigał się dookoła 
Christiansø, dwa razy zwyciężając).

Start odbył się w słabych wiatrach 
z południowego zachodu. To było ko-
rzystne dla wszystkich, którzy mieli 
spinakery. Karfi niestety musiał zado-
wolić się zestawem na motyla. Mój kurs 
odbiegał o 10 stopni od najkrótszej drogi 
do wyspy Christiansø, ale i tak było to 
lepsze rozwiązanie, niż próba płynięcia 
pełnym baksztagiem, z gubiącą wiatr 
genuą. Poza tym, informacje pogodowe 
z lądu mówiły, że za kilka godzin przyj-
dzie wiatr ze wschodu. Teoretycznie 
płynący na spinakerach dostaliby wiatr 
z bejdewindu, a ja półwiatr, a może nawet 
ostry baksztag. Czyli wymarzone wia-
try dla Karfiego. Późnym popołudniem 
prognoza się potwierdza. Karfi zaczyna 
pędzić nawet 8,5 węzła. W radiu słychać 
rozmowy między jachtami. Sternicy są 
zdziwieni zmianą kierunku wiatru. Spi-
nakery wywożą. Muszą decydować się 
na zmianę żagli. Mijam jacht klasy Oce-
an 650, bez spinakera, na zarefowanym 
grocie. Później Radek opowiadał, że był 
tak zmęczony ciągłą walką ze spinake-
rem, że musiał odpocząć. 

Karfi odrabia straty z godzin przedpo-
łudniowych. Wiatr od połówki do ostre-
go baksztagu wyrównał szanse. Jeszcze 
przed zmrokiem ujrzałem na wysokości 
Dueodde jacht Antidotum, który był 
największym rywalem. Jest już zasięg 
telefonu komórkowego. Dzwoni Jacek, 
czyli moje biuro prognoz pogody. Wiatr 
za godzinę przejdzie znowu na połu-
dniowy. To mniej przyjemna wiado-
mość. Natomiast dzięki lokalizatorom 
GPS, które posiada każdy jacht, dowia-
duję się od Jacka, że przede mną tylko 
Hals i Antidotum. Za mną depcze mi po 
piętach Harry i Bluefin. Na wysokości 
Svaneke wiatr rzeczywiście przechodzi 
na południowy. W szarości zmierzchu 
widzę za rufą potężny spinaker Harrego 
i jego czerwone światło burtowe. Bieg-
nę na dziób, wpinam ponownie spina-
kerbom w genuę i oglądając się cały 
czas za siebie liczę mile dzielące mnie 
od półmetka. 

Po minięciu Christiansø znowu kur-
sy będą ostre, co daje mi duże szanse 
na dobrą jazdę. Około pięciu mil przed 
archipelagiem ponownie dzwoni Jacek. 
Wiatr ma przejść z południowego na 
południowo-zachodni, a jego siła ma 
powoli rosnąć. Postanawiam więc nie 
wracać najkrótszą drogą do Świnoujścia, 
lecz okrążyć północny cypel Bornholmu 
i odejść trochę na zachód. Po czym, po 
zmianie kierunku wiatru, zrobić zwrot 
w stronę mety. Jacek podaje mi pozycje 
moich konkurentów. Hals i Antidotum 
jadą w kierunku Dueodde. Jeżeli więc 
prognoza się potwierdzi, będą mieli hal-
sówkę do samej mety. Teoretycznie moje 
szanse rosną, pomimo tego że wybrałem 
drogę dłuższą o 20 mil.

Północ. Półmetek za mną. Spinaker-
bom na miejsce. Uff, nie myślałem, że po-
trzeba do tego tyle siły. Kurs kompasowy 
260º. Karfi w półwietrze znowu jedzie 
siedem węzłów. O brzasku mijam trawers 
Hammerhavn. Po szóstej dzwoni Jacek. 
Dzięki internetowej, aktywnej mapie wie, 
że za mną pojechał Bluefin. Wiatr słab-
nie. Ciężki Karfi zaczyna zwalniać, co 
sprawia że lekki Bluefin zbliża się. Rywal 
płynie blisko brzegu. Ja jestem trzy mile 
na zachód. Około godz. 10 ostatni kontakt 
z Jackiem. Prognoza mówi o wiatrach 
do 8B. Mam jechać jeszcze na zachód, 
a potem zwrot na Świnoujście. Refuję 
grota i zmieniam przedni żagiel na foka 
marszowego. Wykonanie tych czynności 
zajęło chyba 40 minut. Zmęczony wra-
cam do steru. Wyprowadzam jacht z dry-
fu. Kierunek wiatru zmienił się zgodnie 
z prognozą. Lewym halsem mogę iść 
280º. Biję się z myślami. Jechać tak dalej 
jeszcze godzinę lub dwie czy już zrobić 
zwrot? Co będzie lepsze? Rady Jacka 
zawsze były dobre, ale tutaj jestem sam 
i to ja muszę podjąć decyzję. Jeżeli zro-
bię zwrot teraz, to mój kurs doprowadzi 
mnie pod Międzyzdroje. Halsowanie od 
Międzyzdrojów do Świnoujścia przy tym 
kierunku wiatru – będąc osłoniętym od 
fali – wydaje się być dobrym rozwiąza-
niem. Robię zwrot. Po 20 minutach wiatr 
się wzmaga. Wiatromierz pokazuje od 23 
do 28 węzłów. Na horyzoncie zwały cu-
mulonimbusów. Wyglądają pięknie, ale 
wolałbym ich nie widzieć.

Pomimo zrefowanych żagli prędkość 
Karfiego ustala się pomiędzy 6, a 7 wę-
złów. Po lewej burcie cały czas widzę 
Bluefina. Odległość między nami to 
3-4 mile. Zwały chmur są już całkiem 
blisko. Widać pionowe smugi deszczu. 
Pierwszy szkwał. Wiatromierz pokazuje 
36 węzłów. Karfi przechyla się i zaczyna 
przyspieszać. Morze nie jest jeszcze zbyt 
zafalowane i prędkość rośnie do 8 wę-
złów. Spoglądam za lewą burtę. Bluefin 
coraz mniejszy. Siła wiatru spycha go na 
wschód. Jego mała masa nie jest teraz atu-
tem. To już warunki dla morskich jach-
tów. Dopada nas pierwsza ulewa. Rywal 
niknie za ścianą deszczu i chmur. Spotka-
nia z coraz większymi falami powodują 
potężne uderzenia o kadłub, które przeno-
szą się na maszt i olinowanie. Spoglądam 
wówczas ze strachem, czy wszystko trzy-
ma. Pierwsza ulewa zostawia mnie całe-
go przemoczonego. Pomimo sztormiaka 
w wersji ocean mam mokre wszystko, 
łącznie ze slipami. Na początku mi to 
przeszkadza, ale po drugiej ulewie jest mi 
już wszystko jedno. Każda następna ro-
dzina chmur przynosi coraz mocniejsze 
szkwały, które potrafią trwać nawet 15 
minut. Największa prędkość wiatru, jaką 
pokazał mój wiatromierz to 38 węzłów. 
Potem po prostu się zawiesił. Tak to bywa 
z tymi bezprzewodowymi zabawkami.

Walka zaczęła się około godz. 12, 
a o godz. 19 zobaczyłem brzeg. Przy-

Samotnie dookoła Christiansø
Pasjonująca, osobista relacja z regat „O Puchar Poloneza”. 

Andrzej Wojciechowski na jachcie Karfi pierwszy minął linię mety.
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Był rok 1973. Dwóch najlepszych polskich żeglarzy postanowiło zmie-
rzyć się w samotnym wyścigu, na trasie Świnoujście-Christiansø- 
-Świnoujście. Bez żadnych przeliczników, oprawy medialnej i pomocy 
sponsorów. Kuba Jaworski na Ogarze i Jurek Siudy na Karfim rzucili 
wyzwanie sobie i morzu. Taki był początek polskich regat samotni-
ków, które w następnym roku otrzymały nazwę „O Puchar Poloneza” 
– dla uczczenia samotnego rejsu Krzysztofa Baranowskiego.

www.szopeneria.pl


5www.magazynwiatr.pl WrzeSień 2010  magazyn dla żeglarzy

wiązałem ster (autopilota brak) i szybko 
zszedłem do nawigacyjnej. Komputer też 
się zawiesił. Nie miałem czasu na jego na-
prawę, bo Karfi ze sterem na sznurku nie 
był zbyt stabilny. Odczyt pozycji z GPS, 
rzut oka na mapę (papierową) i wiem, że 
widzę Kawczą Górę. Trochę więc mnie 
zniosło, ale i tak jest dobrze. Przy tym 
wietrze mogło mnie zdryfować nawet 
pod Dziwnów. Po godz. 20 pierwszy te-
lefon. Dowiaduję się, że jestem na począt-
ku stawki. Hals z przyczyn technicznych 
schował się do Dziwnowa. Część jachtów, 
które wybrały najkrótszą drogę, nie dało 
rady halsować. Schowały się na Bornhol-
mie. Za mną był tylko Bluefin, który cały 
czas deptał mi po piętach oraz Ocean 650, 
który wziął się nie wiadomo skąd. Reszta 
była daleko. Pozostało mi przehalsować 
do główek Świnoujścia, gdzie wyzna-
czona jest meta. Ostatnie mile dłużyły się 
niemiłosiernie. W pobliżu brzegu, gdzie 
rzeczywiście fale były minimalne, osłabł 
również wiatr. Rozum podpowiadał mi 
„rozrefowac żagle”, ale ciało mówiło, 
że nie ma siły. GPS pokazuje prędkość 
nad dnem 1-1,5 węzła mniejszą, niż log. 
To prąd Świny wspomagany zachodnim 
wiatrem tak mnie spowalniał. Trzeba było 
pójść pod Bornholmem jeszcze ze dwie 
godziny na zachód, to teraz siedziałbym 
już w marinie. Trudno! Szukam główki 
portu Świnoujście. Wchodziłem tu wię-
cej, niż 100 razy. Wszystkie światła zle-
wają się w jedną całość. Co jest ze mną, 
gdzie ta główka? W końcu jest. Jeszcze 
mila i koniec. Karfi jako pierwszy prze-
kroczył linię mety. Nie ważne, co pokażą 
przeliczniki. Ważne, że to już koniec i że 
jesteśmy pierwsi. Co za rok? Zobaczymy. 
Na razie mam w głowie słowa: „nigdy 
więcej”.

Andrzej Wojciechowski

Po korekcie czasu w grupie KWR wygrał 
Bluefin z Krzysztofem Krygierem.
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Ponad 80 jachtów żaglowych 
i motorowych zaprezentowano 
na targach „Wiatr i Woda na Wo-
dzie” w Gdyni. Na imprezie obec-
ny był także Magazyn Wiatr.

Po raz pierwszy podczas gdyńskich 
targów przeprowadzono konkurs pod 
nazwą „Gdynia Yacht Design – Wiatr 
i Woda 2010”. Jury oceniało jachty pod 
względem zewnętrznego wyglądu. 
W kategorii jachtów żaglowych tytuł 
Gdynia Yacht Design przyznano kon-
strukcji Delphia 47 wystawionej przez 
stocznię Delphia Yachts. W kategorii 
jachtów motorowych wyróżniono łódź 
przypominającą luksusowy samochód 
– MAS 28E – wystawioną przez firmę 
Ellite Yachts Poland. Jury z własnej 

inicjatywy przyznało też dwa dodat-
kowe wyróżnienia: dla jachtu Flabria 
40 oraz dla jachtu Haber 20 mini Re-
porter. Podczas targów przedstawiono 
również wyniki pierwszego etapu kon-
kursu Polish Yacht of the Year 2010, 
którego zadaniem jest wybór jachtu 
roku w Polsce. Jednostki nominowane 
do nagrody przedstawił podczas spe-
cjalnej uroczystości Waldemar Heflich 
z miesięcznika Żagle.

Jachty nominowane do nagrody 
Polish Yacht of the Year 2010:

Jachty żaglowe do 7,5 m długości:
Maxus 24 – stocznia Northman

Phobos 25 – stocznia Dalpol Yacht
Haber 660 C2 kuter – Yacht Service

Jachty żaglowe powyżej 7,5 m długości:
Bavaria 32 Cruiser – Armator Yachts
Delphia 47 – stocznia Delphia Yachts

Antila 27 – stocznia Antila-Yacht

Jachty żaglowe specjalne:  
Nautica 450 – stocznia Nautica Boats
Haber 800 C4 – stocznia Yacht Service
Lagoon 400 katamaran – Dobre Jachty

Jachty motorowe open:
Sea-Doo Challenger 210  

– Taurus Sea Power
Frauscher 717 GT – Global Company
Regal 2300 Bowrider – Astex Łodzie

Jachty motorowe cruiser:
Baia Flash 48 – Ellite Yachts Poland

Prestige 60 – Dobre Jachty
Galeon 325 – stocznia Galeon

Jachty motorowe wypornościowe:
SunCamper 30 – stocznia Balt Yacht

Haber 20 mini Reporter – Yacht Service
Villa Marine 950 – Villa Marine

Jacht roku w Polsce 

morskie mistrzostwa Polski

Delphia 47 otrzymała tytuł Gdynia Yacht Design i nominację do nagrody Jacht Roku.

peryskop

Na Zatoce Gdańskiej rozegrano 
Morskie Żeglarskie Mistrzostwa 
Polski. W regatach ścigało się 16 
załóg. 

Pierwszego dnia rozegrano trzy 
krótkie wyścigi. W piątek odbyły się 
dwa podobne biegi, natomiast po ich 

zakończeniu nastąpił start do nocnego 
wyścigu długiego (75 mil). Zwieńcze-
niem mistrzowskich zmagań był nie-
dzielny wyścig średni.

W grupie 1 ORC bezkonkurencyj-
ny okazał się jacht Swallow (YK Stal 
Gdynia, kapitan Michał Korneszczuk). 
Zaciętą rywalizację o pozostałe miej-

sca na podium toczyły jachty: Duży 
Ptak (AKM Gdańsk, kapitan Krzysztof 
Paul) oraz Stocznia Ustka 3 (YKP Gdy-
nia, kapitan Konrad Smoleń). Ostatecz-
nie srebro przypadło Dużemu Ptakowi, 
a Stocznia Ustka 3 zdobyła brąz.

Rywalizacja w grupie 2 ORC zakoń-
czyła się zwycięstwem jachtu Moonra-
ker (JKM Gryf Gdynia, kapitan Paweł 
Boksa). Drugie miejsce przypadło zało-
dze Pallasa (JKM Gryf, kapitan Tomasz 
Konnak), natomiast trzecią lokatę zajął 
jacht Słoni (JK Stoczni Gdańskiej, kapi-
tan Zbigniew Rembiewski).

Imprezą towarzyszącą mistrzo-
stwom były Regaty o Puchar Dyrek-
tora MOSiR Gdańsk (w klasach ORC 
oraz turystycznej). Po czterech bie-
gach zwycięzcą rywalizacji w klasie 
ORC został Słoni (kapitan Zbigniew 
Rembiewski). Na drugiej pozycji upla-
sował się Polled (Leszek Wysiecki), 
a podium uzupełnił Hadar (Leszek 
Szczechula). Rywalizacja w formule 
KWR zakończyła się zwycięstwem 
jachtu Lotis (Andrzej Szrubkowski). 
Miejsca na podium przypadły rów-
nież jednostkom: Albacora – 2 lokata 

(Krzysztof Bałabuch) oraz Agata 8 – 3 
lokata (Hubert Cieślak).

Organizatorami imprezy byli Polski 
Związek Żeglarski, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gdańsku oraz 
Centralny Ośrodek Sportu Akademi-
ckiego AZS Gdańsk.

Karolina Grad

Morskie mistrzostwa Polski rozegrano przy doskonałej pogodzie. F
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Latem rozpoczęła działalność 
Tawerna Skipperów – nowy por-
tal internetowy dla żeglarzy. 

Chcąc wykorzystać możliwości, ja-
kie daje internet, portal ma ambicje 
stać się sporą bazą żeglarskiej wiedzy. 
Na stronach serwisu znajdziemy opisy 
jachtów, marin, tras, tawern oraz wie-
lu ciekawych miejsc. Są teksty szant, 
informacje o zespołach, jest także 
kalendarium koncertowe. Traficie na 
kulinarne przepisy. Na ogłoszenia 
o wolnych kojach. Znajdziecie skippe-
ra, zarezerwujecie jacht i wymienicie 
poglądy na forum żeglarskim. Są też 
relacje z rejsów, zdjęcia i artykuły.

Tawerna Skipperów ma się rozwijać 
w dużej mierze dzięki swym użytkow-
nikom. Twórcy portalu wierzą, że za-
równo ci bardziej, jak i mniej doświad-
czeni miłośnicy wiatru i wody, zechcą 
dzielić się z innymi swoją wiedzą 
i doświadczeniemi. Na portalu można 
napisać o swoich przygodach i odby-
tych rejsach. Opisać ciekawe miejsca, 
mariny i tawerny. Można również do-
dawać zdjęcia. Adres serwisu: www.
tawernaskipperow.pl

Rozmowa z Pauliną Wilk, 
redaktorem portalu Tawerna 
Skipperów.
Magazyn Wiatr: Jaki macie Państwo 
pomysł na nowy portal żeglarski?

Paulina Wilk: Chcemy stworzyć coś, 
czego jeszcze nie ma. Tawerna Skippe-
rów ma być wielką biblioteką wiedzy 
żeglarskiej. Chcemy także, by stała 
się przestrzenią, w której – podobnie 
jak w prawdziwej, żeglarskiej knajpie 
– spotkać można znajomych z rejsu 
i dowiedzieć się czegoś ciekawego.

Ale jak zamierzacie wyróżnić się z 
tłumu żeglarskich portali. Przecież 
podobnych inicjatyw było w ostat-
nim czasie wiele?

Portali o sportach wodnych rzeczy-
wiście jest sporo, kilka z nich ma już 
długą tradycję. Różna jest też ich spe-
cyfika. Na przykład portal MyŻegla-
rze.pl prezentuje głównie informacje 
ze sportu żeglarskiego. To są tematy, 
które nie wszystkich użytkowników 
interesują. My chcemy przekonać do 
Tawerny Skipperów turystów, żeglar-
skich amatorów, chcemy, by na portalu 
spotykali się zawodowi żeglarze oraz 
początkujący wodniacy.

