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7626 czytelników*  
bezpłatnych e-wydań.  

Pobierz dowolny numer w PDF
i czytaj „Wiatr” na ekranie.

www.magazynwiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy za okres VI 2013 – VIII 2013).

O d sierpnia magazyn „Wiatr” do-
stępny jest za darmo w Apple 
Store, czyli na wszystkich urzą-

dzeniach mobilnych Apple (iPhone, iPad) 
obsługujących mechanizm Newsstand. 
A także na tabletach z systemem Andro-
id – użytkownicy tych urządzeń pobierają 
„Wiatr” w Google Play.

System Push informuje czytelników o no-
wych wydaniach „Wiatru”. Aplikacja po-
zwala również powracać do archiwalnych 
numerów.

Przeglądanie pisma jest intuicyjne – moż-
na dowolnie przesuwać strony lub otwierać 
je za pośrednictwem menu u dołu ekranu. 
Kolejne wydania będziemy wzbogacać 

o galerie zdjęć, wideo i interaktywne rekla-
my, dzięki którym firmy będą w atrakcyjny 
i nieszablonowy sposób prezentować swoje 
produkty i usługi. Jak dotychczas, wszyst-
kie reklamy zamieszczone w e-wydaniach 
„Wiatru” linkują bezpośrednio na interne-
towe witryny reklamodawców.

Czytelnicy przywiązani do tradycyjnych 
rozwiązań mogą nadal odwiedzać stronę 
www.magazynwiatr.pl, pobierać dowol-
ne numery pisma w plikach PDF i czytać 
„Wiatr” na komputerach, tabletach i smart-
fonach. Oczywiście za darmo i bez logowa-
nia! Gorąco zapraszamy do lektury. 

Dlaczego „Wiatr” na tabletach? Dzięki 
aplikacjom magazyn będzie jeszcze bliżej 

swych czytelników, poszerzy też grono 
odbiorców, także za granicą. Jak dono-
si miesięcznik „Press” (branżowe pismo 
o mediach i reklamie), według najnowsze-
go sondażu przeprowadzonego przez orga-
nizację Alliance for Audited Media aż 87 
proc. amerykańskich wydawców oferuje 
już czytelnikom aplikacje na iPada, a 75 
proc. na Androida. Teraz także magazyn 
„Wiatr” dostępny jest na dwóch najpopular-
niejszych platformach: Apple Store i Go-
ogle Play. Trzymajcie się zatem „Wiatru”, 
gdziekolwiek jesteście, i dzielcie się swymi 
opiniami: redakcja@magazynwiatr.pl

Krzysztof Olejnik,
redaktor naczelny

„Wiatr” na tabletach
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P rzez 20 lat w mistrzostwach 
uczestniczyły setki dziennikarzy. 
Wielu wciąż żegluje, niektórych 

już z nami nie ma. Wśród zwycięzców 
dwukrotnie był także Krzysztof Olejnik, 
redaktor naczelny „Wiatru”, startujący 
przed laty w barwach tygodnika „Wprost”. 
Przez dwie dekady wiele się w Mikołaj-
kach zmieniło, ale dziennikarska impreza 
wciąż przyciąga wielbicieli dobrej atmo-
sfery i rywalizacji. 

W tym roku pogoda nie rozpieszczała. 
W sobotę, z powodu ulewy, trzeba było 
czekać z pierwszymi biegami aż do 15.30. 
Później zmagania były trudne. Przyszła 
nawet burza z mocnym wiatrem i nie obyło 
się bez wywrotek. Regaty wygrała załoga 
Jacka Kwiatkowskiego z redakcji portalu 
Imprezy Miejsca Trendy. Drugie miejsce 
na podium zajęła ekipa Radia Olsztyn ze 
sternikiem Wojciechem Ogrodzińskim. 
Brąz wywalczyła załoga Moje Miasto – 
sternik Ryszard Kwiatkowski.

W niedzielę rozegrano też tradycyjny 
wyścig długodystansowy nazywany O Zło-
te Żebro Komandora Regat Jerzego Iwasz-
kiewicza. Wraz z piętnastoma najlepszymi 
załogami wystartowali znani kapitanowie: 
Krzysztof Baranowski, Adam Jasser i Ma-
riusz Pirjanowicz (żebro zdobył Ryszard 
Kwiatkowski z redakcji Moje Miasto).

Organizatorzy przygotowali jubileuszo-
wy kalendarz wspominający dotychcza-
sowych uczestników. Niespodzianka cze-
kała też na Jerzego Iwaszkiewicza. Dostał 
w prezencie kolaż autorstwa Janusza Wie-
rzyńskiego. Widnieje na nim lewitująca 
nad jeziorem postać komandora.

Kamila Ostrowska

Jerzy Iwaszkiewicz opowiada 
o złamanych żebrach i o tym,  

dlaczego lepiej mieć 77 lat niż 66.

Katarzyna Skorska: Już 20 lat dzienni-
karze z całej Polski przyjeżdżają do Mi-
kołajek na swoje mistrzostwa. Jak to się 
stało, że tak długo się z sobą ścigamy pod 
twoim dowództwem?

Jerzy Iwaszkiewicz: Siedzieliśmy kiedyś 
na tarasie „Tawerny pod Złamanym Paga-
jem” w Wiosce Żeglarskiej. Raczej wszy-
scy byli trzeźwi. I zastanawialiśmy się, co 

zrobić. Dwadzieścia lat temu nie było jesz-
cze w Mikołajkach ani piwa, ani benzyny. 
Najpierw trzeba było stać po piwo dwie go-
dziny, potem się szybko to piwo wypijało 
i znów trzeba było stać. To był właśnie ten 
entourage. No i tak siedzimy i zastanawia-
my się, co zrobić. I zdaje się Wojtek Ogro-
dziński z Radia Olsztyn rzucił: „Może by-
śmy coś zrobili?”. No to zrobiliśmy: regaty 
dziennikarzy.

Impreza nabrała takiego rozmachu, że 
rozpoczęto organizować wyścigi nawet 
o żebro komandora. Przypomnij, pro-
szę, jak to właściwie było z tym twoim 
żebrem? 

To była sprawa prosta. Pewnego razu 
płyniemy sobie na tych naszych regatach. 
Nawet dobrze wtedy żeglowałem, byłem na 
czwartym miejscu. I nagle ktoś przemknął 
obok naszej omegi motorówką z takim 
impetem, że wyleciałem z łódki do wody. 
Zanim się zorientowałem, co i jak, zanim 
zdążyłem pomyśleć, jak się z tej wody wy-

dostać, z motorówki asekurującej regaty, 
która na szczęście była tuż obok, do wody 
wskoczył bosman. Podpłynął, złapał mnie 
i dosłownie wrzucił z powrotem na pokład. 
To się działo tak szybko, że tylko złapałem 
ster i popłynąłem dalej. Nic nie czułem. 
Sama wiesz, w takim momencie niczego się 
nie czuje. Ale okazało się, że trzy żebra są 
złamane, bo zawadziłem o burtę. Wszyscy 
się bardzo ucieszyli, że to moje żebra, a nie 
kogoś innego. No i wtedy narodził się po-
mysł na bieg długodystansowy o złamane 
żebro komandora.

Ale ty też zwykle startujesz w tym wy-
ścigu. To znaczy, że próbujesz odzyskać 
swoje żebro?

W wyścigu o żebro komandora staruje po 
dziesięć najlepszych załóg z grupy A i B. 
Nie mam tu nic do powiedzenia.

Chcesz dać do zrozumienia, że zawsze 
jesteś wśród najlepszych?

Nie. Parę razy nie byłem. Ale bodaj dwa 
lata temu wygrałem ten wyścig. Stał się 
wtedy taki cud przyrody. Dowód na to, że 
z medycyną trzeba uważać i specjalnie jej 
nie słuchać. Najpierw wzięli mnie na ba-
dania do Anina, bo coś miałem zapchane. 
Wszyli mi jakąś rurę – stent czy coś takie-
go. A ja zaraz po tym wszyciu pojechałem 
na regaty. Zapominając o tym, że jestem 
ciężko chorym rekonwalescentem z rurą 
całkiem nową, wystartowałem jak zwy-
kle. I wyobraź sobie, że z tą rurą dostałem 
taki power, że wygrałem nie tylko to swoje 
żebro, ale w ogóle całe regaty wygrałem. 
I to była dość śmieszna, ale też fajna sytu-
acja, bo sam musiałem składać sobie gra-
tulacje. Ale jakoś dałem radę.

O ile dobrze pamiętam, w trakcie 
regat dziennikarzy odbywały się też 
biegi o inne części ciała. Choćby słyn-
ny wyścig o palec redaktora Kaweckie-
go. To znaczy, że regaty są pechowe 
i niebezpieczne?

Palec redaktora Kaweckiego był nie-
trzeźwy. I on go włożył gdzieś w skrzynkę 
mieczową omegi. Tylko nie pomyślał, że za 
chwilę miecz poleci w dół.

Obcięło mu kawałek, prawda?
No tak, kawałek mu obcięło. Na szczęś-

cie, redaktor Kawecki ma jeszcze dużo 
palców. Ale był bardzo dzielny, można 
nawet powiedzieć, że był z siebie dum-
ny. Ufundował więc nagrodę. To była, jak 

20 lat z jerzym iwaszkiewiczem
Wioska Żeglarska w Mikołajkach gościła uczestników XX Otwartych  

Żeglarskich Mistrzostw Polski Dziennikarzy. Impreza upłynęła pod znakiem wspomnień,  
nostalgicznych rozważań, zmagań na wodzie i odpoczynku przy szantach.

Jerzy Iwaszkiewicz, komandor medalista.
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pamiętam, solidna rzeźba – odlew jego 
uszkodzonego palca.

Jedną z osób, które co roku mają pod-
czas regat swoje pięć minut, jest Radek 
Wilczek...

Gdy nie ma fajnych ludzi, to impreza gi-
nie. Natomiast Wilczek nie tylko zawsze 
jest na naszych regatach, ale też daje o so-
bie znać. To fantastyczny chłopak, a przy 
tym doskonały dziennikarz radiowy. 
Kiedyś przypłynął na regaty samocho-
dem marki Syrena przytwierdzonym do 
tratwy, z wielkim transparentem „Polska 
młodzież pływa polskimi samochodami”. 
Innym razem przyjechał zbudowanym 
samodzielnie samochodem ze sklejki. 
Auto naprawdę jeździło i było absolutnie 
wyjątkowe.

Skoro jesteśmy przy motoryzacji – 
swoje zawodowe życie przez wiele lat 
wiązałeś z samochodami. Wolisz auta 
czy łódki?

Samochody to moja praca, a żeglarstwo 
– przyjemność. 

Przez wiele lat miałeś własny jacht na 
Mazurach. Nadal żeglujesz po jeziorach, 
czy wybierasz teraz inne akweny?

Całe życie pływałem, miałem własną 
łódkę. A dziś, z tymi więzadłami w nodze 

naderwanymi na nartach, sam nie podbieg-
nę do masztu i nie wyskoczę z cumą. A moi 
rówieśnicy częściej rezerwują wizytę 
w przychodni niż koję na jachcie. Spotka-
łem kiedyś w telewizji arcybiskupa Kazi-
mierza Nycza, którego bardzo cenię. Sie-
dzimy sobie przed studiem i rozmawiamy. 
On pyta, ile to już lat pracuję. A ja mu na to, 
że 60 lat. To ile pan ma lat? – dopytuje bi-
skup. Mówię, że pracuję od 17. roku życia, 
czyli skończyłem 77. Niech się pan nie mar-
twi, panie redaktorze – usłyszałem. Gorzej 
jest mieć 66. A dlaczego? Bo jak Pan Bóg, 
patrząc tam z daleka, się pomyli i zobaczy 
przez przypadek 99, to pomyśli, że już czas 
i człowieka do siebie zabierze.

Przez 20 lat na regatach dziennikarzy 
pojawiało się wiele znanych osób. By-
wali prezesi radia i telewizji oraz znani 
dziennikarze. Coś magicznego jest w tej 
imprezie, że tacy zapracowani ludzie 
znajdują czas i pędzą do Mikołajek, by 
się spotkać, pościgać i posłuchać szant.

Regaty miały promować Mazury. Gdy 
tylko postanowiliśmy zorganizować mi-
strzostwa dziennikarzy, wiedziałem, że 
muszą się odbywać na omegach. Ich kon-
struktor, Juliusz Sieradzki, wymyślił taką 
łódkę, na której jest się bardzo blisko natu-

ry, blisko wody. W niczym nie przypomina 
ona tych mazurskich luksusowych salonek, 
coraz większych, z potężnymi silnikami. 
Oczywiście dzisiejsze omegi różnią się od 
tamtych drewnianych, budowanych w la-
tach 40. ubiegłego wieku. Ale magia tej 
łódki wciąż działa i chyba promienieje tak-
że na naszą imprezę.

W regatach dziennikarzy często od-
noszą sukcesy (towarzyskie i sportowe) 
załogi kobiece. Baba na jachcie chyba 
jednak nie przynosi pecha...

Kobieta na pokładzie to jest bardzo do-
bry pomysł. Bo też kobiety są bardzo po-
mysłowe. Wiele lat temu płynęliśmy po 
jeziorze Bełdany. Mija nas łódka, a w tej 
łódce za sterem siedzi pies. Trochę nas 
zaintrygował ten pies trzymający łapy na 
sterze. Nikogo więcej nie widać. No to 
podpływamy i próbujemy tego psa za po-
mocą kiełbasy odciągnąć od steru. A on 
nic. Siedzi jak przymurowany. Co się oka-
zało? Otóż ten pies pływał ze swoją panią, 
która tak go wyszkoliła, że gdy schodziła 
pod pokład, on przejmował wachtę i żad-
na siła nie była go w stanie od tego steru 
oderwać. I powiedz mi, czy facet mógłby 
wymyślić coś takiego?