Portal MyŻeglarze jest przede 
wszystkim portalem społecznościo-
wym. Czyli takim, jakim ma być 
Wasza Tawerna…

U nas społecznościowa część serwi-
su jest raczej dodatkiem i przydatną 

funkcją przy tworzeniu i rozwijaniu 
portalu. Naszym głównym atutem bę-
dzie bogaty zbiór wiedzy. Od marca 
wprowadzamy opisy tawern, uzupeł-
niamy przepisy kulinarne, intensyw-
nie też pracujemy nad stworzeniem 
mapy prezentującej ciekawe miejsca, 
przystanie. Opisujemy Mazury i inne 
polskie akweny. To jest dość mozolna 
praca, ale jej efekt będzie widać w peł-
ni już wkrótce. Poza tym mamy usługę 
„wolne koje”, jest też możliwość zna-
lezienia skippera na rejs. Za pośredni-
ctwem portalu można również wyczar-
terować jacht. To usługa, którą oferuje 
niewiele serwisów. Czyli u nas żeglarz 
może przejść drogę od pomysłu na wy-
marzony rejs, poprzez dyskusję z inny-
mi użytkownikami, aż po podpisanie 
umowy czarterowej.

Ile osób tworzy redakcję portalu?
Na razie jest dwóch redaktorów, 

są też informatycy oraz osoby od-
powiedzialne za strategię działania 
i promocję. Mamy też kilku współpra-
cowników działających na zlecenie, 
pomagających przy poszczególnych za-
daniach. Wierzymy jednak, że kształt 
Tawerny Skipperów w głównej mierze 
będą tworzyć użytkownicy portalu. 
Wierzymy, że żeglarze chcą się dzie-
lić swoimi przygodami z innymi. To 
od ich zaangażowania w sporej mierze 
będzie zależeć rozwój Tawerny.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

nowy portal w internecie Sukces 
daru  
Szczecina
Duży sukces odniosła załoga 
Daru Szczecina podczas regat 
na Morzu Północnym „North Sea 
Tall Ships Regatta”. Jacht zdobył 
pierwsze miejsce zarówno w kla-
sie C (współczesne jachty bez 
spinakera), jak i w klasyfikacji 
generalnej (pośród wszystkich 
27 startujących jednostek).

Te nietypowe regaty polegały na 
przepłynięciu jak największej liczby 
mil morskich w czasie 120 godzin, 
po wytyczonych przez organizato-
rów różnych trasach. Przed upływem 
tego czasu należało dopłynąć na linię 
mety. Zasady te powodują, że oprócz 
umiejętności czysto żeglarskich, bar-
dzo istotne są także decyzje taktycz-
ne oraz umiejętność analizy prognoz 
pogody.

Dar Szczecina przepłynął największą 
liczbę mil spośród wszystkich jachtów. 
Załogę stanowiła młodzież ze Szcze-
cina, a kapitanem etatowym jest Jerzy 
Szwoch. To jeden z największych suk-
cesów tego jachtu w ostatnich latach 
w regatach organizowanych przez Sail 
Training International.

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

Fundusz Małych Projektów

Sąsiedzi w Działaniu

Koniec wakacji nie oznacza 
końca sezonu turystycz-
nego w stolicy Mazur. Są 

tacy, którzy tęsknią za spokojem 
i dlatego właśnie teraz planują 
wyprawy nad Niegocin i Kisajno. 

„Wór spakowany skamle u nóg, koniec 
sezonu gdzieś na cumach zległ” – śpiewał 
w swej nostalgicznej szancie Mirek Ko-
walewski (Zejman & Garkumpel). Ale 
dziś krótszy dzień wcale nie oznacza, że 
Giżycko pustoszeje z dnia na dzień.

Żagle jeszcze łopoczą

Amatorzy wrześniowych rejsów 
przebierają teraz w jesiennych ofertach 
czarterowych i szukają cenowych oka-
zji. We wrześniu można już wypoży-
czać łódki na doby, a nie jak w sezonie 
tylko na pełne tygodnie. Największym 
wzięciem cieszą się jachty wyposażo-
ne w ogrzewanie. Takich jednostek jest 
na Mazurach coraz więcej.

Studenci przyjeżdżają we wrześniu na 
żeglarskie szkolenia. Głównie do ośrod-
ka AZS w Wilkasach i Międzynarodo-
wego Centrum Żeglarstwa i Turystyki 
Wodnej (dawny Almatur). Pod koniec 
miesiąca na Niegocinie organizowane 
są Akademickie Mistrzostwa Polski. 
W tym roku przyjedzie prawie 400 stu-
dentów z ponad 40 uczelni wyższych. Są 
to największe w Polsce regaty w klasie 
Omega Standard. Pod koniec sierpnia do 
imprezy zgłoszonych było już 115 załóg.

Biznes kwitnie

Żeglarze, armatorzy i producenci jach-
tów spotkają się w drugi weekend wrześ-
nia na III Mazurskich Targach Sportów 
Wodnych. Impreza odbędzie się w porcie 
Stranda, nad jeziorem Kisajno. W ubie-
głym roku na giżyckich targach zapre-
zentowano ponad 80 jednostek.

– Życie tętni też w hotelach. Niektóre 
obiekty, takie jak choćby Zamek Ryn, 
właśnie teraz przeżywają najazd gości. 

Przyjeżdżają głównie pracownicy firm 
na biznesowe spotkania lub konferen-
cje. W pensjonatach ceny spadają w dół 
o około 40 proc., więc zwykli turyści też 
mogą upolować coś ciekawego – mówi 
Marcin Kędzierski z Centrum Promocji 
i Informacji Turystycznej w Giżycku.

Rowerem wokół Niegocina

Po co jeszcze jeździmy do Giżycka 
we wrześniu i październiku? Rowerzy-
ści korzystają ze ścieżek rowerowych 
i szlaków wytyczonych w lasach i wo-
kół jezior. Sporą popularnością cieszy 
się choćby pętla prowadząca dookoła 
jeziora Niegocin. To 36 km wyjątkowej 
trasy, idealnej na całodniową wypra-
wę. Po drodze można zaplanować po-
stój w Rydzewie, aby zwiedzić stary, 
wiejski kościół i zasiąść do stołu w go-
spodzie Pod Czarnym Łabędziem.

Zima pełna adrenaliny

A kiedy za trzy miesiące zrobi się 
naprawdę chłodno, a później mroźno 
i biało, Mazury zaczną zapraszać na 
podlodowe wędkowania. Na bojery, 
które są ostatnio popularne nie tylko 
wśród sportowców, ale także wśród 
amatorów. Rozpocznie się sezon na 
narty biegowe, na zimowy kitesurfing 
i żeglowanie na desce z żaglem zwanej 
icesurfingiem. Pamiętajmy, że na Ma-
zurach wiatr wieje cały rok.

giżycko przedłuża sezon
Chcesz zobaczyć mazury sprzed lat? zaplanuj wyprawę jesienią.

W połowie sierpnia rozegrano w Giżycku 
Międzynarodowe Długodystansowe Mi-
strzostwa Polski DZ. Była to już dziewiąta 
edycja tej niezwykłej imprezy. W regatach 
wystartowały 24 jachty, w tym także ekipy 
z Łotwy i Litwy. W grupie „DZ Tradycyj-
na” zwyciężyła załoga łodzi Zakara (Kuba 
Krzepota). W grupie „DZ Klasyczna”, 
w której rywalizowało 17 ekip, zwycięstwo 
zgarnął jacht Rekin (Krzysztof Choroszu-
ka). Na zdjęciu fale pruje Dezeta Pablo 
(Jacek Bohdanowicz), która w grupie łodzi 
klasycznych zdobyła trzecie miejsce.

http://www.gizycko.turystyka.pl
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Zwycięzcą Pucharu Polski 
„PGNiG Bezpiecznie nad 
wodą Delphia Cup 2010” 

została załoga jachtu Ford Kuga, 
ze sternikiem Andrzejem Czap-
skim. Drugie miejsce, z taką 
samą ilością punktów, zajęła za-
łoga Zbigniewa Kani na jachcie 
„PGNiG Bezpiecznie nad wodą”. 
Trzecia lokata dla ekipy Piotra 
Kowalewskiego i jachtu Indygo.

W tym roku cykl Pucharu Polski 
w klasie Delphia 24 One Design składał 
się z sześciu imprez rozegranych na czte-
rech, całkowicie różnych akwenach – na 
mazurskich jeziorach w Mrągowie i Mi-
kołajkach, na Zatoce Gdańskiej, na Je-
ziorze Solińskim i na Bałtyku. Wyścigi 
były jedną z atrakcji kampanii społecz-
nej „PGNiG Bezpiecznie nad wodą”.

Po regatach w Gdyni prowadziła za-
łoga jachtu „PGNiG Bezpiecznie nad 
wodą” ze Zbigniewem Kanią. Drugie 
miejsce zajmowała załoga jachtu Ford 
Kuga ze sternikiem Andrzejem Czap-
skim. Między pierwszym i drugim 
było tylko 1,5 punktu różnicy. Ostatnie 
regaty rozegrano w Mrągowie. Walka 
była emocjonująca, bo dopiero ostatni 
wyścig decydował o tym kto będzie 
zwycięzcą całego cyklu. 

Regaty w Mrągowie wygrała zało-
ga Andrzeja Czapskiego, z przewagą 
zaledwie jednego punktu nad załogą 
Zbigniewa Kani. Tak więc po ostat-
nim biegu w klasyfikacji generalnej 
jest remis punktowy, obie załogi mają 
po 55 punktów. Mają też identyczny 
stosunek punktów w poszczególnych 
imprezach. Według przepisów ISAF 
w takiej sytuacji o zwycięstwie decy-
duje lepsze miejsce w ostatnim wy-
ścigu. Dzięki temu pierwsza pozycja 
w Pucharze Polski przypadła załodze 
jachtu Ford Kuga.

Zbigniew Kania też może święto-
wać, bo w połowie sierpnia, w Gdyni, 
był najlepszy w mistrzostwach Polski 
klasy Delphia 24. Kania wygrał cztery 
z pięciu rozegranych wyścigów. Srebr-
nym medalistą została załoga Macieja 
Gałązki na jachcie Computec Venti 
Quatro, natomiast brązowym – Czap-
ski na Fordzie.

Na wszystkich medalistów Pucharu 
Polski czekała na mecie wyjątkowa 
nagroda. Trzem pierwszym załogom 
rankingu firma PGNiG ufundowała 
stypendium – po 15 tys. zł dla teamu 
na pokrycie kosztów (dojazdy na re-
gaty i zakwaterowanie). Stypendium 
zostanie wykorzystane w przyszłym 
sezonie. Poza tym członkowie zwy-

cięskiej załogi jachtu Ford Kuga 
otrzymali zegarki firmy Nautica, na-
tomiast załoga drugiego jachtu – kurs 
bezpiecznej jazdy. Wśród sterników, 
którzy brali udział co najmniej w pię-
ciu regatach, rozlosowano motorówkę 
firmy Delphia Yachts oraz tygodnio-
wy rejs po Morzu Bałtyckim na jach-
cie ze stoczni Delphia. Motorówkę 
wylosował Piotr Kowalewski, sternik 
jachtu Indygo, a na rejs po Bałtyku 
wybierze się Maciej Gałązka (jacht 
Computec Venti Quatro).

W tym roku szeregi klasy Delphia 
24 powiększyły się o dwa nowe jachty: 
Kalinowe Pola ze sternikiem Piotrem 
Kotwickim (MKŻR Świebodzin) oraz 
Prodental Hadykówka, ze sternikiem 
Mieszkiem Cieślą (ROZŻ Rzeszów). 
Nowe załogi nieźle sobie radzą, szcze-
gólnie Kalinowe Pola. W Mrągowie 
ten jacht wygrał jeden wyścig w bar-
dzo dobrym stylu.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1.  Ford Kuga, Spójnia Warszawa – An-

drzej Czapski, Cezary Charzewski, 
Grzegorz Czarnecki, Roman Główka

2.  PGNiG Bezpiecznie nad wodą, YKP 
Warszawa – Zbigniew Kania, Maciej 
Kania, Robert Królikowski, Edward 
Konarzewski

3.  Indygo, JKW Poznań – Piotr Kowa-
lewski, Tomasz Woroch, Dominik 
Rosiński, Marcin Sołtysiak

4.  Attis – Wacław Szukiel, Zbigniew Kle-
packi, Krzysztof Podsiadły, Krzysztof 
Łodyga

5.  Computec Venti Quatro, MKŻR 
Świebodzin – Maciej Gałązka, Łu-
kasz Chomin, Jacek Dydyń, Maciej 
Wilewski 

6.  Kalinowe Pola, MKŻR Świebodzin 
– Piotr Kotwicki, Remigiusz Horody-
ski, Piotr Zawistowski, Piotr Lewan-
dowski, Piotr Działoszewski

7.  Auto Podlasie,  KKW Jachranka 
– Marcin Pietrzak, Marcin Dembow-
ski, Jacek Górecki, Maciej Ziemski 

8.  Prodental Hadykówka, ROZŻ Rze-
szów – Mieszko Cieśla, Gniewomir 
Cieśla, Maciej Wędkowski, Kacper 
Chojnowski, Michał Wilanowski

9.  Meble Rybaccy – Andrzej Rybacki, 
Jarosław Pelic, Przemysław Tymoszuk, 
Iwo Ohnsorge

10.  HP – Piotr Kędziora, Robert Łabędź, 
Katarzyna Bereda – Łabędź, Jan  
Talaśka

Ogólnopolska kampania edukacyjna 
„PGNiG Bezpiecznie nad wodą” ma 
charakter weekendowych, rodzinnych 
pikników organizowanych w popular-
nych miejscowościach wypoczynko-
wych. Głównym hasłem tegorocznej 
kampanii była kultura wypoczynku, 
w tym zwłaszcza bezpieczne i odpo-
wiedzialne zachowanie się na wodzie, 
ochrona środowiska, a także promocja 
sportu i zdrowego stylu życia.
Kończący kampanię piknik w Mrągowie 
miał wyjątkowy charakter, bo odbywał 
się w rocznicę białego szkwału, który 
przeszedł przez Mazury w 2007 roku. 
– Wydarzenie sprzed trzech lat było 
bezpośrednim impulsem do rozpoczę-
cia działań edukacyjnych – mówi Adam 
Liszkiewicz, organizator i pomysłodaw-
ca kampanii. – Już kolejny rok udaje 
nam się przeprowadzać liczne szkole-
nia pierwszej pomocy, uczymy ludzi 
jak ratować życie i jak zachowywać się 
bezpiecznie nad wodą. Podczas sześciu 
pikników rozdano około 10 tys. kart 
ICE (In Case of Emergency – W Nagłym 
Wypadku), które ułatwiają ratownikom 
kontakt z rodziną poszkodowanego 
w razie wypadku. Pokazy organizowa-
ne przez Mazurskie i Sopockie WOPR 
oraz Falck obejrzało kilkanaście tysięcy 
osób. Patronem prasowym kampanii 
był Magazyn Wiatr.

Kania i Czapski na remisie
motorówka, zegarki, rejs i stypendia – takich nagród nie ma na żadnych innych regatach.

Zbigniew Kania (jacht PGNiG) i Andrzej Czapski (Ford Kuga) żeglowali dziób w dziób.
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E lektronika atakuje nas ze wszystkich 
stron. W telefonach komórkowych 
mamy aparaty fotograficzne, kamery, 

nawigacje, kalendarze i oczywiście timery. 
Zatem po co nam dziś tradycyjne czaso-
mierze z tarczą i wskazówkami?

Po pierwsze, zegarki noszone na ręce są jak rowe-
ry – nigdy nie wyjdą z mody. Choćby nie wiadomo 
jakie cuda i maszyny człowiek jeszcze wymyślił. Po 
drugie, dobry zegarek jest atrybutem sportowego sty-
lu życia. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie: 
„pokaż mi swój zegarek, a powiem Ci kim jesteś”. 
Na przykład Nautica BFD 100 (na zdjęciu) ma bardzo 
drapieżny, sportowy charakter. Podkreśla go duża 
koperta ze stali szlachetnej z czarną powłoką oraz 
czarny cyferblat połączony z pomarańczowymi ak-
centami. Właściciel takiego zegarka raczej nie będzie 
leniwym domatorem śledzącym seriale.

Po czym jeszcze rozpoznać dobry zegarek dla że-
glarza? Przede wszystkim musi być wodoszczelny. 
Ta wodoszczelność powinna być nie mniejsza, niż 
100M. Co to znaczy? Z takim zegarkiem można 
nawet zanurkować, ale tylko na małej głębokości. 
Symbol 50M oznacza, że nasz zegarek powinien 
przetrwać pływanie, na przykład w basenie. Symbol 
30M mówi nam, że zegarek jest jedynie odporny na 
zachlapanie, na przykład podczas mycia rąk. Zegarki 
z oznaczeniami M200 lub M300 to już profesjonalne 
urządzenia do nurkowania. 

Ciśnienie maksymalne podane na tarczy lub de-
klu jest wynikiem testu ciśnieniowego. Test ten 
jest wykonany w warunkach ciśnienia statycznego. 

Oznacza to, że zegarek przebywa nieruchomo w ko-
morze ciśnień i poddany zostaje działaniu ciśnienia 
odpowiedniego do jego wodoszczelności. Gwarancją 
wodoszczelności żeglarskiego zegarka jest zakręca-
na koronka i zakręcany dekiel, który uniemożliwia 
zalanie.

Szukając zegarka dla żeglarza, zapytajcie sprze-
dawcę o szkło. Powinno być hesalitowe lub mine-
ralne, czyli bardziej elastyczne i odporne na ude-
rzenia, ale też bardziej podatne na zarysowania. 
Sprawdźcie z czego jest wykonany pasek. Raczej 
powinien być zrobiony z gumy lub innego two-
rzywa odpornego na słońce i wodę. Dobrze, gdy 
zegarek posiada funkcję timera regatowego, który 
odmierzy czas do startu i poinformuje sternika 
sygnałem dźwiękowym.

Żeglarzowi przyda się obrotowy pierścień. Dzięki 
niemu można zmierzyć czas z dokładnością do jednej 
minuty, bez konieczności zapamiętywania początku 
pomiaru. Na przykład nurkując z jachtu zabieramy 
pod wodę butlę z tlenem, który wystarczy nam na 
15 minut. Obracając pierścień zerujemy go równo ze 
wskazówką minutową. Później wystarczy jeden rzut 
oka, aby szybko stwierdzić, że te 15 minut właśnie 
upływa i należy się wynurzyć.

Zwracajcie też uwagę na mechanizmy. Raczej sto-
suję się mechanizmy kwarcowe z odczytem cyfro-
wym (zegarki elektroniczne) lub z odczytem analo-
gowym (zegarki wskazówkowe). Często stosowane 
są także odczyty mieszane.