Rozmawiała Katarzyna Skorska
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C zar ter y na Br yt yjskich Wyspach Dziewicz ych

Przestronne, komfortowe, w pełni wyposażone
jachty i katamarany
w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. 

KARAIBSKA PRZYGODA
zarezerwuj swoją dzisiaj!
KARAIBSKA PRZYGODA
zarezerwuj swoją dzisiaj!

www.dziewiczewyspy.pl
www.sail ingincaribbean.com
Kanada tel: +1 604 803 1424 Skype PL: 71 735 6777
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G ospodarzami regat byli polscy 
mastersi stowarzyszeni w Po-
lish Masters Team. Żeglarze 

przyłączyli się do ogólnopolskiej kampanii 
„Bądź mężczyzną. Chroń zdrowie!”, któ-
rej celem jest zachęcanie panów w wieku 
45+ do zdrowego stylu życia i profilaktyki 
zdrowotnej układu pęcherzowo-moczowe-
go, nerek i prostaty (projekt Ministerstwa 
Zdrowia i Centrum Onkologii – Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej). 

Do Pucka przyjechali wszyscy najlepsi 
polscy mastersi. Startował Maciej Grabow-
ski, trzykrotny  olimpijczyk, który na prze-
łomie lipca i sierpnia zadebiutował we flo-
cie mastersów, zdobywając w Szwecji złoto 
mistrzostw Europy (kategoria wiekowa od 
35 do 44 lat). Żeglował Michał Zera, znany 
trener żeglarski z Goleniowa. Była też silna 
ekipa z Bazy Mrągowo (z niżej podpisa-
nym), załoga z klubów Fala Brzeg i Horn 
Brzeg, a także Mirek Zemke, przedstawi-
ciel żeglarskiego rodu z Gdyni, uczący się 
pływania na laserze od syna Wojtka. Oczy-
wiście, nie mogło zabraknąć Macieja Bar-

dana, członka zarządu PZŻ. Odwiedził nas 
również Guido Macchi, sternik z Mediola-
nu, któremu atmosfera puckiego portu od 
początku przypadła do gustu. Nie mógł się 
nadziwić, że w Polsce mamy tak doskonały 
akwen do żeglowania na małych łódkach.

Gościem specjalnym regat był dr Jakub 
Żołnierek, wybitny lekarz onkolog z Cen-
trum Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej. Przygotował dla mastersów 
i mieszkańców Pucka wykład na temat 
onkologicznych przypadłości mężczyzn 
w wieku 45+. Zaprosił nie tylko panów, ale 
także panie, żony i partnerki zainteresowa-
nych, ponieważ – jak mawia doktor Żołnie-
rek – „zdrowie mężczyzn jest w rękach i gło-
wach ich pań”. Wykład cieszył się sporym 
zainteresowaniem, do portu przyszli wszy-
scy mastersi z rodzinami i mieszkańcy.

A regaty? Zatoka Pucka była dla nas w tym 
roku bardzo łaskawa. Wschodni stały wiatr 
wiejący z prędkością do 12 węzłów, słońce 
i ciepła woda w zatoce – po prostu bajka! 
Rozegrano wszystkie zaplanowane wyści-
gi (7). Klasą dla siebie byli najmłodsi: Maciek 

Grabowski i Michał Zera. W klasie Laser 
Standard „Grab” wygrał wszystkie biegi, 
a „Zerek” zawsze był drugi. O dalsze miej-
sca rywalizacja była niezwykle zacięta aż do 
ostatniego znaku. Na trzecim miejscu regaty 
ukończył Maciek Bardan. W klasie Laser Ra-
dial wystartowało dwóch żeglarzy – Mirek 
Zemke i Paweł Pochwała toczyli zażarty bój 
o zwycięstwo, a tytuł mistrza zdobył Zemke.

Regaty były świetnie zorganizowane za-
równo na wodzie, jak i w porcie. To zasługa 
ekipy MOKSiR Puck z Adamem Baranem 
i Adamem Bębenkiem na czele. Byli po-
mocni w każdej sprawie, otoczyli zawodni-
ków opieką na wodzie, idealnie dla master-
sów ustawiali trasę – po prostu znają się na 
tej robocie (sędzią głównym był Jerzy Szu-
mowski). Na wodzie pomagali także trener 
Henryk Płoski i Kazik Izdebski, sekretarz 
Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser.

Przed laserowymi mastersami jeszcze re-
gaty w Zegrzu w połowie września, a mie-
siąc później zawody w Mrągowie na jezio-
rze Czos. Walka o punkty Pucharu Polski 
trwa do końca sezonu.

Paweł Pochwała

Bądź mężczyzną, chroń zdrowie

Mastersów, czyli mężczyzn powyżej 45. roku 
życia, jest w Polsce około siedmiu milionów. 
W 2008 roku na nowotwory układu moczowo-
-płciowego zachorowało ponad 15 000 mężczyzn 
(23 proc. wszystkich nowych zachorowań na no-
wotwory). Zmarło około 8 000 osób, większość 
była w wieku produkcyjnym. Ponad połowa 
zachorowań wystąpiła wcześnie, czyli w wieku 
od 45 do 64 lat. Jak wynika z dotychczasowych 
obserwacji, zachorowalność i umieralność na 
nowotwory złośliwe układu moczowo-płciowego 
stale rośnie i są one rozpoznawane zbyt późno, co 
utrudnia leczenie. Statystyki te są u nas znacznie 
gorsze niż w krajach zachodniej Europy. Więcej 
informacji o projekcie oraz porady dla mężczyzn 
na stronie www.mezczyzna45plus.pl.

Mastersi  
promują zdrowie
W Pucku rozegrano regaty cyklu Euro Masters Series będące 

jednocześnie Międzynarodowymi Mistrzostwami Polski w klasie Laser 
(kategoria masters). W tym roku impreza zyskała wyjątkową oprawę.

Paweł Pochwała

W klasie Laser Standard Maciej Grabowski wygrał wszystkie biegi.  Fot. Robert Hajduk
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R ywalizowano na czas. Załogi musiały po-
konać trasę o długości kilometra (z boją 
zwrotną). Każda ekipa miała dwie pró-

by. Regaty w ciekawy sposób komentowali Kuba 
Strzyczkowski, dziennikarz radiowej Trójki, oraz 
Roman Paszke. W zwycięskiej ekipie sternika wspie-
rali: Katarzyna Tylińska, Michał Przybylski i Wi-
told Barabasz. Ta załoga jako jedyna pokonała trasę 
w czasie krótszym niż sześć minut (5 minut, 56 se-
kund i 60 setnych sekundy).