Co powinien mieć żeglarski zegarek?
Wodoszczelność, wytrzymałość i sportowy design.
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KITEBOARD MOMENTUM
Kitesurfingowa deska Momentum firmy Naish jest deską freestyle, przezna-

czoną do nowoczesnego stylu pływania dla zaawansowanych i średniozaawan-
sowanych kitesurferów. Momentum to typowy twin-tip (deska symetryczna). 
Dzięki swojej większej szerokości łatwo wchodzi w ślizg, podgięte krawędzie 
pozwalają na szybkie i dynamiczne wybicie do skoków, po których bardzo mięk-
ko się ląduje. Rozmiary: 130, 132, 134, 138. Źródło: www.pmsport.pl

NÓŻ BUCK 
MULTITOOL X-TRACK

Nóż firmy Buck można obsłu-
giwać jedną ręką. Ostrze wyko-
nano ze stali nierdzewnej 420 
HC. Multitool posiada przecinak 
do drutu, otwieracz do puszek, 
śrubokręt, uchwyt z tworzywa 
sztucznego. W komplecie znajdziemy nylonowe etui. Długość po złożeniu: 
10,5 cm. Długość ostrza: 8 cm. Długość po otwarciu: 18,5 cm. 

Źródło: www.bakista.pl

KOMPASY SUUNTO
Kompas o symbolu C66 (po prawej) to nowość na rynku. Przezna-

czony jest na małe jachty i motorówki. Posiada różne opcje monto-
wania. Dostępny jest w kolorze białym i czarnym. Kompas B116 (po 
lewej)to produkt na jachty średniej wielkości. Posiada podświetlenie 
lampą typu LED. Dostępne są wersje na jachty żaglowe i motorowe. 
Kompas jest ceniony z uwagi na swą dokładność i wygląd. Można 
go zamontować na pokładzie lub ściance nadbudówki. Producent na 
kompasy Suunto udziela pięcioletniej gwarancji. 

Źródło: www.majer.com.pl

BLUE ECO JACKET
Tegoroczna nowość firmy Henri Lloyd. Pierwsza na świecie kurtka wykonana 

z tkaniny, którą można poddać pełnemu recyklingowi. Kurtka jest oddychają-
ca i wodoodporna. Dzięki zastosowaniu dodatkowej warstwy kurtka „odpycha” 
wodę, uniemożliwiając jej pozostanie na powierzchni tkaniny. Produkt nagrodzo-
ny na międzynarodowych targach żeglarskich w Amsterdamie oraz wyróżniony 
na targach żeglarskich Wiatr i Woda w Warszawie. 

Źródło: www.henrilloyd.com.pl

BUTY DZIECIĘCE DO WODY
Buty dziecięce Rucanor Aries. Nadają się 

zarówno na plażę, jak i do wody. Ideal-
ne do uprawiania sportów wodnych 
(nurkowanie, surfing, kajakarstwo, 
żeglarstwo) oraz do wędrówek 
w wodzie, na przykład 
wzdłuż plaży. Chro-
nią stopy przed 
k a m i e n i a m i 
i gorącym pia-
skiem. Szybko 
schną. Mają so-
lidne i trwałe po-
deszwy antypośliz-
gowe. Posiadają też regulację, 
dzięki której dobrze przylegają 
do stopy i nie spadają podczas pły-
wania. Mają też jeszcze jedną zaletę 
– są dość tanie (25 zł). 

Źródło: www.szopeneria.pl

www.pmsport.pl
http://www.bakista.pl
http://www.majer.com.pl/artykuly-zeglarskie.html
www.henrilloyd.com.pl
http://www.szopeneria.pl
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BOX SURFINGOWY HAAG
Pozwala wygodnie i bezpiecznie przewozić deskę surfingową zamocowaną bezpośrednio na boxie. Pozostały sprzęt 

i akcesoria chowamy wewnątrz. Ważne jest to, że jeśli chcemy coś wyciągnąć z boxu, nie musimy ściągać z niego 
deski. Górna pokrywa otwiera się na siłownikach gazowych razem z zamocowaną deską. Boxy Surf powstały na ba-
zie boxów Haag Prestige, dzięki czemu zachowują wszystkie zalety nowoczesnego, uniwersalnego boxu dachowego. 
Boxy Haag oferowane są w siedmiu wielkościach, 4 wersjach kolorystycznych w standardzie, a także na zamówienie 
– w dowolnym kolorze lub z grafiką. Źródło: www.thehaag.com

RĘCZNY CHARTPLOTTER
Przypadnie do gustu przede wszystkim żeglarzom śródlądowym, ponie-

waż będzie idealnym instrumentem nawigacyjnym wszędzie tam, gdzie 
inwestycja w drogie plotery map jest nieuzasadniona. Żeglując po Mazu-
rach lub w strefie przybrzeżnej Bałtyku otrzymamy informacją o aktualnej 
pozycji oraz o najbliższym punkcie opieki medycznej i posterunku policji, 
a przycisk MOB (Man Overboard) nie pozwoli nam zgubić załoganta, który 

wypadł za burtę. Dzięki zastosowa-
niu podświetlanego wyświetlacza 
LCD wykorzystującego 65 tysięcy 
kolorów, odczyt danych i obsługa 
chartplottera stają się proste w każ-
dych warunkach. Urządzenie ma 
miękkie klawisze i ergonomiczny 
kształt. Wytrzymała obudowa jest 
odporna na wilgoć i zatopienie 
– w przypadku wypadnięcia za 
burtę, urządzenie utrzyma się na 
powierzchni wody. Chartplotter 
może pracować do 20 godzin na 
dwóch bateriach AA. Został wy-
posażony w 1,7 GB pamięci we-
wnętrznej i slot kart microSDTM, 
umożliwiający korzystanie z opcjo-
nalnych map, dzięki czemu można 
wgrywać dodatkowe mapy morskie 
BlueChart, mapy topograficzne 
oraz dane CityNavigator, które po-
zwalają na precyzyjną nawigację 
drogową zakręt po zakręcie. 

Źródło: www.garmin.com

BUTELKA TRAVELLER
Butelki Traveller to produkty reno-

mowanej, szwajcarskiej firmy Sigg, 
która wytwarza je od ponad 100 lat. Bu-
telki są szczególnie przydatne podczas 
rekreacji i uprawiania sportu. Szczel-
ne, lekkie, wytrzymałe, gwarantują 
znakomite warunki przechowywania 
napojów. Pozwalają zachować ich pier-
wotny smak. Są higieniczne i łatwe do 
mycia (także w zmywarkach). Są kom-
patybilne z ustnikami KBT i ABT. Do-
datkowo dostępne są pokrowce izolu-
jące z neoprenu i nylonu. Pojemności: 
0,6 litra, 1 litr, 1,5 litra. 

Źródło: www.makanu.beep.pl

ZEGAREK 
SUUNTO 
YACHTSMEN

Zegarki Suunto Yachting 
to profesjonalna seria żeglar-
skich zegarków z kompa-
sem, barometrem i timerem 
regatowym oraz wskaźnika-
mi pogody. Suunto ma duże 
cyfry oraz głośne sygnały 
dźwiękowe. Jeśli zsynchro-
nizujesz timer z oficjalnym 
czasem odliczania komisji 
regatowej, to z pewnością 
nie zostaniesz zaskoczony 
podczas startu. 

Źródło: www.majer.com.pl

http://www.tawernaskipperow.pl/
http://www.thehaag.com
http://www.garmin.com/
www.makanu.beep.pl
http://www.majer.com.pl/artykuly-zeglarskie.html
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Takim pojazdem jeszcze 
nigdy nie pływałem. Wi-
dywłem te łodzie tylko 

na zdjęciach i filmach zza oce-
anu. Ale czy luksusowy salon 
zbudowany na trzech płozach 
w ogóle można nazwać łódką? 
Czy ten pływający pokój wypo-
czynkowy poradzi sobie z wia-
trem i falami? Gdy wchodziłem 
niedawno na Gdand Marinera 
250 SEL wątpliwości miałem 
mnóstwo...

Firma Water Toys sprowadziła do 
Polski najbogatszą wersję łodzi Grand 
Mariner. Ten wyjątkowy jacht pocho-
dzi z amerykańskiej stoczni Harris 
FloteBote, która jest jedną z najbar-

dziej renomowanych firm zajmujących 
się produkcją tego typu jednostek. 
Stocznia właśnie obchodzi 53 rocznicę 
swej działalności.

Dotąd sceptycznie podchodziłem do 
tych amerykańskich wynalazków. Ko-
jarzyły mi się ze stalowymi pontonami 
obudowanymi barierką, do których 
ktoś przypiął silnik. Co z tym robić? 
Gdzie tym pływać? No i jak? Zawsze 
myślałem, że to są nudne łódki. Raczej 
dla starszych turystów, którzy chcą na 
chwilę opuścić ląd, ale nie chcą zosta-
wić w apartamencie swych wygodnych 
foteli. Myślałem tak aż do dnia, kiedy 
wszedłem na cumującego w Jastarni 
Grand Marinera. Już chwilę po starcie 
pływaki unosiły nas wysoko ponad 
wodą.

Proszę się rozgościć...

Na łódkę można wejść bezpiecznie 
z każdej strony. Poza drzwiczkami na 
burtach są jeszcze dwie platformy ką-
pielowe na dziobie i na rufie. Ta przed-
nia ułatwia przedostanie się na inną 
jednostkę, którą spotykamy na szlaku. 
Ta tylna, dużo większa, ułatwia wej-
ście na łódź, kiedy cumujemy rufą do 
kei. Drzwiczki na dziobie znajdują się 
pośrodku jego szerokości. Na rufie na-
tomiast są po prawej stronie. Wchodząc 
od rufy najpierw mijamy szeroką, bar-
dzo wygodną kanapę z rzędem czterech 
uchwytów na napoje. Jest tu stacja do 
iPhona, która ładuje urządzenie i łączy 
je ze wzmacniaczem i głośnikami. Jest 
też pilot obsługujący system audio. Po 
prawej stronie kanapy znajdujemy dwa 
kolejne uchwyty na napoje – to typowe 
dla amerykańskich łodzi. Skrajnie po 
lewej stronie z kanapy jest wydzielony 
fotel z zaokrąglonym oparciem. Przy-
datny przy zakładaniu nart wodnych 
lub wakeboarda.

Po wejściu do kokpitu, po lewej stro-
nie mijamy kanapę w kształcie litery L, 
zaczynającą się na rufie, a kończącą się 
mniej więcej w połowie długości jach-
tu. Wygodnie może na niej siedzieć 
nawet sześć osób. Jej lewy, tylny róg 
otacza swymi ramionami gniazdo roz-
kładanego stołu. Kanapę wieńczy bar 
z lodówką, zlewozmywakiem i rozkła-
danym, półokrągłym stoliczkiem. Jest 
tu też gniazdo do montowania specjal-
nie zaprojektowanego do łodzi grilla 
i oczywiście kolejne, podświetlane 

błękitnymi lampami LED, uchwyty na 
napoje. 

Na przeciwnej burcie, w połowie 
długości łodzi, znajduje się stanowisko 
sternika z bardzo wygodnym fotelem. 
Idąc dalej ku dziobowi (prawdę mó-
wiąc, łatwo tu pomylić dziób z rufą), 
widzimy na lewej burcie dwa obracane 
fotele, a na przeciwnej kolejną kanapę 
w kształcie litery L, z wygodnym opar-
ciem, dzięki któremu może ona służyć 
za komfortową leżankę. Pokład można 
oczywiście zaaranżować w inny spo-
sób. Na przykład zamiast dwóch foteli 
można zamówić kolejną leżankę. Ja 
bym jednak nie rezygnował z wielkich 
„leniuchów” z rozkładanymi podnóż-
kami i gniazdami na napoje. Mógłbym 
na nich spędzić cały dzień, ale niestety 
aż tyle czasu nie mieliśmy.

A gdzie na tej łodzi ukryto środ-
ki ratunkowe? Okazuje się, że łódź 
zbudowana na pływakach też może 
mieć spore schowki. Konstruktorzy 
zaplanowali je w podłodze przykrytej 
miękką wykładziną. Schowek jest na 
tyle duży, że bez problemu pomieści 
narty wodne. Są jeszcze dwie mniejsze 
skrytki – jedna w panelu sterowania, 
druga pod leżanką na dziobie.

Grand Mariner najbardziej zasko-
czył mnie przebieralnią, która w razie 
pilnej potrzeby może być także toaletą 
(jeżeli umieścimy w tym miejscu prze-
nośną toaletę chemiczną). W tylnej 
części łodzi wystarczy pociągnąć za 
uchwyt sofy na lewej burcie i na siłow-
nikach rozkłada się zapinany na za-
mek, wysoki parawan. Wystarczający, 
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Pływający salon

grand mariner czyli spacerowy 
kabriolet z rogatą duszą.

www.bakista.pl
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aby bez skrępowania przebrać się po 
kąpieli. Na Grand Marinerze pomyśla-
no też o ochronie gości przed słońcem 
i deszczem. Przed nadmiernym nasło-
necznieniem ochroni nas bimini roz-
kładane elektrycznie. W testowanej 
jednostce zakrywało ono tylko rufową 
część jachtu, jednak dostępna jest też 
wersja z podwójnym bimini, zabezpie-
czającym całą długość pokładu.

Pokój gościnny rusza w rejs

Dzięki dwóm platformom kąpielo-
wym na dziobie i rufie, a także niskim 
burtom, cumowanie i manewrowa-
nie w porcie jest bardzo bezpieczne, 
a widoczność zza steru doskonała 
we wszystkich kierunkach. Powoli 
wychodzimy z odnawianego portu 
w Jastarni. Czuję się jakbym siedział 
w wygodnym fotelu przed telewizorem 
i wychodził w rejs całym gościnnym 
pokojem. Jedyna różnica polega na 
tym, że nie patrzę na telewizor, tylko 
na instrumenty nawigacyjne i wodę. 
Zamiast pilota trzymam w dłoniach 
kierownicę i manetkę. 

Ten wygodny salon napędzany jest 
silnikiem MerCruiser 350 MAG, 
o mocy 300 koni mechanicznych. Łódź 
może płynąć z maksymalną prędkoś-
cią 75 km/h, nawet po zafalowanej po-
wierzchni zatoki. Jak na tego typu łódź 
jest to imponująca prędkość. Gwa-
rantuje dobrą zabawę. Płynąc z taką 
prędkością można uprawiać wszystkie 
sporty wodne. Ten trimaran będzie na 
przykład doskonałym holownikiem 
dla narciarza.

Łódź w pełnym ślizgu była po nie-
całych ośmiu sekundach, natomiast 
maksymalną prędkość osiągnęliśmy 
po około 30 sekundach. Zastanawia-
łem się, jak Grand Mariner będzie się 
zachowywał w skrętach. Czy nie bę-
dzie miał zbyt dużego bocznego uśliz-

gu? Okazało się, że na boczny dryf 
znaleziono bardzo proste lekarstwo. 
Skutecznie przeciwdziała mu trzeci, 
środkowy pływak. Dzięki położeniu 
platformy na trzech pływakach łódź 
praktycznie została pozbawiona bocz-
nego rozkołysu, jest bardzo stabilna, 
jednak odradzam przemieszczanie się 
po pokładzie przy pełnej prędkości. 
Mimo, że Grand Mariner dzielnie radzi 
sobie z falami, jest konstrukcją prze-
znaczoną głównie do leniwego pływa-
nia. Dlatego niewiele jest uchwytów, 
których moglibyśmy się przytrzymać.

Test Grand Marinera 250 SEL prze-
prowadziliśmy w dosyć nietypowych 
dla tych jednostek warunkach. Łodzie 

tego typu budowane są z przeznacze-
niem na spokojne wody jezior, my 
natomiast daliśmy jej popalić na roz-
falowanej zatoce. Żeby Mariner nie 
miał za lekko, zafundowaliśmy sobie 
kilka skoków na kilwaterze innej ło-
dzi. Wszystko po to, by sprawdzić, czy 
da radę. Z pełną odpowiedzialnością 
stwierdzam, że daje radę. Nie strasz-
ne mu fale, ani wysokie prędkości. Co 
ważne, nie straciliśmy po drodze ani 
jednego pasażera. Wprost przeciwnie 
– dosiadła się do nas jedna, młoda za-
łogantka zachwycona wygodą foteli na 
dziobie. 

Łodzie Harris są świetną propozy-
cją dla osób szukających wygodnego 

jachtu dla rodziny i większej grupy 
przyjaciół. Doskonale sprawdzą się na 
hotelowej kei, gdzieś w Mikołajkach 
lub w Juracie. Nie wychodzimy z salo-
nu, nawet nie ściągamy kapci, tylko po 
prostu odpalamy maszynę i w drogę.

Arek Rejs

Grand Mariner 250 SEL

Długość: 8,2 m

Szerokość: 2,55 m

Waga: 2200 kg

Długość pływaków: 7,5 m

Średnica pływaków: 0,63 m

Zanurzenie: 0,42 m

Zbiornik paliwa: 320 litrów

Maksymalna liczba osób: 16

Silniki:  
MerCruiser 4.3 l MPI B3, 220 KM, 
MerCruiser 5.0 l MPI B3, 260 KM, 
MerCruiser 350 MAG MPI B3, 300 KM 
MerCruiser 496 MPI B3, 375 KM
MerCruiser 496 MPI B3, 425 KM

Cena netto wersji standard z silnikiem 
MerCruiser 5.7 l MAG MPI B3, 300 KM: 
72 934 USD netto

Stocznia: 
Harris FloteBote
Przedstawiciel w Polsce:
www.watertoys.pl

OSIąGI

Obroty silnika
(rpm)

Prędkość
(km/h)

Spalanie
(l/h)

Hałas
(dB)

590 5 2,65 69

1000 15 5,68 76

1500 19 9,46 89

2000 22 15,14 86

2500 27 20,06 85

3000 35 31,42 86

3500 47 39,37 89

4000 53 52,62 91

4500 62 67,38 95

5000 75 87,06 95

Fotele niczym królewskie trony. Zapraszają, by rozsiąść się wygodnie i ruszyć po horyzont.

Deska rozdzielcza i kierownica jak w sportowej limuzynie.

http://www.watertoys.pl
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W Polsce powstaje Rain-
bow Warrior III, nowy 
okręt Greenpeace. Bę-

dzie to pierwszy Tęczowy Wojow-
nik zbudowany na zamówienie 
i według wytycznych tej ekolo-
gicznej organizacji. Jacht będzie 
kosztował ponad 20 mln euro.

Dotychczasowe okręty Greenpea-
ce były przerobionymi, wysłużonymi 
jednostkami rybackimi doposażonymi 
w instrumenty badawcze i zaawansowa-

ne środki łączności. Budowę Rainbow 
Warrior III rozpoczęto rok po podpisa-
niu kontraktu, w 25 rocznicę zamachu na 
pierwszą jednostkę Greenpeace. Francu-
skie służby specjalne, chcąc uniemożli-
wić protesty przeciwko próbom nuklear-
nym, podłożyły na statku dwie bomby. 
W wyniku wybuchu zginął fotograf Fer-
nando Pereira. Wodowanie nowego Wo-
jownika odbędzie się w przyszłym roku, 
na czterdziestolecie organizacji.

Ceremonia położenia stępki pod tą za-
awansowaną technologicznie jednostkę 

odbyła się 10 lipca w Gdańsku, w stocz-
ni Maritim. W uroczystości brało udział 
ponad 60 zaproszonych gości. Był 
wśród nich Kumi Naidoo, dyrektor ge-
neralny Greenpeace International. Ma-
ritim jest podwykonawcą niemieckiej 
stoczni Fassmer, która odpowiada za 
całość kontraktu. W Gdańsku powsta-
nie najważniejsza część okrętu czyli 
kadłub wraz z niektórymi elementami 
instalacji. Później okręt przejmie strona 
niemiecka, by rozpocząć wyposażanie 
łodzi w urządzenia i elektronikę.

Rainbow Warrior III będzie jach-
tem żaglowym. Jego dwa maszty 
typu A-frame będą sięgały 50 metrów 
nad poziomem wody. Efektywność 
ożaglowania jednostki zbadano pod-
czas testów na Uniwersytecie w Delft 
w Holandii oraz w firmie Wolfson 
Unit w Southampton w Wielkiej Bry-
tanii. Na wszelki wypadek jednostka 
będzie wyposażona w dieslowskie 
silniki spalinowo-elektryczne, które 
będą wykorzystywane jedynie w wy-
jątkowo niesprzyjających warunkach 
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greenpeace buduje w Polsce
W gdańsku powstaje Tęczowy Wojownik.

Tęczowy Wojownik Greenpeace będzie miał kadłub z polskiej stoczni.

www.sklepyzeglarskie.pl
www.sztormiaki.pl
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atmosferycznych. Ciepło wytwarzane 
przez silniki i generatory będzie wy-
korzystywane do ogrzewania kabin 
i wody. Na łodzi będzie działał system 
biologicznego oczyszczania ścieków. 
Zadbano też o proces uzupełniania 
paliwa. Wojownik będzie wyposażo-
ny w centralny system napełniania 
ropy zapobiegający wyciekom. Kształt 
kadłuba został tak zaprojektowany, 
aby maksymalnie ograniczyć zużycie 
paliwa. 

Sam okręt jest pewnego rodzaju 
„ekologicznym ambasadorem”, ale 
wystarczy przypomnieć losy pierw-
szej jednostki, by zrozumieć koniecz-
ność wyposażenia jachtu w sprzęt 
szybkiego reagowania. Na rufie Rain-
bow Warrior III będzie lądowisko dla 
helikopterów, na burtach zamontowa-
ne zostaną dźwigi do szybkiego wo-
dowania RIB-ów znajdujących się na 
pokładzie. Wodowanie będzie możli-
we nawet przy falach sięgających 3,5 
metra. Pomyślano też o bezpiecznym 
pomieszczeniu radiowym oraz ser-
werowni, która zostanie umieszczona 
za stalowymi ścianami działowymi. 
Mają one zapewnić ciągłość trans-
misji nawet po wtargnięciu na pokład 
osób wrogo nastawionych do załogi. 
Statek będzie wyposażony w stałe, 
szerokopasmowe łącze satelitarne. 
Zagwarantuje ono dostęp do interne-
tu, możliwość przesyłania obrazów 
oraz kontakt z załogą przez 24 godzi-
ny na dobę. 

Na statku będą dwie kabiny przezna-
czone do prac edytorskich. Umożliwią 
one przetwarzanie zdjęć i filmów bez-
pośrednio na pokładzie. Jacht będzie 
też pierwszym Wojownikiem wyposa-
żonym w salę konferencyjną. Rainbow 
Worrior III to także jednostka badaw-
cza i mieszkalna. Jej głównym zada-
niem będzie ostrzeganie świata przed 
zagrożeniami wynikającymi z braku 
poszanowania środowiska.

Arek Rejs

RAINBOW WORRIOR III
Długość: 57,92 m

Szerokość: 11,30 m
Zanurzenie: 5,15 m

Wysokość nad linią wody: 50,15 m
Silnik główny i pomocniczy: Caterpillar

Prędkość: 15 węzłów
Zasięg: 4500 mil morskich

Załoga: 32 osoby
Powierzchnia żagli: 1290 m kw.
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Żagle będą miały 
łączną powierzchnię 

1290 metrów kwadratowych.

Maszty jachtu 
będą sięgały 50 metrów nad 

poziomem wody.

Kadłub będzie 
miał prawie 60 

metrów długości 
i 11,3 metra 

szerokości.

Tęczowy Wojownik 
w każdej chwili 

będzie mógł 
zwodować RIB-y 
znajdujące się 

na obu burtach. 
To łodzie  

do szybkiego 
reagowania 

podczas 
zadań 

specjalnych.

Na rufie jacht będzie posiadał lądowisko 
dla helikopterów.

www.tawernaskipperow.pl
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jachty

Mały jacht z wygodną kabi-
ną to polska specjalność. 
Szczególnie jeśli łódka 

nie wygląda jak kiosk ruchu, a jej 
kształty pozwalają na szybką 
i emocjonującą żeglugę. Taki jest 
Maxus 24, jacht z Węgorzewa, 
który cieszy się sporą popular-
nością na zachodzie Europy.

Maxus 24 swą premierę miał półtora 
roku temu. Jednostka została dobrze 
przyjęta na rynkach zagranicznych. 
Otrzymała też nagrodę „Gwóźdź Tar-
gów” Wiatr i Woda w marcu 2009 

roku (kategoria: jacht mały). Dziś małe 
Maxusy żeglują już we wszystkich kra-
jach skandynawskich, w Niemczech, 
we Włoszech, nawet na Majorce. Jed-
nak najbardziej przypadły do gustu 
żeglarzom z Francji. Magazyn Voile 
pisał o tym jachcie w artykule zatytu-
łowanym „L’art du kompromis” (Sztuka 
kompromisu). Pismo Bateaux przedsta-
wiło Maxusa słowami „Petits budgets, 
grande exigence” (Mały budżet, duże 
wymagania). Co ciekawe Francuzi wca-
le nie zamawiają tych łodzi, by pływać 
nimi po jeziorach. Wykorzystują Ma-
xusa 24 do morskiej żeglugi weekendo-

wej. Dla małych jachtów nie ma miejsc 
w drogich marinach. Dlatego francuscy 
armatorzy przywożą łódkę na przy-
czepie, wodują dźwigiem i przygoto-
wują do żeglugi tak szybko, jak jacht 
regatowy. A po dwudniowym rejsie po 
przybrzeżnych zakamarkach wyciągają 
łódkę z powrotem na przyczepę i odwo-
żą do domu. Maxus 24 przy długości 
7,2 metra ma 255 cm szerokości, waży 
1650 kg, więc można go bez przeszkód 
transportować na przyczepie.

Pomysł na jacht był prosty – konstruk-
tor Jacek Daszkiewicz chciał stworzyć 
małą łódkę doskonale żeglującą, z ka-

biną, która pomieści wygodnie sześć 
osób. – Czasem przychodzi zamówienie 
na jacht ładny i wygodny. To jak żegluje 
jest rzeczą trzeciorzędną – mówi Jacek 
Daszkiewicz. – W przypadku Maxusa 
24 kompromis był przesunięty w dru-
gą stronę. Jacht miał przede wszystkim 
doskonale żeglować, dobrze wyglądać, 
a przy tym miał być dostatecznie wy-
godny. Powstała łódka dla osób, które 
na swej łodzi przede wszystkim chcą 
pływać, a mieszkanie pod pokładem jest 
trochę przy okazji.

Jacht ma smukły, odrobinę sportowy 
dziób oraz nadbudówkę z nowoczes-
nym oknem przypominającym grot 
strzały. Rufa jest otwarta, na wysokości 
siedzisk przestronny kokpit zakończo-
no zgrabną, zdejmowaną belką. Wiel-
kość kokpitu zapewni wygodę i prze-
strzeń całej załodze. Pod pokładem, 
na dziobie, znajdziemy podwójną koję 
dziobową. Dwie równoległe koje w me-
sie, o długości 190 cm, usytuowane są 
na obu burtach (między nimi znajduje 
się rozkładany stół). Jest jeszcze piąta, 
największa, dwuosobowa koja rufowa, 
schowana pod kokpitem, za drabinką 
zejściówki. Na lewej burcie usytuowa-
no kambuz z dwupalnikową kuchenką 
i zlewozmywakiem. Po przeciwnej 
stronie jest kabina sanitarna. Ponieważ 
jacht na smukłą nadbudówkę, w miejscu 
pod suwklapą nieco obniżono podłogę, 
by zapewnić wysokość 185 cm.

Maxus 24 jest dostępny w wersji 
mieczowej i balastowej. Każdy jacht 
opuszczający stocznię wyposażony 
jest w system szybkiego refowania 
grota obsługiwany z kokpitu. Fok rolu-
jemy na sztywnym sztagu. Standardo-
wym wyposażeniem jest także system 
do kładzenia masztu. Jest instalacja 
gazowa, elektryczna 12V oraz wod-
na. W zabudowie wnętrza producent 
umieszcza pięć punktów świetlnych 
typu LED i wodoodporne głośniki. 
Jacht z pełnym wyposażeniem, gotowy 
do żeglugi, kosztuje 73 tys. zł netto. Po 
odbiorze jednostki ze stoczni wystar-
czy doczepić silnik, wrzucić kamizelki 
i można ruszać w rejs.

Producentem tej ciekawej konstruk-
cji jest stocznia Northman z Węgorze-
wa. Firma rozpoczynała działalność 
w 1997 roku od usług czarterowych 
pod marką „Ahoj Czarter” (dziś flota 
liczy już ponad 80 jachtów). Trzy lata 
później właściciele zaczęli zajmować 
się zabudową jachtów, między inny-
mi takich typów jak Tango, Sasanka, 
Twister, Tes i Janmor. W 2007 roku po-
wstała stocznia Northman, która samo-
dzielnie wytwarza jachty od projektu, 
po wodowanie. Oprócz najmniejszego 
Maxusa 24 dostępny jest także Maxus 
33 oraz Maxus 28.

Krzysztof Olejnik

MAXUS 24
Długość: 7,2 m

Szerokość: 2,55 m
Zanurzenie: 0,35 m / 1,40 m

Masa: 1650 kg
Balast: 400 kg

Powierzchnia żagli: 27 m kw.
Wysokość wnętrza: 185 / 173 cm

Ilość koi: 6+2
Moc silnika przyczepnego: 4-8 KM

Certyfikat CE: kategoria C

Sztuka kompromisu

Mazurski jacht Maxus 24 
zdobywa uznanie we Francji.
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abc czarterów

D laczego warto czartero-
wać jachty w październi-
ku? Dlatego, że ceny są 

wtedy prawie o połowę niższe, 
niż w szczycie sezonu. A pogoda 
na południowych morzach wciąż 
zachęca do stawiania żagli.

W Chorwacji najlepiej rezerwować 
jacht na pierwszy tydzień październi-
ka. Przy odrobinie szczęścia pogoda 
będzie łaskawa. W Splicie można się 
spodziewać temperatury około 20 stop-
ni Celsjusza. W Dubrowniku leżącym 
na południu Chorwacji będzie zapewne 
nieco cieplej, ale najwyżej o stopień lub 
dwa. Późniejsze tygodnie października 
bywają w Chorwacji kapryśne. Robi się 
chłodniej, pogoda potrafi się załamać 
– to aura raczej na męskie lub studen-
ckie wyprawy. Są oczywiście załogi za-
prawione w bojach, które wyruszają na 
Adriatyk nawet w listopadzie i w grud-
niu – na Sylwestra. 

Pierwszy tydzień października to bar-
dzo popularny termin wyjazdów do Gre-
cji. Są to pierwsze dni niskich cen, a pogo-
da jest prawie tak dobra jak we wrześniu 
(24-25 stopni Celsjusza). Firmy czarte-
rowe wynajmują w tym terminie sporo 
jachtów. Zainteresowanie nieco spada 
w kolejnych tygodniach października, ale 
nadal połowa floty czarterowej wyrusza 
w rejs. Na morzu oczywiście niezbędne 

będą polary i sztormiaki, ale na lądzie 
wystarczą koszulki z krótkimi rękawami. 
Kremy z filtrem też mogą się przydać, bo 
słońce w tym terminie potrafi przypiec.

 – W październiku w Grecji najlepiej 
sprzedają się duże jachty, o długoś-
ci 46-50 stóp czyli największe jakie 
mogą żeglować w czarterach indywi-
dualnych (bez zawodowego skippera). 
Klientów kuszą ceny. Za mniejsze 
pieniądze mogą czarterować naprawdę 
duże jachty, takie na które w szczycie 
sezonu nie mogliby sobie pozwolić. To 
na przykład Oceanis 54, Cyclades 50 
czy Bavaria 51 – mówi Łukasz Żylik 
z warszawskiej agencji Punt.

Oceanis 54 (długość 16,7 metra) ma 
pięć kabin. Może zabrać na pokład 10 
osób. W szczycie sezonu ten jacht (rok 
produkcji 2009) kosztuje 7,7 tys. euro za 
tydzień. W październiku – 4,3 tys. euro. 
Dziesięcioletnia Bavaria 50 (również 
pięć kabin i 10 koi) w sierpniu wycenia-
na jest na 4,7 tys. euro. W październi-
ku – 3,7 tys. euro. To niecałe 1,5 tys. zł 
za koję. Jeśli załoga decyduje się na 
mniejszy jacht, koszty będą oczywiście 
niższe. Na przykład dziesięciometrowa 
Bavaria 32 (rok produkcji 2002, dwie 
kabiny, sześć koi) w szczycie sezonu 
kosztuje 2,1 tys. euro. W październiku 
– 1,2 tys. euro. W tym przypadku każdy 
z członków załogi za swoją koję będzie 
musiał zapłacić 800 zł.

Powyższe obliczenia oparto na ce-
nach katalogowych renomowanej fir-
my Kiriacoulis. Ale wiadomo, że firmy 
czarterowe, także ich polscy pośredni-
cy, chętnie udzielają rabatów. Szcze-
gólnie na czartery w Grecji dotkniętej 
gospodarczym kryzysem. Maksymal-
na zniżka przy dłuższym rejsie zwykle 
może sięgnąć 30 proc. Przy krótszych 
czarterach możemy się ubiegać o rabat 
rzędu 10-15 proc. Ale dziś na rynku 
można spotkać oferty ze zniżką sięga-
jącą 50 proc. – W Grecji jest duża kon-
kurencja między firmami. Trwa walka 
cenowa, którą kryzys dodatkowo spo-
tęgował. Grecy chcą zatrzymać u siebie 
żeglarzy za wszelką cenę i pokazać, że 
życie na wyspach toczy się dawnym 
rytmem – mówi Anita Kawala z kra-
kowskiej firmy Sailor, która proponuje 
między innymi czarter jachtu Bava-
ria 42 cruiser na przełomie września 
i października. Jacht z 2007 roku ma 
trzy kabiny, dwie ubikacje, dodatkowy 
silnik do pontonu. Cena tygodniowego 
czarteru tej jednostki z portu Lavrion 
jest obniżona o połowę czyli wynosi po 
rabacie 1,3 euro. Lavrion (Lavrio) leży 
na wschodnim brzegu Attyki. Polscy 
pośrednicy coraz częściej zachęcają 
do czarterowania jachtów z tego por-
tu. Można tam dotrzeć z lotniska El. 
Venizelos równie szybko, jak do Aten. 
Startując z Lavrion od razu jesteśmy 

na Cykladach, oszczędzamy kilka do-
brych godzin, jakie zwykle zabiera że-
gluga przez Zatokę Sarońską.

W październiku można jeszcze 
wyruszyć na Sardynię lub Korsykę, 
ale tam temperatury mogą być trochę 
niższe, niż w Gracji. Na Sardynii ter-
mometry powinny wskazywać około 
22-23 stopnie Celsjusza, na Korsyce 
około 21 stopni. Doświadczeni żegla-
rze chętnie wyruszają pod koniec paź-
dziernika na Wyspy Kanaryjskie. Wy-
najmują jachty po bardzo atrakcyjnych 
cenach na Majorce i przeprowadzają 
je na Teneryfę. Trzytygodniowy czar-
ter one-way jachtu o długości 50 stóp 
może kosztować około 3 tys. euro. To 
naprawdę wyjątkowo atrakcyjna cena.

Załogi, którym nie zależy na łapaniu 
cenowych okazji mogą zaplanować 
rejs w Turcji. Wrzesień i październik 
to w tym kraju wciąż wysoki sezon, 
więc ceny trzymają odpowiedni po-
ziom. Jachty są tam nieco starsze, ale 
przeważnie dobrze utrzymane. Wiele 
jednostek po kilku latach służby prze-
chodzi generalne remonty i wraca do 
czarterowej floty. Jedenastoletnia Ba-
varia 42 (osiem koi w kabinach plus 
miejsce w mesie) kosztuje w pierwszej 
połowie października 2,2 tys. euro za 
tydzień czyli zaledwie 400 euro mniej, 
niż w lipcu, sierpniu czy we wrześniu.

Krzysztof Olejnik

Czartery 
w październiku
Łapmy okazje cenowe i ruszajmy na południe.
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Wykwintne jedzenie, uro-
cze zatoczki, wygodne 
kajuty i załoga, która 

wszystko zrobi za nas. Rzuci 
kotwicę, dobije do kei, nakarmi, 
zniesie ciężkie walizki, a pod-
czas silnego wiatru nawet rozda 
dyskretnie woreczki foliowe. Za-
praszamy do Turcji na gulety.

Podróż do Turcji najkorzystniej zre-
alizować za pośrednictwem jednego 
z polskich biur podróży. W ofercie 
każdego z nich znajdziecie mnóstwo 
wycieczek samolotowych korzystają-
cych z połączeń czarterowych. My wy-
kupujemy tylko przelot z transferem 
do miasta. Zależnie od dnia wylotu 
cena może się wahać od 600 zł do 1200 
zł. Interesują nas tylko dwa lotniska: 
Bodrum i Dalaman. Antalyę i Alanyę 
zostawiamy hotelowiczom.

Przygodę z guletą warto rozpo-
cząć z Bodrum czyli z miejsca, gdzie 
to wszystko się zaczęło. Cevat Sakir 
(zwany później Rybakiem z Halikar-
nasu) pochodził z Krety. Będąc synem 
burmistrza miał możliwość ukończenia 
studiów w Oxfordzie. Za swoje śmiałe 
artykuły otrzymał wyrok śmierci, któ-
ry został jednak zamieniony na zesła-
nie do Bodrum. Zauroczony okolicą 

rozpoczął w latach 50-tych pływanie 
z przyjaciółmi na łodziach używanych 
przez rybaków i poławiaczy gąbek. Po-
dobne, choć nieco większe, wykorzy-
stywano również do przewozu towa-
rów wzdłuż tureckich brzegów. Miały 
charakterystyczną, niską burtę, sze-
roki kadłub i zaokrągloną rufę. Sama 
nazwa guleta pochodzi z języka fran-
cuskiego (szkuner). W rodzinie gulet 
znajduje się również tirhandil – kecz 
turecki o charakterystycznej rufie.