Drugie miejsce zajęła załoga Piotra Cichockiego, 
która do zwycięzców straciła niecałe sześć sekund 
(prowadzili po pierwszej serii, a w drugiej byli na 
czele aż do ostatniego wyścigu). Trzecią pozycję za-
jęła ekipa Andrzeja Wyszyńskiego, w której żeglował 
Andy Zawieja, były olimpijczyk, jeden z najbardziej 
znanych w świecie polskich trenerów. Ta drużyna 
planowała przeznaczyć nagrodę na rzecz powstającej 
Fundacji Pomocy Żeglarzom – Zawodnikom w Po-
trzebie. Poziom, jaki prezentowali zawodnicy, był 
bardzo wyrównany, różnica między pierwszą a ostat-
nią załogą wyniosła zaledwie 32 sekundy.

Podczas zakończenia regat, które odbyło się na 
deskach sopockiego molo, Jacek Karnowski, prezy-
dent Sopotu, wręczył zwycięzcom okazały puchar, 
a Roman Paszke przekazał kluczyki do samochodu 
Renault Captur. – JV24 One Design to świetny szyb-
ki jacht regatowy, doskonały w prowadzeniu i bardzo 
czuły na każdą zmianę siły wiatru. Z przyjemnością 
pościgałbym się na nim w regatach flotowych – po-
wiedział Piotr Przybylski. – Wszystkie regulacje są 
pod ręką. Praca nad trymem przebiega intuicyjnie – 
dodała Katarzyna Tylińska.

Renault dla Piotra Przybylskiego
Przy sopockim molo rozegrano nietypowe zawody żeglarskie:  

JV24 Sopot Speed Race. Nagrodę główną, samochód Renault Captur 
o wartości 64 tys. zł, wywalczyła załoga Piotra Przybylskiego.

Polski ZwiąZek 
Żeglarski

Polski ZwiąZek 
Motorowodny 
i narciarstwa 
wodnego
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Uczestnicy regat rywalizowali na czas przy sopockim molo.  Fot. Rafał Kłos

Załoga Piotra Przybylskiego odbiera samochód Renault Captur.  Fot. Rafał Kłos
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Magazyn „Wiatr”: Rozmawiamy pół 
roku po przerwaniu drugiej próby pobi-
cia rekordu w samotnej żegludze dookoła 
świata trasą ze wschodu na zachód. Czy 
planujesz kolejne rejsy?

Roman Paszke: Oczywiście. I to nie tyl-
ko w roli skippera. Przygotowujemy projekt 
obejmujący starty na oceanicznej jednostce 
jednokadłubowej. Za wcześnie, by zdradzać 
szczegóły, ale mogę powiedzieć, że to projekt 
marzeń. Zostanie sfinalizowany według na-
szych założeń i wierzę, że dostarczy wszyst-
kim wielu emocji i satysfakcji. Skipperem 
zostanie Robert „Jabes” Janecki, a drugie 
skrzypce zagra co-skipper Adam Skomski.

Robert Janecki był dotychczas twoim 
nawigatorem, odpowiadał też za routing 
podczas ostatnich dwóch prób pobicia 
okołoziemskiego rekordu...

Moim zdaniem, „Jabes” ma wszelkie za-
datki, aby rywalizować na oceanach z naj-
lepszymi. Uważam, że pod wieloma wzglę-
dami przypomina francuskiego żeglarza 
Francka Cammasa.

To bardzo odważne porównanie.
Owszem, ale wcale się go nie boję. Robert 

to niezwykle wszechstronny sportowiec 
i bardzo utalentowany żeglarz. Do ocea-
nicznych wyzwań jest przygotowany jak 
mało kto w Polsce. I nie chodzi tylko o duże 
doświadczenie nawigacyjne czy meteorolo-
giczne, ale także o predyspozycje psychicz-
ne i wydolność. Bierze udział w maratonach, 
odnosi sukcesy w rowerowych wyścigach 
długodystansowych, poza tym każdą wol-
ną chwilę poświęca na zdobywanie wiedzy 

i podnoszenie żeglarskich kwalifikacji. Kie-
dyś powiedziałem Robertowi, że musi być 
gotowy na oceaniczne wyzwania, bo nigdy 
nie wiadomo, kiedy otrzyma szansę. Taką, 
jaką kiedyś otrzymałem ja. Teraz, po latach, 
wiele wskazuje na to, że szansa właśnie nad-
chodzi. Nasz nowy projekt prawdopodobnie 
rozpocznie się jeszcze w tym roku. Adam 
Skomski będzie doskonałym partnerem Ro-
berta. To najlepszy szef techniczny, jakiego 
miał nasz katamaran, świetny regatowiec 
i niezłomny żeglarz, co w wyścigach ocea-
nicznych jest najważniejsze.

A co ze starym jachtem? Czy „Gemini 3” 
dostanie jakieś bojowe zadanie?

Wciąż wierzę, że mój katamaran otrzyma 
niezbędne wyposażenie, na które czeka od 
chwili wodowania, czyli od 2007 roku. „Ge-
mini 3” jest najszybszym jachtem, jaki kie-
dykolwiek pływał pod polską banderą, ale 
pamiętajmy, że jego grot waży 320 kg. Gdy-
by był wykonany z bardziej nowoczesnego 
materiału (cuben fiber), byłby lżejszy aż 
o 200 kilogramów. Marzę też o nowych ka-
bestanach i nowym maszcie. W sumie łódź 
ważąca około 10 ton ma aż 1,7 tony nadwa-
gi (kadłuby są zanurzone 6 cm poniżej za-
projektowanej linii wodnej). W samotnej 
żegludze regatowej taki bagaż ma ogromne 
znaczenie. To jakbym zabrał w rejs 20 osób. 
Gdyby wyrzucić ten ciężar z pokładu, osiągi 
łodzi wzrosłyby co najmniej o 15 proc. 

„Gemini 3” zbudowano z zamiarem po-
bicia rekordu w samotnej okołoziemskiej 
żegludze tradycyjnym szlakiem z zachodu 
na wschód. Chciałem wtedy się zmierzyć 

z rekordem Ellen MacArthur z 2005 roku. 
Brytyjka płynęła trimaranem „B&Q Casto-
rama” 71 dni i 14 godzin. Ale zanim nasz 
jacht został przygotowany do pierwszych 
testowych rejsów, rywale tak wyśrubowali 
rekord, że katamaran „Gemini 3”, choć no-
woczesny i szybki, znalazł się na straconej 
pozycji. Francis Joyon dwa lata po rejsie Ma-
cArthur opłynął świat w 57 dni i 13 godzin. 
Francuz żeglował na trimaranie „Idec II”. 
Jego czas stał się nieosiągalny dla wielu in-
nych superjachtów, w tym dla naszego.

Po co więc podejmować rękawicę, sko-
ro wiemy, że szanse na  rekord są małe?