Pierwsze gulety z przeznaczeniem 
typowo rekreacyjnym zaczęto budo-
wać w latach 80-tych. Co roku budo-
wane są nowe jednostki, a te najstarsze 
przechodzą renowacje. Zimą zwykle 
wyciągane są z wody w celu bieżącej 
konserwacji, czyszczenia i zmiany ta-
picerki, aby na nowy sezon wszystkie 
wyglądały jak nowe.

Na sardynce  
lub w wygodnej kabinie

Kiedy już trafimy do portu w Bod-
rum, zamiast morza zobaczymy las 
masztów, szerokie rufy gulet i szpaler 
powiewających flag tureckich. Idąc 
molem biegną za nami słowa: blue trip, 
night trip, sunshine trip, moonlight trip, 
ever trip, a nawet camel trip – każde 

określenie jest dobre, aby zwrócić uwa-
gę klienta. Wybór gulet jest ogromny. 
Najmniejsze mają 12 metrów długości, 
największe - 40 metrów. Te najprostsze 
nie mają kabin, ani masztów i są nazy-
wane „sardynkami”. Dlaczego? Wyob-
raźcie sobie drewnianą łódź, z dwoma 
pokładami wypełnionymi opalonymi 
ciałami poruszającymi się rytmicznie 
w takt tureckiej muzyki. Słychać ich 
z daleka, gdy wracają wieczorem do 
portu. 

Typowa guleta posiada jednak od 
czterech do 16 dwuosobowych kabin z 
łazienkami, wygodny salon do wspól-
nego biesiadowania i sporo przestrzeni 
na pokładzie pokrytym materacami. 
Gulety mają swoje standardy. Klasa 
lux to kabiny jakich nie powstydziłby 
się luksusowy hotel. Wykończone w 
mahoniu, z elektroniczną klimatyza-
cją, telefonem, internetem i telewizją. 
Łazienki też są typowo hotelowe. Bo 
rejs na gulecie ma przede wszystkim 
zapewnić całkowity relaks, wygodne 
zakwaterowanie, kąpiele słoneczne, 
pływanie w ciepłym morzu, piękne 
widoki, zwiedzanie ciekawych miejsc 
i postoje w tętniących życiem portach.

Niektóre gulety mają tradycyjne, 
bardzo proste ożaglowanie. Główny 
żagiel klarowany jest na bomie, a szo-

ty mocuje się wyblinką na handre-
lingu. Te najnowsze jachty mają już 
wszystkie nowinki techniczne. Kilka 
razy w roku odbywają się regaty gu-
let, to musi być piękny widok. Na co 
dzień jednak głównym napędem tych 
łodzi są silniki. Guleta ma realizować 
plan rejsu, a wiatry nie zawsze nam 
sprzyjają. Może się więc zdarzyć, że 
w czasie tygodniowej podróży nasz 
jacht nie postawi żagli ani razu. Ale 
i tak będzie wyglądał na morzu im-
ponująco. Rezerwując guletę w kraju 
możemy poprosić agenta o potwier-
dzenie czy wybrany jacht faktycznie 
żegluje.

Zaproś przyjaciół  
lub kręć ruletką

Pływanie guletą jest atrakcją samą 
w sobie, ma coś z odkrywania świata, 
przywołuje powieści z dzieciństwa. 
Zarazem jednak nie jest to szkoła prze-
trwania na żaglowcu. Obsługa zdejmu-
je nam z głowy prowadzenie nawigacji, 
sprawdzanie warunków pogodowych, 
poszukiwanie miejsc postojowych. 
Kapitan zna wszystkie okoliczne porty 
i potrafi zawsze znaleźć kawałek wol-
nej kei albo kilka większych skał, aby 
bezpiecznie spuścić trap na ląd. 

Turecką guletą po greckich wyspach
Wyjątkowa propozycja dla smakoszy, obieżyświatów i żeglarskich leniwców.
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Planując rejs guletą najlepiej zebrać 
przyjaciół lub kilka rodzin, tak aby do 
wielkości grupy dopasować odpowied-
nią guletę. Przodują w tym Hiszpanie, 
którzy na takie rejsy od lat wybiera-
ją się całymi rodzinami. Im większa 
grupa, tym oczywiście korzystniejsza 
cena. Zależnie od miesiąca i standar-
du jachtu koszt tygodniowej podróży 
waha się od 450 euro do 2000 euro na 
osobę. Cena obejmuje: miejsce w ka-
binie, podatki lokalne, paliwo i opłaty 
portowe. W opcjach dodatkowych jest 
wyżywienie, które możemy opłacić za 
30-40 euro na osobę dziennie. Można 
też zakupić żywność według własnego 
uznania i przekazać kukowi indywidu-
alne sugestie co do przyrządzenia dań. 
Niektórzy jadają na gulecie śniadania 
i obiady, a na kolacje udają się do re-
stauracji na lądzie.

Możemy oczywiście wykupić na ty-
dzień pojedynczą kabinę za 300-700 
euro na osobę (single dopłacają 60 proc. 
do kabiny). Jest to jednak gra w rulet-
kę. Do końca nie wiemy jaka to będzie 
guleta, ile będzie kabin, o jakim stan-
dardzie, jakiej narodowości będą pozo-
stali goście. Pewni możemy być jedynie 
trasy rejsu. Do wyboru mamy dziewięć 
różnych szlaków rozpoczynających 
się głównie z Bodrum lub z Marmaris 
oraz po jednej trasie z Fethiye i Antalyi. 
Trasy obejmują najciekawsze zakątki 
wybrzeża tureckiego i sąsiednich wysp 
greckich, jednak każda trasa dotyczy 
albo Turcji, albo Grecji. Wynika to 
z konieczności odpraw przy każdym 
przekraczaniu granicy. 

No risk, no fun, a więc kręcę rulet-
ką i decyduję się na kabinę w rejsie 
na Północny Dodekanez. Moja guleta 
okazała się 40-metrowym, nowoczes-
nym jachtem motorowym o pięknej 
linii, drewnianej nadbudówce i orygi-
nalnej nazwie Halis Temel. Posiadała 
12 wygodnych kabin, obszerny salon, 
panoramiczny, górny pokład i jacuz-
zi. Kapitan miał do dyspozycji trzy 
stanowiska sterowe, w tym dwa na 
górnym pokładzie. Dziobowy pod-

nośnik sprawnie obsługiwał ponton 
z mocnym silnikiem, a pięciotonowy 
zbiornik wody spokojnie wystarczał 
dla 24 pasażerów i sześć osób obsługi. 
Jacht posiadał własną odsalarkę oraz 
oczyszczalnię ścieków.

Trasa rejsu prowadzi przez łańcu-
szek wysp leżących na północny za-
chód od Bodrum: Kos, Leros, Kalim-
nos, Patmos i Lipsi. Poza popularnym 
Kos pozostałe są zupełnie nieznane. 
Zaokrętowanie na gulecie rozpoczyna 
się zwykle od godz. 15, ale jeżeli nasz 
samolot ląduje wcześniej, możemy za-
meldować się na pokładzie, zostawić 
rzeczy, przebrać się i udać na spacer 
albo zatrzymać się w knajpce na de-
gustację tureckiego piwa. Musimy dać 

załodze czas na sprzątnięcie jachtu, 
zaształowanie żywności i przygoto-
wanie kabin. Pobyt rozpoczyna się od 
oficjalnego powitania przez kapitana 
i przekazania wszystkich informacji, 
które mogą być przydatne w trakcie 
rejsu. Długość takiej rozmowy zależy 
od liczby pytań. Nie ma pośpiechu, 
gdyż sam rejs rozpoczyna się zwykle 
następnego dnia.

Halis Temel oddał cumy po śnia-
daniu, ale pierwszy odcinek trasy był 

krótki. Przepłynęliśmy tylko do nowo-
czesnego portu odpraw granicznych. 
Cała procedura trwała około godziny. 
Wszyscy przemaszerowali gęsiego 
przez odprawę, pozostawiając później 
paszporty pod opieką kapitana. To on 
na każdej wyspie załatwiał wszystkie 
formalności.

Leżaki czas zająć,  
ruszamy w rejs 

Pierwszą wyspą na naszej trasie była 
Kos, 12 mil pokonujemy w 2,5 godzi-
ny. Zdecydowanym plusem jachtu mo-
torowego Halis Temel jest jego górny 
pokład, z którego można obserwować 
widnokrąg w każdym kierunku. Wy-

godne leżaki i materace jeszcze stoją 
puste, wszyscy w plażowych kostiu-
mach wędrują wzdłuż burt, zaglądają 
do sterówki, zamawiają pierwsze na-
poje. W każdej chwili można podejść 
do baru i poprosić o drinka, a rachunek 
jest rozliczany dopiera na koniec rej-
su. Około godz.13 kelnerzy zaczyna-
ją wędrować z półmiskami na górny 
pokład. Obfity lunch rozstawiany jest 
na stołach, a tureckie potrawy kuszą 
zapachami. Na deser serwowane są 

południowe owoce. I tak delektując 
się świeżym melonem, arbuzem i wi-
nogronami, z wiatrem we włosach, ale 
pod płóciennym zadaszeniem, dopły-
wamy do pierwszej wyspy.

Na Kos stajemy w głównym porcie 
Kardamena, przy bocznym molu dla 
promów. Jak tylko trap dotyka lądu, 
większość gości schodzi na brzeg 
i kieruje się w stronę okazałych murów 
twierdzy wzniesionej przez Joannitów 
w 1315 roku. Warto zapamiętać, że to 
na wyspie Kos urodził się Hipokrates, 
uważany za ojca medycyny. To naj-
prawdopodobniej tutaj powstał pierw-
szy szpital na świecie. Spacerując po 
mieście możemy zobaczyć platan, pod 
którym podobno nauczał. Obrazuje to 

NARESZCIE - JACHT JAK Z MARZEŃ, 
KTÓRY FAKTYCZNIE ISTNIEJE!!! CRUISER 55
Armator Yachts Polska prezentuje perfekcyjne połączenie estetyki i funkcjonalności: Bavaria Cruiser 55 
Design by Farr Yacht i BMW Group USA
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tel.+48 48 661 26 01, 
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pomnik: grupa osób słucha z uwagą 
siedzącego mędrca.

Następnego dnia, bladym świtem, 
zostawiamy uśpioną wyspę Kos i pły-
niemy w kierunku małej wysepki Pser-
imos. Po godzinie stajemy w skalistej 
zatoczce, pomocnik Savas wskakuje 
z końca trapu do wody i płynie z cumą 
do brzegu. Stoimy na kotwicy rufą do 
skał, a modra tafla ciepłej wody za-
chęca do porannej kąpieli. Po chwili 
jacuzzi wypełnia się słodką wodą, 
więc mimo gorąca nasze stroje nie wy-
sychają.

Podnosimy kotwicę dopiero po lun-
chu i wkrótce jesteśmy na Kalimnos, 
wyspie o bardzo surowym krajobrazie 
i typowo greckim klimacie. W mia-
steczku Pothia pastelowe domy wspina-
ją się na przeciwległe zbocza, a między 
nimi tonie rozległa dolina. Wschodnie 
zbocze to same skały, a wysoko na 
szczycie bieleje kościółek z dzwon-
nicą i grecką flagą (abyśmy nie mieli 
wątpliwości gdzie jesteśmy). Brzeg 
zachodni porastają pinie, opuncje i tra-
wy. Na granicy tej zieleni górują biały 
krzyż i klasztorna zabudowa, niegdyś 
stała tu kolejna twierdza Joannitów. 
Obecnie całość jest świeżo odrestauro-
wana. Warto tu się wspiąć, bo widok 
na zatokę i dolinę jest niepowtarzalny.

Kalimnos to wyspa poławiaczy gą-
bek, najpiękniejsze okazy zobaczymy 
w lokalnym muzeum. O historii gąbek 
możemy się wiele dowiedzieć od właś-
cicielki jednego ze sklepików. Nie mu-
simy nawet nic kupować, można tylko 
obejrzeć okazy. Niestety połowy gą-
bek to już historia, o której opowiadają 
sobie najstarsi mieszkańcy.

O wschodzie słońca słyszymy windę 
kotwiczną i zostawiamy za rufą zatokę 
całą skąpaną w czerwonych blaskach. 
Kierujemy się na północ. Po dwóch 
godzinach jesteśmy już w głębokiej 

zatoce, na północnym cyplu, w okolicy 
Emborio. Z wszystkich stron otacza-
ją nas wysokie szczyty, jakby morze 
ukryło się w sercu gór. Cisza i spokój, 
a lustro wody odbija ostre promienie 
słońca. Kolejna okazja do porannej ką-
pieli w krystalicznej wodzie. W zatocz-
ce ukryła się mała osada i kilka pensjo-
natów. Na bojkach, przed restauracją, 
stoi kilka jachtów. Pusta plaża zachęca 
do wielokrotnego pokonywania wpław 
dystansu na brzeg. Kiedy załoga orien-
tuje się że wszyscy już suszą skórę na 
materacach, to podnosimy kotwicę 
i wychodzimy. Jest to takie miejsce, do 
którego chciałoby się wrócić.

Na otwartym morzu wzmaga się 
wiatr, ale nasz statek nadal sunie jak po 
stole. W zasięgu wzroku mamy wyspę 
Leros, o bardzo poszarpanej linii brze-
gowej, z licznymi zatoczkami i wysep-
kami. Jej ukształtowanie z pewnością 
przyczyniło się do zapisania wojennej 
karty w historii wyspy. A może to jej 
patronka, waleczna Artemida, tak po-
kierowała losami Leros?

Stajemy na kotwicy w małej zato-
ce przy południowym cyplu. Ponton 
sprawnie ląduje na powierzchni wody 
i pierwsza grupa rusza na penetrację 
lądu. W zatoce stoi już kilka jachtów, 
ale na lądzie pusto. W cieniu oliwek ry-
bacy naprawiają sieci. Pomarańczowe 
parasole na plaży i 10 pustych stolików 
przykrytych czerwonymi obrusami 
– to tawerna „Mama Beta” wyczekuje 
na swoich gości. Ale zanim zajmie-

my się degustacją lokalnych trunków, 
wspinamy się na najbliższe zbocza, 
z których otwiera się widok na całą 
zatokę. Miejscowość jest mała, dlatego 
nasze zdziwienie budzi nowoczesny 
stadion. Zielona murawa boiska, sześć 
torów na bieżni, dziesięć rzędów krze-
seł na trybunach, słupy oświetleniowe. 
Tylko kto tu gra?

Na gulecie też może bujać

Dzień jeszcze nie wstał, gdy znowu 
zagrały silniki. Chłodny wiatr zwia-
stuje zmianę pogody. Wychodzimy na 
otwarte morze. Słońce ogrzewa ma-

honiową nadbudówkę, ale dziób coraz 
głębiej opada w fale. Białe pióropusze 
ochlapują pokład, mokną ręczniki nie-
opacznie pozostawione na leżakach. 
Bulaje w kabinach wypełniły się mor-
ska pianą, ale są tak wysoko nad pozio-
mem morza, że nie trzeba ich zamykać. 
Nie dla wszystkich to jednak przyjem-
ność, obsługa dyskretnie rozdaje toreb-
ki foliowe.

O siódmej rano jesteśmy już przy 
wyspie Patmos i stajemy na śniadanie 
pod osłoną małej wysepki. Silny wiatr 
i mocny prąd nie pozwalają płynąć 
wpław do brzegu. Lenistwo na pokła-
dzie trwa do lunchu, a potem wchodzi-
my do głównego portu. Kapitan wy-
kazuje najwyższe umiejętności i przy 
bocznym wietrze staje na kotwicy 
w poprzek zatoki, a rufa celuje w wą-
ski odcinek wolnego mola. Jesteśmy 

w miejscu zwanym Jerozolimą Mo-
rza Egejskiego. To tutaj Św. Jan miał 
swoje wizje i spisywał Apokalipsę. 
Nad portem góruje miejscowość Chora 
i klasztor pod jego wezwaniem. Brąz 
strzelistych murów zdecydowanie wy-
różnia się pośród bieli całego miastecz-
ka i wygląda jak korona z żelaza na 
białym welonie. Miejsce szczególne od 
zarania dziejów. W mitologii Patmos 
była prezentem, który Zeus podarował 
swej córce Artemidzie. Na ruinach jej 
świątyni stoi dziś klasztor. Można do 
niego dojechać na różne sposoby. Naj-
szybciej taksówką, najtaniej autobu-
sem kursującym po wyspie, a dla po-

szukujących ciekawszych rozwiązań 
są jeszcze skutery, kłady i autostop. 
Na piechotę to tylko trzy kilometry. 
Należy pilnować czasu, gdyż zarówno 
klasztor, jak i grota Św. Jana, czynne 
są tylko do godz. 18. Surowe kamienie 
klasztornych murów robią wrażenie. 
Na okiennej kracie przysiadł biały go-
łąbek i tak jak my patrzy na port z lotu 
ptaka.

Wokół klasztoru sklepiki, pamiątki, 
dewocjonalia. Na białej półce stoją 
mnisi z białymi brodami, w czarnych 
sutannach - to figurki z gliny obrazu-
jące sceny religijne: spowiedź, modli-
twa przed ikoną, kazanie. Sam port to 
typowy, turystyczny kurort. Jachty ża-
glowe i motorowe stoją równo wzdłuż 
nabrzeża. Wieczorem właściciele ta-
wern i restauracji rozstawiają swoje 
stoliki na piaszczystej plaży, tuż przy 
samym brzegu. 

Patmos to ostatnia miejscowość na 
trasie naszego rejsu. W drodze powrot-
nej już tylko relaks i kąpiele przy Lipsi, 
Leros i Catal. Wysepka Catal jest tak 
blisko Turcji, że kuk śmiga pontonem 
na ląd po świeże bułki na śniadanie. 
Odprawiamy się w porcie Turgutre-
is, ale niestety stoimy w zamkniętej 
części mola i marinę oglądamy tylko 
z górnego pokładu. 