Dlatego właśnie powstał projekt rejsu pod 
wiatr – ze wschodu na zachód. To odważny 
eksperyment, bo do tej pory takich prób nie 
podejmowano na wielokadłubowcach. Ale 
wierzę, że rekord z 2003 roku, należący do 
Francuza Jeana-Luca van den Heede (płynął 
jednokadłubowym jachtem „Adrien”), moż-
na pobić na katamaranie. Van den Heede 
trzykrotnie podejmował próbę pobicia rekor-
du. Dwukrotnie dotarł do połowy Pacyfiku. 
Za pierwszym razem przyczyną niepowo-
dzenia była awaria autopilotów. W trakcie 
drugiego rejsu złamał maszt. W końcu usta-
nowił rekordowy czas: 122 dni i 14 godzin. 
Z takim wynikiem „Gemini 3” może się 
mierzyć i ma dużą szansę na sukces.

Przed moim pierwszym startem odwie-
dził mnie na pokładzie dziennikarz pisma 
„Seahorse”. Dokładnie obejrzał łódkę i po-
wiedział, że podejmuję trudne wyzwanie, 
ale nie jestem skazany na porażkę. Znajomy 
z załogi francuskiego jachtu „Hydroptère” po-
wiedział wprost: „Jeśli dopłyniesz do mety – 
pobijesz rekord”. Oczywiste jest, że w końcu 
ktoś poprawi rezultat Van den Heede’a. Wciąż 
chciałbym to zrobić, ale czy zdążę? Podobno 
o takim rejsie myśli także Thomas Coville, 
który na trimaranie „Sodebo” zmagał się z re-
kordem Francisa Joyona na tradycyjnej trasie 
(za pierwszym razem był wolniejszy o dwa 
dni, za drugim – o trzy). Ja próbowałem na 
szlaku pod wiatr dwukrotnie i dwa razy do-
tarłem pod Horn. Za pierwszym razem urwał 
się zbiornik paliwa, podczas drugiej próby też 
zatrzymały mnie usterki techniczne.

W korespondencji z pokładu mówiłeś, 
że rezygnujesz z powodu utraty sił...

Oczywiście, że byłem potwornie zmęczony, 
ale o przerwaniu rejsu zadecydowały także 
problemy techniczne, które się nawarstwiały 

Plany Romana Paszke
Sześć miesięcy po ostatnim rejsie Roman Paszke  

zrealizował projekt lądowy – wziął ślub. A co z morskimi podbojami?  
Czy 62-letni kapitan wyruszy jeszcze na ocean?
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Roman Paszke na „Gemini 3”. Kiedy katamaran znów wyruszy na ocean?

http://www.niebieskaszkola.pl
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z powodu złej pogody. Takie próby to mak-
symalne obciążenie dla jachtu i zdarza się, 
że coś nie wytrzymuje. Usunięcie nawet naj-
prostszej usterki na wysokiej fali to ogromny 
wysiłek fizyczny i psychiczny. Większość 
problemów byłem w stanie rozwiązać, ale nie 
wszystkie. Na pokładzie nie można mieć każ-
dej rzeczy na wymianę. Ciężkiego siłownika 
hydraulicznego obracającego płetwę sterową, 
który ciekł coraz mocniej, nie miałem.

Roman, czasem myślę, że stałeś się 
zakładnikiem własnych marzeń. Chcąc 
pobić rekord na okołoziemskiej trasie 
ze wschodu na zachód, pod wiatr i prą-
dy, ustawiałeś sobie poprzeczkę bardzo 
wysoko. Może nawet zbyt wysoko, jak na 
możliwości polskich sponsorów i twojego 
jachtu. Stajesz na palcach, by dosięgnąć 
gwiazd, a później musisz się tłumaczyć 
z porażek. Gdybyś utemperował trochę 
sportową ambicję i odbył samotny rejs 
dookoła świata tradycyjnym szlakiem, 
z zachodu na wschód, to nawet bez rekor-
du zgarnąłbyś wszystkie krajowe laury 
i tytuły. Poza tym byłbyś drugim Pola-
kiem po Henryku Jaskule, który opłynął 
samotnie świat bez zawijania do portów. 
To chyba jest wyzwanie warte uwagi.

Oczywiście, zawsze można zaplanować 
projekt pod hasłem „płynę, bo lubię”. Móg-
łbym przemierzyć ocean jak inni koledzy 
żeglarze, na przykład Krystian Szypka, 
uczestnik regat OSTAR. Albo mógłbym 
opłynąć świat w turystycznym tempie jak 
Tomek Cichocki. Tyle że to nie dla mnie. 
Niektórzy mówią tak: „Romek, opłyń spo-
kojnie świat z wiatrem. Nie walcząc o rekord 
i oszczędzając łódkę. Za trzy miesiące bę-
dziesz z powrotem i ogłosisz sukces”. Może 
rzeczywiście powinienem tak zrobić. Tylko 
moja sportowa dusza wciąż mi podpowiada, 
że jeśli się mierzyć z oceanem, to albo w re-
gatach, albo płynąc po rekord. Żadna inna 

forma oceanicznej żeglugi mnie nie intere-
suje. Mój zespół chce się ścigać. Budowałem 
nowoczesny jacht, by być bliżej regatowego 
świata, a nie po to, by się bujać po morzach.

Niestety, w Polsce wszyscy chcą natych-
miastowych i spektakularnych sukcesów. 
Sponsorzy, którzy mogliby wspierać ciekawe 
żeglarskie przedsięwzięcia, oczekują sukcesu 
niemal z dnia na dzień. Od czasu, gdy w na-
szym sporcie pojawiła się firma MK Cafe i jej 
ówczesny szef Marek Kwaśnicki, nie było 
w morskim żeglarstwie ani jednego projektu 
rozpisanego na kilka lat. Na świecie działa to 
inaczej. Franck Cammas jest związany z jed-
nym sponsorem dłużej niż z żoną. Zanim 
czternastu żeglarzy z trimaranu „Banque Po-
pulaire V” ustanowiło rekord w okołoziem-
skiej żegludze (Jules Verne Trophy – 45 dni, 
13 godzin, 42 minuty i 53 sekundy), załoga 
przez dwa i pół roku przygotowywała się do 
startu. Gdyby u nas ktoś zwlekał tak długo, 
nie pozostawiono by na nim suchej nitki.

Poza tym uważam, że nie ma w Polsce zro-
zumienia dla trudów żeglarskich wyzwań, 
które ze względu na swój charakter są obar-
czone dużym ryzykiem. Żeglarze na całym 
świecie łamią maszty, tracą jachty, gubią kile 
i mimo to wciąż mogą podejmować kolejne 
wyzwania. Prawie połowa z 20 jachtów nie 
ukończyła regat Vendée Globe, a siedem od-
padło już w pierwszych 10 dniach. Podobna 
sytuacja była podczas ostatnich regat Transat 
Jacques Vabre. Swego czasu, w atlantyckich 
regatach trimaranów wystartowało dziewięć 
jachtów, a do mety dotarły zaledwie trzy. 
U nas nieudana próba pobicia rekordu staje 
się kulą u nogi i uruchamia lawinę krytyki.