Wracamy do Bodrum, nasz rejs do-
biega końca. Ostatnią noc spędzamy 
przy dźwiękach najsłynniejszej dysko-
teki Halicarnas, przy której to właśnie 
zbudowano dodatkowe keje dla gulet. 
Po śniadaniu wszyscy się pakują, a ob-
sługa sukcesywnie odprowadza gości, 
niosąc do taksówek ich ciężkie walizy. 
Prawie nikt nie wraca do domu. Jedni 
przenoszą się inna guletę. Inni jadą do 
hotelu w Bodrum na kolejny tydzień 
wypoczynku. Ktoś udaje się w rejon 
Marmarisu. Wśród gości byli i tacy, 
którzy na tureckich szkunerach żeglo-
wali już piąty sezon. Jeżeli spodoba 
nam się ten rodzaj wypoczynku, to mo-
żemy tak spędzać wakacje przez wiele 
sezonów. Za każdym razem na innej 
trasie i na innym jachcie. Co prawda 
największy wybór gulet jest w Tur-
cji, ale podobne jednostki mamy też 
w Grecji, Chorwacji i we Włoszech.

Joanna RafalskaPasażerowie jeszcze na pokładzie plażowym. Na rufie lunch już czeka.

Rejs guletą to nie jest szkoła przetrwania na żaglowcu. Obsługa 
zdejmuje nam z głowy prowadzenie nawigacji, sprawdzanie 
prognoz pogody i poszukiwanie miejsc postojowych.
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Szampany strzelają, a my na morzu
Co trzeba wiedzieć, by zaplanować rejs na Sylwestra?

Czy Sylwestra można za-
planować na czartero-
wym jachcie? Nie gdzieś 

na drugim końcu świata, ale na 
naszej półkuli Ziemi? Oczywi-
ście można. Nie będzie upa-
łów. Może popadać. W Europie 
kalesony i sweter pod sztor-
miakiem warto mieć. Ale Syl-
wester na jachcie z pewnością 
wart będzie wspomnień.

Karaiby

Jedna z popularniejszych tras na Ka-
raibach wiedzie z Martyniki, przez wy-
spy Saint Lucia, Saint Vincent, Tobago 
Cays, Mustique i na koniec powrót na 
Martynikę. Łącznie to niecałe 300 mil 
morskich. Zabawę sylwestrową można 
zorganizować w Basil’s Bar na Musti-
que albo w Port Elizabeth na wyspie 
Bequia. Wszędzie oczywiście między-
narodowe towarzystwo. Moim zdaniem 
hitem będzie sylwestrowe grillowanie 
na plażach laguny Tobago Cays.

Temperatury w Sylwestra to około 30 
stopni Celsjusza w dzień. W nocy nie-
co chłodniej. Wieczorami mogą się po-
jawić przelotne, rzęsiste opady. Burze 
i huraganowe wiatry w grudniu nie od-
wiedzają tych stron, jednak w dyszach 
pomiędzy wyspami może wiać nawet 
7-8 stopni Beauforta. Wiatr praktycz-
nie cały czas z sektora wschodniego. 

Najlepszym jachtem na ten rejon 
jest katamaran, najlepiej z generato-
rem 230 V, odsalarką i rozbijaczem 
fal pod platformą. Jednak kiedy wiatr 
i fala obrócą się na północny wschód, 
wielokadłubowce mogą mieć problem 
z pokonaniem drogi powrotnej. Wtedy 
wyższość pokazują tradycyjne jachty.

Nocne wejścia do portów i zatok nie 
są zalecane, a żegluga po zachodzie 
często jest zabroniona. Mówi o tym 
osobny punkt w umowie czarterowej. 
Jeśli chcemy wejść na kotwicowisko 
o godzinie, która pozwoli zwiedzić 
okolicę, to trzeba wyjść na morze 
o świcie (słońce wstaje o szóstej rano, 
zachodzi o osiemnastej). Większość 

karaibskich wysp nie jest miejscem na 
nocne przechadzki – to nie Kanary, ani 
Grecja.

Najkorzystniejsze ceny przelotu 
z Paryża na Martynikę po 26 grud-
nia oferują linie Air France. Powrót 
najlepiej zaplanować po 5 stycznia. 
Z Paryża lot kosztuje 3,5 tys. zł, 
a w innym wariancie – z Berlina – 
jest o 500 zł droższy. Ceny czarterów 
niestety rosną na przełomie roku pra-
wie dwukrotnie. Na przykład za dzie-
sięciodniowy czarter jachtu Catana 
43 (cztery kabiny) zapłacimy około 
8 tys. euro. Czarter jachtu Harmony 
46 kosztuje około 6 tys. euro. Za tak-
sówkę z lotniska zapłacimy 70 euro. 
Jeśli chcemy dłużej zakotwiczyć 
w karaibskim państewku Saint Vin-
cent i Grenadyny (Saint Vincent and 
the Grenadines) trzeba wykupić wizę 
za 150 – 200 dolarów. Za cumowanie 
przy bojkach zapłacimy 150 dolarów 
plus 70 dolarów dla miejscowych za 
pomoc przy cumowaniu. Ceny żyw-
ności są porównywalne z cenami we 

Francji, ale pod warunkiem, że zaku-
py zrobimy w sklepie Carrefour na 
Martynice. 

Podsumowując. Korzystając z stan-
dardowej usługi firmy czarterowej 
i tradycyjnego przewoźnika oraz za-
kładając, że nie będziemy przełado-
wywać jachtu, ani lizać cukru przez 
szybę, to na dziesięciodniową, syl-
westrową wyprawę na Karaiby nale-
ży przeznaczyć od 8 do 10 tys. zł na 
osobę. Pogoda, wspaniała przyroda, 
dobra zabawa i żeglarskie wrażenia 
– w cenie.

Wyspy Kanaryjskie

Polecałbym start z miejscowości Las 
Palmas na wyspie Gran Canaria. Moż-
na opłynąć wyspę od wschodu i połu-
dnia – aż po Puerto de Mogan leżące 
na południowo-wschodnim brzegu. 
Stąd kierujemy się na Teneryfę. Sylwe-
stra spędzamy w Santa Cruz i następ-
nie powracamy do Las Palmas. Cie-
kawym miejscem jest główna marina 
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w Las Palmas ze słynnym nabrzeżem 
okupowanym przez wodnych obieży-
światów.

Zaproponowana przeze mnie tra-
sa to 200 mil morskich. Najdłuższy 
odcinek wynosi około 50 mil. Zanim 
wybierzemy trasę trzeba się zapoznać 
z dokładną prognozą pogody, gdyż 
wiatr na wyspach może wiać z różnych 
kierunków. Ale kiedy już zacznie wiać 
z jednego sektora, to utrzymuje stały 
kierunek przez 3 do 7 dni.

Przy wiatrach z północy i z północ-
nego zachodu brzegi eksponowane na te 
kierunki narażone są na burze ze szkwa-
łami. Fala w północnej części akwenu, 
między Gran Canarią, a Teneryfą, po-
trafi przy tych kierunkach wiatru przy-
pominać falę bałtycką. Wniosek nasuwa 
się sam – chcąc mieć udanego Sylwestra, 
to wybierz solidny jacht. Południe Gran 
Canarii, Teneryfy, a także wyspy Fuerte-
ventura i Lanzarote to miejsca słoneczne. 
Temperatura powietrza wynosi 20 stopni 
Celsjusza, a wody – od 19 do 21 stopni. 
Dzień trwa około 11 godzin. Posiłki 
można spożywać w barach tapas. Jak 

wybrać tani bar z dobrym jedzeniem? 
To bardzo proste. Musi być zadymiony, 
na podłodze mają leżeć pety, na stołach 
brudne talerze, a przy stolikach masa 
ludzi – budowlańcy w ubraniach robo-
czych i adwokaci w garniturach. 

Przykładowe ceny: tygodniowy czar-
ter Bavarii 50 z 2007 roku kosztuje od 
2,5 do 2,6 tys. euro. Oceanis 40 – 2 tys. 
euro. Przelot z Madrytu na Gran Cana-
rię trwa 2,5 godziny i kosztuje w liniach 
Iberia 600 zł (w obie strony). Podobną 
sumę zapłacimy za przelot z Berlina do 
Madrytu liniami EasyJet. Bezpośredni 
przelot z Berlina liniami Air Berlin to 
wydatek 2,2 tys. zł. Za taksówkę z lot-
niska zapłacimy 25-30 euro, a za postój 
w marinie około 50 euro. Paliwo jest 
dość tanie. Wyżywienie trochę tańsze, 
niż w Hiszpanii na kontynencie. Koszt 
tygodniowej wyprawy nie powinien 
przekroczyć 3 tys. zł od osoby.

Baleary

Gdzie spędzić Sylwestra na Balea-
rach? Może na Majorce? Bo Ibiza zimą 

raczej traci swój gorący, imprezowy 
temperament. Ciekawym pomysłem 
jest opłynięcie Majorki dookoła, z po-
stojem na imprezę w Puerto de Soller 
na północno-zachodnim wybrzeżu 
(skąd niedaleko do Valldemossy, gdzie 
Chopin spędzał upojne chwile z Geo-
rge Sand).

Wybrzeże Majorki obfituje w liczne 
zatoki i mariny, ale północny brzeg jest 
niegościnny (choć najbardziej malow-
niczy). Urwiste skały opadają tu stro-
mo do morza. Widoki fantastyczne, ale 
odradzam bliższy kontakt z brzegiem, 
gdy wieje silny wiatr od kontynentu. 
Jeśli kapitan czuje się na siłach prze-
prowadzić jacht samodzielnie, to może 
wysłać załogę (lub jej część) w niezwy-
kłą podróż tramwajem do Palmy, a sa-
memu pokonać trasę z Puerto de Soller 
do Palmy morzem (około 45 mil). 

Temperatury spodziewane w tym 
terminie to od 10 do 20 stopni Celsju-
sza. Pogoda może być dość zmienna. 
Może padać i wiatry też mogą być 
silne. Dzień trwa około osiem godzin. 
Przykładowe ceny jachtów z 2007 

roku: Bawaria 50 – 1,9 tys. euro za 
tydzień, Cyclades 43 – 1,6 tys. euro za 
tydzień, katamaran Bahia 46 – 2 tys. 
euro. Ceny w sklepach są nieco wyż-
sze, niż w Polsce, szczególnie mięso 
i sery. Za postój w marinach zapłaci-
cie od 30 do 60 euro. Paliwo kosztuje 
1,2 euro za litr. Taksówka z lotniska 
do centrum Palmy – 30 euro. Bilet na 
autobus na tej samej trasie – 2 euro. 
Przelot liniami EasyJet z Berlina 
kosztuje 550 zł (w obie strony) czyli 
załogant czterokabinowego jachtu 
zapłaci za tydzień na Balearach nie  
więcej niż 2 tys. zł.

Chorwacja

Piękno Dubrownika, Korcili czy 
Hvaru dobrze znamy. Czyli przecho-
dzimy do konkretów: średnia tempe-
ratura w interesującym nas okresie to 
około 10 stopni Celsjusza. Zdarza się 
nawet 20 stopni, ale może byś także 
minus siedem. Dni deszczowych jest 
średnio tyle samo co bezdeszczowych. 
Wiatry głównie wschodnie o sile około 
15 węzłów.

Samochodem z Warszawy do Spli-
tu jest niecałe 1,5 tys. km, a do Du-
brownika około 1,7 tys. km. Drogi są 
dobre, autostrady w Chorwacji nowe, 
ale zimą czas przejazdu może być zde-
cydowanie dłuższy, niż latem. Odcinki 
górskie są zamykane podczas zamieci 
i silnego wiatru. Podróż samochodem 
warto zaplanować na dwa dni. Przy-
kładowe ceny czarterów: siedmioletnia 
Bavaria 49 kosztuje 2,5 tys. euro za ty-
dzień, pięcioletnia Bavaria 46 cruiser 
– 2,2 tys. euro. Warto pytać o zniżki, 
bo niewielu jest amatorów żeglowania 
po Adriatyku w tym terminie. Postój 
w marinach ACI jest o połowę tańszy, 
niż latem (35 euro to maksymalna opła-
ta). Łącznie za czarter, paliwo i mariny 
zapłacimy 1,2 tys. zł od osoby. Pozo-
stałe koszty to żywność i transport.

Grecja

Skupmy się na dwóch miejscach: 
Ateny i Rodos. W Atenach w ostatnich 
latach temperatura na przełomie grud-
nia i stycznia oscylowała w okolicach 8 
stopni Celsjusza, ale raz – w 2009 roku 
– było 14 stopni. Średnia siła wiatru to 
10 węzłów. Opadów nie zanotowano. 

abc czarterów
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Dzień trwa 9,5 godziny. Na wyspie 
Rodos średnia temperatura jest o dwa 
stopnie wyższa, niż w Atenach.

Rejs sylwestrowy z Aten to zazwy-
czaj rundka Kalamaki, Egina, Hydra, 
Poros, Epidauros,  ewentualnie dalszy 
wypad na Milos albo wyspę Kea. Mi-
łym miejscem na zabawę sylwestrową 
będzie nabrzeże Poros. Ceny żywności 
w dużych sklepach są trochę wyższe, 
niż w Polsce, natomiast posiłki w knajp-
kach chyba najtańsze ze wszystkich 
krajów śródziemnomorskich. Za 100 
euro otrzymamy sutą wieczerzę dla 
ośmiu osób. O cenach postoju w ogóle 
nie ma co mówić, w Grecji przeważnie 
kotwiczymy przy miejskiej kei. Nie ma 
wygód poza własnym jachtem, ale za 
to sporo oszczędzamy.

Przelot z Warszawy do Aten LOT-
em to wydatek od 850 zł do 1,1 tys. 
zł w zależności od terminu. Z Berlina 
liniami EasyJet polecimy za 500 zł. 
Transport do głównej mariny w Ka-
lamaki rozwiązuje autobus odchodzą-
cy co 20 minut z lotniska. Taksówka 
kosztuje około 30 euro.

Mając bazę na Rodos Sylwestra naj-
chętniej spędziłbym na Simi, poza tym 
zaliczyć można Kos, Kalimnos i Halki. 
Przelot na Rodos niestety z przesiadka-
mi i droższy, z Warszawy około 1,6 tys. 
zł, a z Berlina około 1,4 tys. zł. Przykła-
dowe ceny tygodniowych czarterów: za 
dwuletni jacht Cyclades 50.5 zapłacimy 
2,7 tys. euro. Zmieścimy na nim 10 osób 
w pięciu kabinach oraz skippera w osob-
nej kabince. Ale jest to jacht raczej kem-
pingowy, nie do walki z żywiołem. Sześ-
cioletnia Bawaria 49 będzie kosztować 
2,2 tys. euro. Bardzo ważną rzeczą przy 
czarterach w Grecji jest wybór jachtu 
z dużymi i sprawnymi łazienkami oraz 
możliwie największymi zbiornikami 
na słodką wodę. Łącznie z transportem 
lotniczym z Berlina, czarterem, paliwem 
i postojami wydamy na rejs z Aten około 
1,7 tys. zł na osobę.

Na koniec kilka uwag. Obliczając 
koszty czarterów na jednego zało-
ganta założyliśmy, że w kabinie śpią 
maksymalnie dwie osoby, a mesa nie 
służy jako sypialnia. Ceny jakie poda-
liśmy dotyczą jachtów nie starszych, 
niż czteroletnie. Są to oficjalne ceny 

katalogowe, dlatego pamiętajcie, by 
w firmach czarterowych pytać o po-
sezonowe rabaty. Mogą być napraw-

dę spore. Kolejnym problemem jest 
układ weekendów na przełomie roku. 
Nowy Rok wypada w sobotę. Wobec 

tego warto zaplanować pobyt dziesię-
ciodniowy.

Piotr Siedlewski

abc czarterów

PIOtR SIEdLEWSKI
Kapitan jachtowy i instruktor Pol-
skiego Związku Żeglarskiego. Prze-
płynął 15 tys. mil morskich. Od 16 
lat organizuje własne rejsy. Pływa 
po Bałtyku, Morzu Egejskim, Adria-
tyku, Morzu Północnym, Atlantyku, 
odwiedził Karaiby i Nową Zelandię. 
Szkoli żeglarzy i młodzież w K.S. Na-
vigare w Poznaniu.
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Plaża w lagunie Tobago Cays – wyjątkowe miejsce na imprezę sylwestrową.
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Faworyt całego cyklu zawodów 
„Ford Kite Cup fueled by Burn” 
nie dał sobie wyrwać zwycięstwa 
i obronił tytuł sprzed roku.

Magazyn Wiatr: Jak długo trzeba 
trenować, by zostać mistrzem kite-
surfingu?

Victor Borsuk (21 lat): Po dwóch la-
tach nauki zdobyłem srebro na mistrzo-
stwach kraju. To chyba niezły wynik...

Twoim pierwszym nauczycielem 
był tata. Czyli starsze pokolenie za-
raziło kitesurfingiem młodsze?

Dokładnie. Wcześniej, od szóstego 
roku życia, pływałem na windsurfingu. 
Jeździliśmy z rodzicami na Półwysep 
Helski. Aż po kilku latach spostrze-
gliśmy pierwszych amatorów kite’a. 
My przy słabych wiatrach mogliśmy 
ledwo pływać na windsurfingu, a im 
wystarczało 12 węzłów, by wzbijać się 
w powietrze nawet na wysokość pię-
ciu metrów. To zapierało dech w pier-
siach i wzbudzało naszą ciekawość. 
Najpierw nauczył się tata. Gdy poznał 
niezbędne podstawy, to przekazał je 
mi. W wieku 14 lat zacząłem pływać 
wyłącznie na kitesurfingu, prawie od 
początku zawodowo.

Co to znaczy „zawodowo”?
To znaczy, że postawiliśmy na ten 

sport. W garażu tata zamontował mi 
tzw. kiterooming czyli bar (drążek) 
podczepiony linkami do sufitu. Za-
cząłem w ten sposób trenować na 
sucho. To doskonała zaprawa przed 
sezonem, pozwala wyćwiczyć umie-
jętność przekładania drążka za ple-
cami. Jeśli załapiesz o co chodzi pod 
sufitem, to później łatwiej będzie pod 
latawcem. Słowo „zawodowo” ozna-
czało także liczne wyjazdy za granicę, 
pierwsze dalekie podróże samolotem, 
samodzielność i mozolne nadrabianie 
szkolnych zaległości. Po raz pierwszy 
pojechałem do Egiptu. Było ciepło, 
woda błękitna, wiatr idealny do nauki. 

Pomyślałem wtedy: „jeśli to jest pły-
wanie zawodowe, to już kocham ten 
sport”. Dziś trenuję codziennie, dbam 
o dietę, wszystko w życiu podporząd-
kowuję desce i latawcowi.

Kiedy przyszły pierwsze sukcesy?
Stopniowo poznawałem nowe możli-

wości jakie daje kite. Nowe triki, ewo-
lucje, szybko zrozumiałem, że jazda 
w prawo i w lewo z jednym uniesie-
niem deski do góry to dopiero początek 
zabawy. Dziś mogę o sobie powiedzieć, 
że kitesurfing jest moim zawodem. Od 
czterech lat utrzymuję się z pływania 
i startów w zawodach. Około 70 proc. 
dni w roku spędzam poza domem. 
Grudzień – Australia. Luty – Wenezu-
ela. Od maja starty w Europie, a w Pol-
sce Puchar Forda. Pojawili się poważni 
sponsorzy: Diverse Extreme Team, 
Ford, AA Men (kosmetyki), Burn. 
Oczywiście nie rzuciłem wszystkiego 
w kąt. Jestem na trzecim roku eko-
nomii na Uniwersytecie Gdańskim. 
Pogodzenie tego wszystkiego nie jest 
proste, ale daję radę.

Fajne macie życie – plaża, piasek, 
wiatr i jazda nad falami... A jeśli 
jeszcze można na tym zarabiać, to 
już w ogóle bajka.

Jest to najlepsze życie jakie można 
sobie wyobrazić. A Ty jeździłeś już na 
kitesurfingu?

Nie było okazji.
A chcesz spróbować?
Nie wiem czy kręgosłup faceta, któ-

ry zbliża się czterdziestki i najwięcej 
czasu spędza przed komputerem 
mógłby podołać takiemu zadaniu.

Spoko, najstarszy kitesurfer ma 85 
lat. Nigdy nie jest za późno, by spró-
bować. Możesz zastosować tzw. trapez 
siedzący, wówczas kręgosłup odpo-
czywa. Wypinasz trochę tyłek do tyłu, 
siedzisz wygodnie w siodełku i lecisz.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

WIELKI FINAŁ

Podczas sierpniowych zawodów 
w Juracie Victor Borsuk po raz 
trzeci zdobył tytuł mistrza kraju. 
Wywalczył też pierwsze miejsce 
w Pucharze Polski Ford Kite Cup 
fueled by Burn. Zawody były 
ostatnią tegoroczną imprezą 
tego cyklu.
W kategorii kobiet też bez niespodzia-
nek – zarówno w mistrzostwach kraju, 
jak i w Pucharze Polski triumfowała 
zawodniczka Teamu Forda Karolina 
Winkowska.

Mistrzostwa Polski Ford Kite Cup 
fueled by Burn 2010

Freestyle – mężczyźni
1.Victor Borsuk

2.Marek Rowiński jr
3.Tomasz Daktera

Freestyle – kobiety
1.Karolina Winkowska

2.Wiktoria Boszko
3.Kristina Kekyte (Litwa)

Freestyle – masters (35 lat i starsi)
1.Tomasz Janiak

2.Michał Olbrychski
3.Tomasz Lebecki

Freestyle – junior (16 lat i młodsi)
1.Wojciech Issel

2.Michał Maciejewski
3.Denis Żurik

Pierwszy Polak  
w Velux 5 Oceans

Zbigniew „Gutek” Gutkowski kupił za 200 tys. euro używany jacht 
klasy Eco 60. Teraz walczy z czasem, bo już 17 października zamie-
rza wystartować z La Rochel w wielkim wyścigu samotników dookoła 
świata Velux 5 Oceans.

– Kupiłem jacht, który ma 18 lat. 
Przeszedł już dwie przebudowy, ostat-
nią w 2005 roku. Dawniej ta łódka na-
zywała się Bagages Superior – mówił 
Gutkowski dla Magazynu Wiatr. 

W 1991 roku Francuz Alain Gautier 
zwyciężył na tej jednostce w regatach 
Vendée Globe. Cztery lata później ten 
sam jacht wrócił do Vendée Globe ze 
skipperem Ericiem Dumont. Wtedy 
zabrakło naprawdę niewiele, by ster-
nik stanął na podium.

– Łódka jest teraz przygotowywana 
w La Rochel. Przed startem w rega-
tach muszę przejść kwalifikację czyli 
zaliczyć samotny rejs o długości co 
najmniej 2,5 tys. mil. Planuję dłuż-

szą trasę La Rochel – Azory – Fast-
net Rock – La Rochel. To muszę za-
liczyć we wrześniu, jacht powinien 
być w pełnej gotowości bojowej już 7 
września – mówi Gutkowski. – Dotąd 
nie mam jeszcze sponsora tytular-
nego wyprawy. Wspiera mnie kilka 
firm, ale do zamknięcia budżetu tro-
chę brakuje. Potrzebuję pół miliona 
euro na cały projekt. Ale nawet jak 
tych brakujących kwot nie znajdę, to 
i tak wystartuję w tych regatach. Na 
99 procent.

Informacji o regatach szukajcie też 
na stronie internetowej: 

www.velux5oceans.pl

           Platanowa 2d   Michałów Grabina 
       05-126 Nieporęt   0048 22 772 41 31
 www.otagoyacht.pl   otago@otagoyacht.pl
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11 medali Sary Piaseckiej
Sara zdobyła mistrzostwo Europy żeglując w ortopedycznym gorsecie.

Była trzecia w nocy. Mrą-
gowo już spało. Sara (16 
lat) nadrabiała przy biur-

ku szkolne zaległości. Nagle 
się wyprostowała, poczuła sil-
ne ukłucie w plecach i zesztyw-
niała. Było wiadomo, że coś 
złego dzieje się z kręgosłupem. 
Najmniejszy ruch sprawiał ból. 
Do łazienki rodzice wynosili ją 
na rękach. Wydawało się, że 
nadchodzący, bardzo bogaty 
sezon żeglarski, będzie stra-
cony. Jednak pięć miesięcy 
później Sara Piasecka zdobyła 
mistrzostwo Europy w klasie 
Laser 4.7.

Podczas Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w Sławie poprosiliśmy 
o rozmowę Andrzeja Piaseckiego, tatę 
i trenera Sary.

Magazyn Wiatr: Jaka była diag-
noza lekarzy?

Andrzej Piasecki: Uraz kręgosłu-
pa był wynikiem przeciążeń i zbyt 
krótkich przerw między treningami. 
Od marca ubiegłego roku do marca 
2010 Sara miała ponad 230 dni trenin-
gowych. W ferie zimowe wznowiła 
na chwilę zajęcia taneczne, które od 
lat bardzo lubi. Trochę było tego za 
dużo.

Ale dlaczego Sara trenowała tak 
mocno i często, przecież ma dopiero 
16 lat, jeszcze przed chwilą żeglowa-
ła na Optimiście. Może zbyt szybko 
wskoczyła na głębszą wodę?

Napięty terminarz został wymuszo-
ny przez program sportowy. W grud-
niu mieliśmy mistrzostwa Europy 

w klasie Byte CII. Sara musiała w nich 
wystartować, bo walczyła o kwalifika-
cję na Młodzieżowe Igrzyska Olimpij-
skie. Były więc przygotowania, regaty, 
a później – na święta Bożego Narodze-
nia – kolejne zgrupowanie w Kadyk-

sie. Zmienił się całkowicie zimowy 
plan pracy. Nie było czasu na bojery, 
treningi na nartach biegowych i rege-
nerację sił.

Może trzeba było niektóre im-
prezy odpuścić. Wybrać inną, bez-
pieczniejszą drogę do przyszłych 
sukcesów.

Sport nie pozwala na takie wybory. 
Jeżeli na horyzoncie pojawia się szansa 
na sukces, to trzeba ją chwycić za gar-
dło i trzymać z całych sił. Nie ma, że 
boli. Jeśli ktoś mięknie i rezygnuje ze 
startów, to prędzej czy później wypada 
z gry. Dlatego w kwietniu pojechali-
śmy do Cannes na mistrzostwa świata 
klasy Byte CII. Sara żeglowała z bólem 
pleców. Nie mogłem patrzeć jak robi 
zwroty, wręcz odwracałem głowę. Ale 
dała radę. Ukończyła zawody na 11 po-
zycji. Kwalifikacji do Młodzieżowych 
Igrzysk Olimpijskich nie udało się wy-
walczyć, ale na szczęście – na naszą 
prośbę – organizator imprezy przyznał 
Polsce dodatkowe miejsce i Sara mogła 
pojechać w sierpniu do Singapuru.

W jaki sposób tak szybko wróciła 
do zdrowia?

Po rezonansie magnetycznym i kon-
sultacjach z Witoldem Dudzińskim (le-
karzem kadry polskich żeglarzy) Sara 
na pięć tygodni przeprowadziła się do 
Olsztyna. Zamiast chodzić do szkoły 
brała udział w zajęciach rehabilitacyj-
nych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. 
Była pod opieką doktora Ryszarda 
Biernata. A do domu wracała tylko na 
weekendy.

Czy wszystko się udało?
Uraz został tylko zaleczony. Sara 

musiała też zmienić sylwetkę i dotych-
czasowe przyzwyczajenia. Dziś ina-
czej siedzi, inaczej wstaje, inaczej się 
schyla i codziennie wykonuje ćwicze-
nia mające wzmacniać mięśnie okolic 
kręgosłupa. Zaczęła żeglować w spe-
cjalnym gorsecie ortopedycznym, 
który nie pozwala na pełną swobodę 
ruchów. To niestety widać w jej tech-
nice na łódce, szczególnie na kursach 
z wiatrem.

Kiedy Sara wróciła do rywalizacji 
na wodzie?

W połowie czerwca wystartowała na 
Zalewie Zegrzyńskim w regatach La-
sera 4.7 (czwarte miejsce). Na początku 
lipca pojechała na mistrzostwa Europy 
klasy Byte CII (znów czwarta pozycja). 
Żeglowała coraz lepiej i odważniej. 
Powoli przezwyciężała strach przed 
bólem. W połowie lipca wygrała rega-
ty Lasera 4.7 zorganizowane w ramach 
Gdynia Sailing Days. Aż wreszcie we 
francuskim Hourtin wywalczyła złoto 
podczas mistrzostw Europy (w tych 
regatach dobrze żeglowały również 
inne Polki: Paulina Czubachowska – 6 
miejsce, Marta Biernaczyk – 8 miejsce 
i Justyna Kalinowska – 11 miejsce). 
Dla Sary był to już jedenasty medal 

wywalczony na mistrzostwach świa-
ta i Europy. Wcześniejsze zdobywała 
w klasach: Optimist, Ice Optimist oraz 
Byte CII.

Przed wyjazdem na igrzyska do Sin-
gapuru córka trenowała w Nowych 
Gutach nad Śniardwami. By przygo-
tować się do zmiany czasu wstawała 
o trzeciej w nocy, o szóstej schodziła 
na wodę, kończyła pływanie o dzie-
wiątej. Miejscowi rolnicy wyprowa-
dzali rano krowy, a Sara była już po 
porannym rozruchu.

Co dalej? Z karierą i kręgosłu-
pem? Na jakiej klasie Sara będzie 
żeglować w kolejnych sezonach?

Najpierw dokończymy sezon. Trochę 
na Laserze 4.7, trochę na dwuosobowej 
łódce 29er. Sara nie będzie mieć takich 
warunków fizycznych, które pozwolą 
jej skutecznie walczyć na olimpijskim 
Laserze Radialu, więc będziemy się 
rozglądać za klasą dwuosobową. Póź-
niej dokończymy rehabilitację. Ko-
nieczna będzie dłuższa przerwa w tre-
ningach i startach. Nie można przecież 
wiecznie żeglować w gorsecie.

Przed rokiem opowiadał Pan 
o tym, że córka chciałaby zostać 
pediatrą. Mówił Pan nawet, że moż-
liwa jest rezygnacja z kariery spor-
towej i postawienie na naukę w tym 
kierunku. Ale przecież wszystko to, 
co wspólnie robicie, przeczy takim 
planom. Sara jest raczej zaprogra-
mowana na sukces w sporcie i walkę 
o igrzyska.

Bycie lekarzem, to mgliste marze-
nie, które jest gdzieś daleko, na hory-
zoncie. A sukces w żeglarstwie jest re-
alny. To wszystko dzieje się tu i teraz. 
Nie można tego tak po prostu zostawić. 
W sporcie najlepsze okazje są niepo-
wtarzalne. W życiu chyba też. Wraca-
my w tym miejscu do pierwszych zdań 
naszej rozmowy: „Jeżeli pojawia się 
szansa na sukces, to trzeba ją chwycić 
za gardło i trzymać z całych sił. Nie 
ma, że boli.”

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Sara Piasecka z tatą trenerem.

Jeżeli pojawia się szansa na sukces,  
to trzeba ją chwycić za gardło i trzymać 
z całych sił. Nie ma, że boli.
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Bartosz Rakocy z klubu ŻLKS  Kie-
krz został w Medemblik mistrzem 
Europy w popularnej klasie OK 
Dinghy. Młody zawodnik (20 lat) 
pokonał zagranicznych rywali 
oraz starszych i bardziej doświad-
czonych polskich sterników.

Bartek zwyciężył między innymi 
Grega Wilcoxa z Nowej Zelandii – mi-
strza świata z 2002 roku, Duńczyka 
Jorgena Lindhardtsena – kilkukrotne-
go wicemistrz świata oraz Martina von 
Zimmermanna z Niemiec – mistrza 
Europy z 2006 roku. Pokonał także 
doświadczonych mistrzów klasy OK 
Dinghy, od których jeszcze niedawno 
pobierał nauki podczas regat na kra-

jowych akwenach (Paweł Pawlaczyk 
zajął w Medemblik siódme miejsce, 
a Antoni Pawłowski – 15). W regatach 
wzięło udział 61 zawodników. Przez 
pięć dni rozegrano 10 wyścigów.

Skąd wzięła się doskonała dyspo-
zycja młodego sternika? – Bartek jest 
ambitny, chce się uczyć, nie brak mu 
inteligencji i żeglarskiego nosa, ma 
doskonałą łódkę z Nowej Zelandii, 
świetnego trenera i przyzwoity budżet. 
To wszystko złożyło się na jego sukces 
– wylicza Antoni Pawłowski z poznań-
skiego AZS.

Bartosz Rakocy żeglował wcześniej 
z sukcesami na Cadecie. Od dwóch lat 
jest podopiecznym trenera Kajetana 
Glinkiewicza. – Rozpoczynaliśmy tre-

ningi w Kiekrzu, na płaskiej wodzie. 
Bartek miał dobrą koordynację i szybko 
się uczył. Początki były bardzo obiecu-
jące, później wkradł się pewien kryzys, 
była odrobina zniechęcenia. Wynikało 
to chyba z tego, że Bartek chciał zdo-
bywać więcej i szybciej, a w żeglar-
stwie nie ma dróg na skróty – opowiada 
Kajetan Glinkiewicz. – Pamiętam jak 
w pierwszych wspólnych miesiącach 
trenowaliśmy w Kiekrzu, nawet do 
późnych godzin. Była jesień, o godz. 
17 zapadał zmrok, a my ćwiczyliśmy 
zwroty i pełne kursy nawet do godz. 
19. Później były treningi na jeziorze 
Garda, w Warnemunde i w Splicie. 
Pierwszym udanym sprawdzianem dla 
Bartka były ubiegłoroczne mistrzostwa 

kraju, w których zdobył złoto i pokonał 
starszych rywali. Nawet dla mnie było 
to pewne zaskoczenie.

Równolegle z klasą OK Dinghy Bar-
tek Rakocy żegluje na Laserze. W tej 
konkurencji jeszcze takich sukcesów 
nie miał. – Mistrzostwo Europy będzie 
dla niego bodźcem do dalszej pracy. 
Musi jednak być cierpliwy. Trzeba się 
wspinać etapami, jak w górach. Im bli-
żej szczytu, tym trudniej – mówi Kaje-
tan Glinkiewicz.

W 1994 roku mistrzem Europy i wi-
cemistrzem świata w klasie OK Dinghy 
był Mateusz Kusznierewicz. Później zo-
stał złotym medalistą igrzysk w Atlancie 
(klasa Finn).

Krzysztof Olejnik 

mamy złoto w klasie OK dinghy

dolnośląskie 
morze klasy 
Optimist
Najmłodsi żeglarze z floty „Nivea 
Błękitne Żagle” wystartują we 
Wrocławiu w pierwszy weekend 
września. Regaty rozgrywane na 
akwenie przy Moście Milenijnym 
mają piękną nazwę: „Dolnoślą-
skie Morze 2010”.

Organizatorem regat jest UKS „Że-
glarz”. W sobotę oprócz wyścigów zapla-
nowano między innymi koncert zespołu 
„Pod Masztem” oraz spotkanie zawod-
ników z Krzysztofem Baranowskim. 
W niedzielę odbędzie się wyścig oldboy-
ów, przewidziano też pokaz i regaty mo-
deli jachtów sterowanych radiem.

Program „Nivea Błękitne Żagle” 
ma już dziewięć lat. W tym roku biorą 
w nim udział 34 uczniowskie kluby spor-
towe z całego kraju. W kalendarzu cyklu 
jest kilkanaście imprez. Siedem z nich, 
między innymi regaty we Wrocławiu, 
to imprezy główne. Sezon zakończy 
wrześniowy start w Rybniku (17-18.09). 
Podsumowanie tegorocznych zmagań 
przyszłych mistrzów zorganizowane zo-
stanie w listopadzie w Poznaniu.

To była belgijska lekcja dla pol-
skich załóg. Jan Peeters i Nathalie  
Janssen (Royal Yacht Club) zwy-
ciężyli w regatach klasy Słonka 
Primavera Polish Cup 2010. Bel-
gowie w wielu biegach żeglowali 
pół boku przed najlepszą polską 
załogą. – Nie było jeszcze u nas 
sytuacji, by ktoś wygrywał tak 
wyraźnie. Zafundujemy Belgom 
bilety na samolot, by przylecieli 
do Polski i nauczyli nas jak się 
ustawia i trymuje jachty klasy 
Snipe – powiedział po regatach 
Zbigniew Rakocy, szef Polskiego 
Związku Klasy Słonka.

Podczas regat wiało dość mocno. 
Rozegrano siedem wyścigów. Polskie 
załogi walczyły ze szkwałami i balasto-
wały z całych sił, a Belgowie prowadzi-
li łódkę bez przechyłów i odjeżdżali od 
stawki metr po metrze. Jan i Nathalie 
żeglowali na sześcioletniej łódce i na 
duńskich żaglach. – Pytaliśmy gości 
z Belgii o co chodzi? Jak to możliwe? Po 
raz kolejny żeglarze z Europy pokazali 

nam, że Słonka to bardzo trudna, tech-
niczna łódka. W rywalizacji wiele zale-
ży od trymu jachtu. Jan Peeters obiecał, 
że jak mu zafundujemy bilet na samo-
lot do Polski, to przyleci przed nowym 
sezonem, by nas nauczyć trymowania 
tych jachtów. Na wiosnę ustawimy 
wszystkie polskie Słonki „po belgijsku” 
– mówił Zbigniew Rakocy. Jan Peeters 
jest nie tylko doskonałym zawodnikiem 
i specjalistą od Słonek, ale także głów-
nym kandydatem na stanowisko szefa 
SCIRA Europe (europejskiej organiza-
cji klasy Snipe).