Warto było podejmować to wyzwanie?
Oczywiście, że tak. Na pewno nie usta-

niemy w zdobywaniu oceanicznych do-
świadczeń. Wszyscy wciąż się uczymy. 
Jak mamy to robić, jeśli nie na morzu? 
Dwa lata temu wiedziałem znacznie mniej 
niż dziś. Nie wiedziałem, jak zachowa się 
pełny zbiornik paliwa po tygodniach ude-
rzania dziobami o fale. Nie wiedziałem, 
że na pozór solidny wózek na szynie reno-
mowanej firmy zacznie się rozpadać. Nie 
wiedziałem, że grot do takiego jachtu jak 
„Gemini 3” mogą uszyć tylko dwie fran-
cuskie żaglownie, bo każda inna polegnie, 
choćby nie wiem jak mocno się starała. 
Gdzie miałem się tego nauczyć? Wożąc 
turystów z Górek Zachodnich na Hel? Od 
francuskich żeglarzy nadal dzieli nas dużo, 
ale czy to oznacza, że nie należy się uczyć, 
próbować i podejmować odważnych wy-
zwań? Wierzę, że czas „Gemini 3” jeszcze 
nie przeminął. Planuję doposażyć jednost-
kę i podejmować kolejne próby na ocea-
nach, ale przede wszystkim chcę czynnie 
wspierać moich kolegów w nowym przed-
sięwzięciu. To może się okazać jeszcze bar-
dziej pasjonujące.

Rozmawiał Krzysztof OlejnikPaszke: „Warto podejmować trudne wyzwania”.F
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W tym roku w regatach o Puchar 
„Poloneza” po raz pierwszy 
startowały załogi dwuosobo-

we (wyścig nazwano Baltic Single & Dou-
ble Handed Polonez Cup Race). Frekwencja 
wyraźnie wzrosła: zgłosiło się 115 żeglarzy 
na 79 jachtach. Na trasę wyruszyło jednak 
mniej jednostek. Część sterników zmierza-
jących na start została zatrzymana przez 
pogodę w portach środkowego wybrzeża, 
inni zrezygnowali z rywalizacji, obserwu-
jąc prognozy meteo w Świnoujściu.

Bałtyk pokazał groźne oblicze. Podczas 
startu wiało z siłą czterech stopni Beaufor-
ta, ale zapowiadano sześć stopni, a nawet 
siedem. Później prognozy przewidywały 
już 8 stopni Beauforta, co oznaczało, że bę-
dzie naprawdę ciężko. Wielu uczestników 
postanowiło wycofać się z regat lub zrezyg-
nować tuż po starcie.

Gwiazdą imprezy był Zbigniew Gutkow-
ski na jachcie „Energa”. Oceaniczna jed-
nostka klasy IMOCA 60 wyglądała przy 
pozostałych łodziach jak krążownik z innej 
planety. Rywalizująca dotychczas z naj-
lepszymi konstrukcjami na świecie, tym 
razem stanęła do walki w grupie Open I 
przeznaczonej dla każdego jachtu o dłu-
gości powyżej 9 metrów bez przelicznika. 
Wynik rywalizacji był więc z góry prze-
sądzony (taka jest specyfika grup otwar-
tych – kto większy i szybszy, ten lepszy). 
Z „Gutkiem” nie miał szans nawet nowo-
czesny jacht Class 40 czy szybki katama-
ran „Cabrio 2”. Poza tym start „Gutka” na 
jachcie o zanurzeniu 4,5 metra był również 
wyzwaniem dla organizatorów. Wymagał 

sprawdzenia głębokości na wejściu do ma-
riny i rezerwacji odpowiedniego miejsca 
postojowego. Na drugim biegunie znalazły 
się dwie sklejkowe setki o długości pięciu 
metrów. Wystartowały ponadto znane jach-
ty typu Delphia 40: „Delphia Trójka” Kuby 

Strzyczkowskiego oraz „Polska Miedź” To-
masza Cichockiego.

Kiedy flota ruszyła ze Świnoujścia, 
wiadomo było, że rekord trasy jest zagro-
żony. Powiało ostro. Żegluga od początku 
była bardzo trudna. Dramatyczne chwile 
przeżyła załoga jachtu „Stalker” (Dariusz 
Konopczak i Igor Miłoszewski) płynąca 
w czołówce swojej grupy. Po uszkodzeniu 
okucia pokładowego i utracie masztu zało-
ga usiłowała dopłynąć na silniku do portu 
w Dziwnowie, a później do Kołobrzegu. 
Organizatorzy poprosili o asystę jednost-
kę SAR. Statek ratowniczy w kilka go-
dzin dopłynął do „Stalkera”. Później, gdy 
w pobliżu Kołobrzegu silnik został zalany, 
ratownicy próbowali holować jacht do por-
tu. Jednak po kilku nieudanych próbach 
musieli podjąć żeglarzy na pokład, a jacht 
wysztrandował na plażę w Mielnie, wzbu-
dzając zainteresowanie turystów.

„Mr D”, który również stracił maszt, do-
tarł bezpiecznie do portu, płynąc na silni-
ku. „Sagala” z uszkodzoną płetwą sterową 
była asekurowana przez „Falkora” aż na 
Bornholm. Kłopoty nie ominęły również 
„Polusa” i „Bonito” (problemy z uszko-
dzonymi podwięziami wantowymi) oraz 
„Czarnego Bonawenturę” (przeciek z oko-
licy wału napędowego). 

W tych warunkach Zbyszek Gutkowski, 
który „postawił na maszt tyle, co trzeba”, 
dopłynął do Bornholmu w zaledwie pięć 
godzin. Po kolejnej godzinie i 30 minutach 
mijał Christiansø i zawracał do Świnouj-
ścia. Na drugim miejscu żeglował Niemiec 
Uwe Rottgering (po minięciu Bornholmu 

sztormowe regaty „Poloneza”
„Gutek” pobił rekord. Radiowiec Kuba Strzyczkowski był trzeci.  

Debiutant Witold Małecki, gitarzysta szantowej kapeli, o mało nie zdobył pucharu.  
A Szymon Kuczyński pokonał sztorm w łupince. Kto był bohaterem regat?

Kuba Strzyczkowski doskonale żeglował na jachcie „Delphia Trójka”.

Piotr Falk, zdobywca pucharu „Poloneza”.

„Gutek” postawił żagle na jachcie „Energa” i uciekł rywalom po horyzont.

http://www.kotpol.pl
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miał problemy z grotem i zawrócił do Nexo). 
Trzecia była Asia Pajkowska na katamaranie 
„Cabrio 2”. Doskonale spisywał się Kuba 
Strzyczkowski, żeglujący samotnie i za-
ciekle rywalizujący z dwuosobową załogą 
Tomka Cichockiego.