Drugie miejsce w regatach i tytuł mi-
strzów Polski zdobyła najlepsza od lat 

krajowa załoga Piotr Mańczak – Tomasz 
Waszak (Żeglarski Ludowy Klub Sporto-
wy Kiekrz). Srebro wywalczyli zawod-
nicy z KŻ Mewa Poznań Michał Jurga 
i Kinga Jurga. Brąz dla załogi z Poznań-
skiego Klubu Morskiego LOK – Dawida 
Marczaka i Bartosza Pędzińskiego.

Primavera Polish Cup 2010
czyli belgijska lekcja

KLASA SŁONKA
Długość: 4,72 metra, szerokość: 1,52 
metra, minimalna waga: 172,8 kg, po-
wierzchnia żagli: 11,9 m kwadratowych. 
W Polsce Słonka była bardzo popular-
na w latach 50-tych i 60-tych. W 1956 
roku w mistrzostwach kraju startowa-
ło 56 jachtów (łącznie w trzech kate-
goriach). Ostatnie mistrzostwa przed 
długoletnią przerwą rozegrano w 1967 
roku, zwyciężył wówczas Janusz Kna-
siecki. Pierwsze mistrzostwa kraju po 
34-letniej przerwie rozegrano w 2001 
roku. W następnych sezonach Polacy 
zaczęli jeździć na zagraniczne imprezy 
i zapraszać rywali z Europy do siebie. 
Zaczęli też organizować ciekawe rega-
ty. W tym sezonie w kalendarzu klasy 
Słonka jest aż dziesięć imprez.

http://www.tawernaskipperow.pl
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Szwajcar Eric Monnin został zwy-
cięzcą regat Sopot Match Race. 
W finałowym pojedynku pokonał 
Przemysława Tarnackiego 2:0.

Skład półfinałowej czwórki regat 
Sopot Match Race nie był zaskocze-
niem: do tego etapu awansowali fawo-
ryci imprezy. Zaskoczeniem natomiast 
było zwycięstwo Szwajcara Monnina, 
który wszedł do półfinału z najmniej-

szą liczbą punktów. W pierwszym 
pojedynku Monnin pokonał team Ka-
rola Jabłońskiego 1:0. W drugim po-
jedynku półfinałowym zmierzyli się 
Przemysław Tarnacki i Pierre-Antoine 
Morvan. Polak okazał się lepszy (1:0) 
i to on walczył z Monninem o tytuł 
mistrza. Ostatecznie zakończył regaty 
na drugiej pozycji. Jabłoński przegrał 
z Morvanem mały finał (1:2) i zakoń-
czył imprezę na czwartej pozycji.

Karol Jabłoński czwarty w Sopocie

Jego przygoda z żeglarstwem roz-
poczęła się w szkole średniej, od 
startów w klasie OK Dinghy. Później, 
po dłuższej przerwie, rywalizował 
w klasach Micro, 730 i Skippi 650. 
W następnych latach zaangażował się 
w sędziowanie.

Maciek zawodowo związany był 
z lotnictwem. Pracował jako kontroler 
ruchu lotniczego na wieży portu na 
Okęciu. W 2006 roku został wybrany 
prezesem do spraw sportu w Spójni 
Warszawa, a trzy lata później – wi-
ceprezesem do spraw sportu w PZŻ. 
Młodzi żeglarze chętnie zwracali się 

do niego ze swoimi problemami. Sta-
nowił dla nich oparcie, służył radą 
i pomocą. Miał swoją wizję rozwoju 
polskiego żeglarstwa.

Moja znajomość z Maciejem zaczę-
ła się od słów wypowiedzianych przez 
niego: „Czy mogę Ci w czymś pomóc?” 
Był roku 2000. W hangarze Spójni 
wspólnie przygotowywaliśmy do sezo-
nu nasze łódki klasy Micro. Przez cały 
okres naszej przyjaźni okazywaliśmy 
sobie wzajemną pomoc w sprawach 
nie tylko żeglarskich, ale również pry-
watnych. Pod koniec 2003 roku Maciej 
zaproponował mi wspólne żeglowanie 

na łódce klasy Skippi 650. Zdobyli-
śmy złoty i srebrny medal mistrzostw 
Polski. Później były wspólne wypady 
na narty, imprezy sylwestrowe, rejsy 
w Chorwacji.

Znajomi nazywali go „Cycu”. My-
ślę, że sposób w jaki podchodził do 
tego pseudonimu najlepiej oddaje jego 
charakter. Był niezwykle pogodny, 
z wielkim poczuciem humoru, ale też 
konsekwentny w działaniu i słowny. 
Jego niebanalny humor i lekkość by-
cia (pomimo gabarytów) pozostawiały 
pozytywny ślad na ludziach, z któ-
rymi przebywał. Maciej był też mi-

strzem świata w temperowaniu ludzi 
nieuprzejmych i przejawiających zbyt 
dużą pewność siebie.

Swojej żeglarskiej pasji oddawał 
się z zaangażowaniem, poświęcając 
jej każdą wolną chwilę. Nie zapomi-
nał o swojej wspaniałej i wyrozumia-
łej żonie Jolancie oraz dwóch synach 
– Macieju i Mateuszu. Znajdował rów-
nież czas dla swojego cichego hobby, 
łowienia ryb. Żeglarze zapamiętają 
go jako wspaniałego i pełnego energii 
człowieka. Niestety Maciek odszedł za 
wcześnie...

Andrzej Czapski

Pożegnanie maćka Szosta, wiceprezesa Pzż

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. Eric MONNIN
2. Przemysław TARNACKI
3. Pierre-Antoine MORVAN
4. Karol JABŁOŃSKI
5. David CHAPMAN
6. Rasmus VILTOFT
7. Patryk ZBROJA
8. Andrew ARBUZOW
9. Marek STAŃCZYK
10.  Diogo CAYOLLA
11.  Piotr PRZYBYLSKI
12.  Farokh TARAPORE

Tarnacki, zajączkowski i Stańczyk na podium
złoto na Cadecie

Na rozegranych w Pucku mistrzo-
stwach świata klasy Cadet złoty medal 
wywalczyła polska załoga – Krzysztof 
Małecki i Mikołaj Mickiewicz (UKSW 
Giżycko). Czwarte miejsce dla Maksy-
miliana Żakowskiego i Sonii Dubielak 
(Mielno). W regatach startowało 150 
jachtów z 13 krajów.

W Mistrzostwach Polski w Match 
Racingu zwyciężyła załoga Tar-
nacki Yacht Racing w składzie: 
Przemysław Tarnacki, Łukasz 
Wosiński i Bartosz Bartnicki. 
Drugie miejsce zajęła załoga To-
biasza Zajączkowskiego, a trze-
cie – Marka Stańczyka.

Przez trzy dni regat w Gdyni 12 
najlepszych polskich załóg rywalizo-

wało w rundzie round robin (każdy 
z każdym) oraz w półfinałach i fina-
łach. Regaty stały pod znakiem bu-
rzowej pogody, zmiennych warunków 
wietrznych i pięknej, słonecznej aury 
podczas niedzielnych finałów. Załoga 
Tarnacki Yacht Racing, z bilansem 
w rundzie kwalifikacyjnej 7 zwy-
cięstw i 4 porażki, weszła do ćwierćfi-
nałów z pozycji czwartej. W ćwierćfi-

nałach pokonała załogę Katarzyny Pic 
2-1, w półfinałach wygrała 2-0 z ekipą 
Marka Stańczyka, zaś w finale pokona-
ła 3-0 załogę Tobiasza Zajączkowskie-
go. Regaty rozgrywane były na trzy-
osobowych jachtach klasy Skippi 650. 
Ekipę złotych medalistów reprezento-
wali: Przemysław Tarnacki (skipper),  
Łukasz Wosiński (trymer), Bartosz 
Bartnicki (dziobowy).

laser
europa Cup 
w Pucku

W ostatnią niedzielę sierpnia za-
kończono w Pucku Puchar Euro-
py klasy Laser. Na zatoce roze-
grano osiem wyścigów.

Na największym, olimpijskim Lase-
rze najlepiej żeglował Patryk Piasecki. 
Nasz reprezentant zaczął regaty od fal-
startu, ale później wygrywał bieg za 
biegiem, ani razu nie wypadł poza czo-
łową trójkę i zwyciężył zdecydowanie. 
Trzecie miejsce w tej klasie zajął Ma-
teusz Hanke. A wśród zawodników do 
lat 19 oraz do lat 21 triumfował Jakub 
Marciniak.

Na mniejszym Laserze Radialu Po-
lacy również żeglowali w czołówce 
stawki. Wśród mężczyzn pierwsze 
miejsce wywalczył Rafał Milczarczyk. 
A wśród pań drugą pozycję zajęła Na-
talia Szymczyk.

Na Laserze 4.7, na którym żeglują 
najmłodsi zawodnicy, wśród chłop-
ców wygrał Jakub Rosłoń, a drugi był 
Maciej Sapiejka. W grupie dziewcząt 
regaty wygrała Paulina Czubachow-
ska, która niedawno, na mistrzostwach 
Europy w tej konkurencji rozegranych 
we Francji, wywalczyła wysokie, szó-
ste miejsce.

Pełne wyniki wszystkich konkuren-
cji można znaleźć na stronie interneto-
wej www.moksir.puck.pl (w zakładce 
żeglarstwo).
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sport

U wybrzeży Wielkiej Brytanii ro-
zegrano regaty Pucharu Świata 
Skandia Sail for Gold. Gospoda-
rzem imprezy była miejscowość 
Weymouth, która już za dwa lata 
będzie gospodarzem igrzysk 
olimpijskich w żeglarstwie. 

Impreza zgromadziła prawie tysiąc 
zawodników i ponad 200 trenerów z 57 
państw. Na liście zgłoszeń znalazły się 
takie sławy żeglarstwa olimpijskiego 
jak Ben Ainslie i Torben Greal. Polskę 
reprezentowali: Mateusz Kuszniere-
wicz i Dominik Życki (klasa Star), 
Karol Porożyński, Jonasz Stelmaszyk, 
Wojciech Zemke, Patryk Piasecki (kla-
sa Laser), Natalia Szymczyk, Anna 
Weinzieher (Laser Radial), Rafał Szu-
kiel (Finn), Agnieszka Skrzypulec 
– Jola Ogar i Piotr Radowski – Marcin 

Wandke (470) oraz Łukasz Przybytek 
– Kamil Zwolak (klasa 49er). Na star-
cie zabrakło naszych deskarzy, którzy 
szlifowali formę przed nadchodzącymi 
mistrzostwami świata w klasie RS:X.

Wszystkich tych, którzy spodziewali 
się, że najbliższe igrzyska będą łatwiej-
sze, niż te w Chinach, regaty w Weymo-
uth chyba definitywnie wyprowadziły 

z błędu. Bez wątpienia strategia i taktyka 
regatowa oraz umiejętność nieustanne-
go trymu łodzi, to czynniki najbardziej 
kojarzące się z sukcesem w żeglarstwie. 
W Weymouth miały one decydujące zna-
czenie. Na błędy nie było miejsca. Każde 
zawahanie, przeciągnięcie halsu z nieko-
rzystną zmianą, żeglowanie w zakłóco-
nym wietrze, brak określonej koncepcji 
przed rozpoczęciem każdego boku trasy, 
to strata wielu miejsc w klasyfikacji.

Doskonale żeglowali reprezentan-
ci Wielkiej Brytanii i Francji. W tym 
pierwszym przypadku trudno mówić 
o niespodziance – wszak Brytyjczycy 
zapowiadają zdobycie 12 medali (włą-
czając igrzyska paraolimpijskie). Fran-
cuzi, jaki widać, starają się wrócić do 
dawnej potęgi i są na dobrej drodze.

Z naszych reprezentantów w wy-
ścigu medalowym ścigali się jedynie 

Mateusz i Dominik. Zadaniem była 
obrona trzeciego miejsca wywalczone-
go w 10 wyścigach serii podstawowej. 
Założenia zostały zrealizowane. Pola-
cy dopłynęli do mety na czwartej po-
zycji, co dało im brąz. Chyba nikt nie 
ma nic przeciwko temu, aby podobna 
sytuacja powtórzyła się za dwa lata 
podczas igrzysk.

żarty się skończyły
Wyścig medalowy padł łupem Bra-

zylijczyków. Pierwsi linię mety prze-
płynęli multimedalista olimpijski Tor-
ben Grael i Marcelo Ferreira, którzy 
wyprzedzili srebrnych medalistów 
z Qingdao (Robert Scheidt i Bruno Pra-
da). W najlepszej dziesiątce regat znala-
zło się aż 6 zawodników, którzy zasma-
kowali już olimpijskiego kruszcu, tylu 
samo żeglarzy stanęło wcześniej na naj-
wyższym podium mistrzostw świata.

„To były bardzo wymagające regaty, 
spędzaliśmy dużo godzin na wodzie, 
sytuacje zmieniały się jak w kalej-
doskopie, trzeba było wykazać mak-
simum koncentracji, aby nie zgubić 
miejsca w czołówce. Nie wszystko wy-
chodziło nam tak, jak powinno, zdarza-
ły się błędy podczas manewrów, także 
niektóre decyzje taktyczne powinny 
być podjęte inaczej. Cieszymy się jed-
nak z trzeciego miejsca” – powiedział 
Mateusz po zakończonych wyścigach. 
O tym jak było ciężko świadczyć może 
wynik aktualnych mistrzów olimpij-
skich. Percy i Simpson metę ostatniego 
wyścigu serii podstawowej przepłynę-
li na ostatnim miejscu. Tym bardziej 
za sensację uznać należy zwycięstwo 
irlandzkiej załogi O’Leary – Kleen.

Pobyt w Weymouth pozwolił polskiej 
kadrze zebrać sporo danych w zakresie 
meteorologii. Nasz zespół musi teraz 
dokonać szczegółowej analizy danych 
i zaadoptować je dla potrzeb strategii 
i taktyki regatowej. Pomiary będzie-
my kontynuować jeszcze dogłębniej 
w przyszłym roku. Rozpoznanie akwe-
nu będzie jednym z czynników, który 
wpłynie na końcowy sukces. Decydu-
jące znaczenie będą miały jednak stra-
tegia, taktyka żeglowania i prędkość 
łodzi, o czym przekonało się wielu na-
szych (i nie tylko) reprezentantów.

Pozostali Polacy nie zachwycili. Na-
leży jednak zwrócić uwagę na kilka do-
brych wyścigów kobiecej załogi w kla-
sie 470 (Agnieszka Skrzypulec – Jola 
Ogar). Dziewczyny pływają razem nie-
co ponad rok, są bardzo zdeterminowa-
ne i mam nadzieję, powalczą nie tylko 
o igrzyska, ale także o dobre miejsce. 
Wciąż niewiele do czołówki brakuje 
Rafałowi Szukielowi w klasie Finn. 
Przed wszystkimi jednak bardzo ciężka 
praca, jeśli dobry wynik na igrzyskach 
jest rzeczywiście ich marzeniem.

Za rok aż dwie imprezy w Weymo-
uth – Puchar Świata w czerwcu i Test 
Olimpijski w sierpniu. Na akwenie 
olimpijskim trzeba będzie spędzić jed-
nak jeszcze więcej czasu. Gospodarze 
postawili poprzeczkę bardzo wysoko, 
kilka innych nacji, które trenowały 
na tych wodach, zakończyło regaty 
w czołówce, a wyniki końcowe poka-
zały dobitnie, że żarty się skończyły.

Tomasz Chamera
dyrektor sportowy PZŻ

Wyniki klasy Star
1. O’Leary – Kleen (IRL) – 52 pkt

2. Loof – Tillander (SWE) – 61 pkt
3. Kusznierewicz – Życki (POL) – 65 pkt

BEZPRZEWODOWA 
ELEKTRONIKA 
POKŁADOWA

Wyłączny 
przedstawiciel 

na Polskę

na jachty i motorówki

▪   zasilane baterią słoneczną
▪   odczyt siły i kierunku wiatru, 
     głębokości, prędkości łodzi 
     i jej kursu
▪   kompatybilne z innymi 
     przyrządami

▪  precyzja kompasów Suunto 
    także w zegarkach Yachtsman

ul. Czarnieckiego 53, 
01-541 Warszawa, 
tel. (22) 869 93 60, 
fax  (22) 839 90 21, 
sails2@majer.com.pl

majer.com.pl
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Kusznierewicz i Życki to jedyni Polacy, którzy odnieśli sukces w Weymouth.

Trzy medale w klasie micro
Na mistrzostwach świata w klasie 

Micro Piotr Tarnacki wraz z załogą 
– Rafałem Beckerem i Arturem Ma-
nistą – zdobyli tytuły wicemistrzów 
świata. W dywizji cruiser złoto i sre-
bro także dla Polski! Regaty roze-
grano we Francji, na wodach zatoki 
Quiberon.

W trakcie regat rozegrano 10 wy-
ścigów. Ostatecznie sopocka załoga 
zaledwie jednym punktem przegrała 
z załogą rosyjską. O wyniku w dużym 
stopniu zadecydowała pogoda i brak 
wiatru. Zawody skrócono do 10 wyści-
gów i pomimo wygrania dziesiątego, 
jak się później okazało ostatniego bie-
gu, Polakom nie udało się odrobić strat 
z poprzedniego dnia.

Końcowa klasyfikacja  
mistrzostw świata w klasie Micro

dywizja proto:
1. Bill Andrew (Monte Christo), Rosja 
2. Piotr Tarnacki (Toyota Klif), Polska
3. Maxim Kuzmin (Spartak), Rosja 

dywizja cruiser:
1.  Robert Janiszewski  

(mBank.pl), Polska
2.  Marcin Celmerowski  

(Toyota Łódź Nassau), Polska
3. Dimitry Sudakov (Corrida), Rosja 
5. Piotr Kułaga (Flex Pol), Polska
6. Maciej Grodzki (Alter Ego), Polska
9.  Maja Dembowska  

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

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

Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a,  
tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9,  
tel. (58) 669 46 05
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3,  
tel. (58) 305 29 94
Sklep Bakista, Łeba, Jachtowa 1,  
tel. (59) 866 47 50
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, 
tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, 
tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Plaża Piratów, Sopot, Mamuszki 14,  
tel. (58) 555 30 31
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20,  
tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Przystań Kusznierewicza, Swornegacie, 
Regatowa 1, tel. 515 034 904
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30,  
tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, 
tel. (58) 307 39 12

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

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

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

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

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

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

POdLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, 
tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, 
tel. (87) 643 35 55
Przystań Czarna Perła, Augustów, Sportowa 1, 
tel. 792 440 162
Sklep M. Myszkiewicz, Białystok, 
Św. Rocha 10/1, tel. (85) 744 56 96
Tawerna Ryczące 40, Białystok,  
Orzeszkowej 15, tel. (85) 732 30 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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