Pierwszy na metę dopłynął „Gutek”. Jego 
czas (14 godzin i 43 minuty) jest lepszy od 
dotychczasowego rekordu Andrzeja Glebo-
wa prawie o 21 godzin. – Było bardzo trud-
no, bo Bałtyk jest trudniejszy niż Atlantyk. 
Moja największa prędkość to około 27 
węzłów. Szacunek dla pozostałych uczest-
ników żeglujących na mniejszych jachtach 
– powiedział na mecie zwycięzca. 

Druga zameldowała się Asia Pajkowska. 
Straciła do „Gutka” prawie 12 godzin. Na 
trzecim miejscu dopłynęła załoga Tomasz 

Cichocki i Jacek Trojanowski, a chwilę za 
nimi – trzeci z samotników Kuba Strzycz-
kowski. Dziennikarz radiowej „Trójki”, 
o którym jeszcze rok temu mówiono niekie-
dy z przekąsem (że niby celebryta z War-
szawy przyjechał się lansować), pokazał, 
że nie tylko doskonale poznał żeglarskie 
rzemiosło, ale też jest niezwykle odporny 
fizycznie. Z „Gutkiem” i Pajkowską nie 
miał szans, Cichockiemu uległ niewiele, ale 
pozostałych pokonał dość wyraźnie. Wy-
grał nie tylko z licznymi samotnikami, ale 
też z grupą załóg dwuosobowych.

Najważniejsze trofeum, Puchar „Polo-
neza”, trafiło w ręce Piotra Falka (jacht 
„BLUESinA”) startującego w grupie KWR 
(minął metę krótko po Strzyczkowskim). 
Drugie miejsce zajął debiutujący w regatach 

Witold Małecki (gitarzysta kapeli szantowej 
Grupa Trzymająca Ster). Maciej Karpiński, 
ubiegłoroczny triumfator, był trzeci.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
Szymon Kuczyński, który bez problemów 
technicznych ukończył regaty na pięcio-
metrowym, drewnianym, samodzielnie 
zbudowanym jachcie „Lilla My”, najmniej-
szym w stawce. Setka Szymona nawet na 
śródlądziu byłaby jedną z najmniejszych 
jednostek. Ten sezon należał do niego: 
dwukrotnie przepłynął Atlantyk, a później 
stanął do walki w trudnych warunkach i po 
prawie 50 godzinach na morzu dotarł do 
mety. Uznanie za hart ducha i umiejętności 
(rok temu pokonanie trasy zajęło Szymono-
wi 108 godzin).

Marek Słodownik

Szymon Kuczyński ukończył regaty na pięciometrowym, drewnianym, samodzielnie zbudowanym jachcie „Lilla My” – najmniejszym w stawce.  Fot. Marek Wilczek

http://www.kotpol.pl
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W yścig rozegrano w bardzo 
trudnych warunkach. Wielu 
sterników zrezygnowało ze 

startu, a niektórzy schronili się przed wia-
trem w portach Bornholmu. Kuba Strzycz-
kowski żeglował w czołówce, w połowie 
trasy nadał relację na antenę radiowej Trój-
ki, a do mety w Świnoujściu dotarł zale-
dwie 51 minut po jachcie „Polska Miedź”, 
na którym płynęła załoga Tomasz Cichocki 
i Jacek Trojanowski (zwycięzcy kategorii 
open I double).

Magazyn „Wiatr”: Kuba, rok temu 
debiutowałeś w regatach „Poloneza”. 
Niektórzy mówili wtedy z lekkim prze-
kąsem, że celebryta z Warszawy przyje-
chał się lansować. Po roku udowodniłeś, 
że świetnie radzisz sobie na trasie mor-
skich regat i nie pękasz w sztormowych 
warunkach. Czy dziś celebryta z Pol-
skiego Radia jest już po drugiej stronie? 
Czy możesz o sobie powiedzieć: „jestem 
żeglarzem, który od czasu do czasu wpa-
da do radia, by poprowadzić audycję i się 
polansować”?

Kuba Strzyczkowski: Nie wiem, czy kie-
dykolwiek tak o sobie pomyślę. Pewnie nie. 
Przede wszystkim jestem dziennikarzem. 
Na morzu wciąż czuję się amatorem, choć 
ostatnimi czasy, podczas intensywnych 
treningów z Jarkiem Kaczorowskim i Mar-
kiem Gałkiewiczem, sporo się nauczyłem.

W przygotowaniach do regat „Poloneza” 
pomagał mi właśnie Marek „Goły” Gałkie-
wicz, który z anielską cierpliwością dzielił 
się swą wiedzą na temat trymu i ustawienia 
jachtu. Wspólnie pracowaliśmy w pośpie-
chu i dzięki jego pomocy wszystko udało 
się zapiąć na ostatni guzik.

Dopłynąłeś do mety na trzecim miej-
scu, ale dla wielu obserwatorów jesteś 
zwycięzcą...

Może dlatego, że nie miałem żadnych 
szans w rywalizacji z jachtem „Energa” 
Zbigniewa Gutkowskiego, wyścigowym 
oceanicznym bolidem, ani z szybkim kata-
maranem Joanny Pajkowskiej. Zrobiłem po 
prostu tyle, ile mogłem.

Jak było w tym roku na trasie wyścigu?
Niektórzy żeglarze po powrocie z morza 

zwykle mówią, że nic się nie działo (choćby 
nie wiem, jakie piekło przeżyli). Inni lubią 
wszystko wyolbrzymiać i opowiadają o fa-
lach wielkich jak domy. Dlatego postaram 

Celebryta czy twardy zawodnik?
Postawa Kuby Strzyczkowskiego to największa niespodzianka regat 

„Poloneza”. Znany dziennikarz żeglował jak profesjonalista – w grupie 
samotników dopłynął do mety za „Gutkiem” i Joanną Pajkowską.

Strzyczkowski: „Wiało ponad 40 węzłów”.

się skupić na faktach. Moje urządzenia po-
kazywały w szkwałach wiatr o sile ponad 
40 węzłów. Chwilami z pewnością było 
nawet 9 stopni w skali Beauforta. Chmury 
nie były ciemne, ale wręcz ołowiane. Udało 
mi się nadać tylko jedną relację na antenę 
Trójki, gdyż telefon satelitarny odmawiał 
w tych warunkach współpracy – połączenie 
było bardzo słabe. Fale przelewały się przez 
jacht i zalewały kokpit. Z przerażeniem my-
ślałem o sternikach, którzy płynęli na dużo 
mniejszych jachtach. Przed rokiem, gdy de-
biutowałem w regatach „Poloneza”, miałem 
awarię autopilota i cały czas spędziłem za 
sterem. Byłem potwornie zmęczony. Tym 
razem na szczęście wszystko przebiegało 
zgodnie z planem. Udowodniłem sobie, że 
mogę rywalizować z bardziej doświadczo-
nymi skipperami.

Co dalej? Czy planujesz kolejne mor-
skie wyzwania?

Z przyjaciółmi założyłem fundację Dum-
ni Polską. Planujemy zorganizować dwulet-
ni etapowy rejs dookoła świata. W każdym 
odwiedzonym porcie będziemy promować 
naszą kulturę, gospodarkę, osiągnięcia 
naukowe, medycynę, a także polski prze-
mysł stoczniowy. Celem przedsięwzięcia 
jest zmiana postrzegania Polski w świecie 
i przypomnienie lokalnym społecznościom 
wielkich Polaków, którzy zostawili ślad 
w ich ojczyźnie czy mieście. Chcemy przy 
tej okazji pokazać, że Polska także dzisiaj 
jest krajem ludzi otwartych, mądrych, od-
krywczych i kreatywnych.

Na jakich jachtach załogi wyruszą 
w świat?

Prowadzimy w tej sprawie rozmowy. 
Chciałbym, aby były to trzy oceaniczne 
jednostki wyprodukowane w całości w Pol-
sce. Do końca roku zbieramy pieniądze. 
Zimą chcemy zlecić budowę jednostek, 
a wiosną dokonać pierwszego wodowania. 
Rejs rozpocznie się latem lub wczesną je-
sienią przyszłego roku. Jachty poprowadzą 
znani polscy kapitanowie, a żeglarze będą 
się zmieniać. Załogi na poszczególne etapy 
zostaną wyłonione w wyniku konkursów. 
Przepłyniemy Atlantyk, odwiedzimy Ka-
raiby, Stany Zjednoczone, Amerykę Połu-
dniową, pokonamy Pacyfik, żeglując do 
Australii, a na deser zostawimy sobie kraje 
zachodniej Europy.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Kuba Strzyczkowski, człowiek mikrofonu.

„Delphia Trójka” na trasie regat „Poloneza”.



www.magazynwiatr.pl
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www.mazuria.com
tel. + 48 89 761 21 65

POKŁADY DREWNOPODOBNE

POKŁADY DREWNOPODOBNE

300 jachtów w ARC
J esienią Atlantyk będzie zatłoczony. World Cruising Club, organizator regat ARC 

(Atlantic Rally for Cruisers), ogłosił, że w obu tegorocznych rajdach (głównym 
ARC i dodatkowym, organizowanym wcześniej na dłuższej trasie ARC+) wypłynie 

z Wysp Kanaryjskich trzysta jachtów. Dzięki rozbudowie mariny w Las Palmas powięk-
szono w tym roku główną flotę do 245 jednostek i wprowadzono dodatkową grupę 50 
jachtów, które wyruszą na trasę przez Wyspy Zielonego Przylądka.

Najmniejszym jachtem będzie francuski „Pollux” o długości 8,5 m. Największa jednost-
ka to 35-metrowy klasyczny szkuner „Texel” z Anglii. Najliczniej reprezentowane będą 
konstrukcje ze stoczni Jeanneau, Beneteau i Oyster (po ponad 20 jachtów). Niemal dorów-
nuje im Bavaria (17 zgłoszeń). Wśród katamaranów najpopularniejszą marką będzie Lago-
on (10 jachtów). Na rufach łodzi zobaczymy w tym roku 31 narodowych bander.

W niedzielę 10 listopada w kierunku wyspy São Vicente wyruszy rajd ARC+. Po krótkim 
pobycie w porcie Mindelo wyprawa uda się na Antyle (Saint Lucia). Zakończenie i rozdanie 
nagród odbędzie się 7 grudnia. Główna wyprawa ARC opuści Las Palmas 24 listopada. 
W połowie grudnia jachty dotrą do wyspy Saint Lucia, by 21 dnia tegoż miesiąca uczestni-
czyć w ceremonii zakończenia. Pozycję każdej jednostki będzie można obserwować przez 
internet, a z załogami kontaktować się e-mailowo przez cały czas trwania imprez.

Marcin Pituła

P odczas pierwszej edycji impre-
zy bohaterami będą żeglarz Ma-
teusz Kusznierewicz i wioślarz 

Adam Korol. Zaproszą oni do załóg mło-
dych obiecujących zawodników. Mateusz 
i Adam – sportowcy, którzy uczestniczyli 
w igrzyskach aż pięciokrotnie – postano-
wili podczas imprezy uczcić zakończenie 
swych olimpijskich karier.

Energa Gdański Weekend Mistrzów od-
będzie się 15 września. Mateusz i Adam 
zaprosili przyjaciół, z którymi zdobywa-
li sportowe laury, by rozegrać pokazowe 
zawody w swoich dyscyplinach. Imprezę 
przygotowano z myślą o miłośnikach spor-
tu, a w szczególności o dzieciach i młodzie-
ży. Każdy uczestnik będzie mógł zobaczyć 
w akcji wybitnych sportowców, a w kon-
kursach wygrać miejsce w załodze mistrza. 
Wszystkie wyścigi – żeglarskie i wioślar-
skie – rozegrane zostaną na Motławie (start 
przy Żurawiu, meta przy Targu Rybnym).

– Energa Gdański Weekend Mistrzów to 
przede wszystkim promocja wyczynowego 
sportu oraz aktywnego spędzania wolne-

go czasu wśród dzieci i młodzieży – mówi 
Mateusz Kusznierewicz, zdobywca jedyne-
go złotego medalu olimpijskiego w historii 
polskiego żeglarstwa (Atlanta 1996). – Za-
leży nam na tym, by sport odgrywał w ich 
życiu istotną rolę. Wspólnie z Adamem 
żegnamy się z rywalizacją olimpijską, ale 
w kwestii zachęcania do zdrowego i aktyw-
nego stylu życia na pewno nie powiedzieli-
śmy ostatniego słowa. 

– Energa Gdański Weekend Mistrzów ma 
dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ 
będę mógł oficjalnie się pożegnać z osoba-
mi, które we mnie wierzyły i dopingowały 
w trakcie zawodów – dodaje Adam Korol, 
czterokrotny mistrz świata oraz mistrz 
olimpijski (Pekin 2008).

W rywalizacji wezmą udział młodzi 
wioślarze i żeglarze. Juniorzy zdobędą do-
świadczenia i przybliżą sobie olimpijskie 
wartości. Weekend mistrzów to wydarzenie 
integrujące świat wielkiego i małego spor-
tu. Bądźcie z nami nad Motławą w trzecią 
niedzielę września.

Zuzanna Mojska

Kibicuj mistrzom w Gdańsku
Energa Gdański Weekend Mistrzów to nowa sportowa  

inicjatywa Gdańska – miasta, którego kluby mają wybitnych 
zawodników i osiągnięcia w wielu dyscyplinach.

http://www.mazuria.com
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I mpreza organizowana wspólnie przez 
Klub Żeglarzy Samotników, firmę 
żeglugową Unity Line, niemiecką 

marinę Kröslin oraz szwajcarską firmę ze-
garmistrzowską Vulcain odbyła się w ra-
mach projektu Polsko-Niemieckie Regaty 
Bałtyckie. Została dofinansowana przez 
Euroregion Pomerania w ramach programu 
wspierającego współpracę regionów przy-
granicznych Interreg IV.

Żeglarze mieli problemy z dotarciem na 
start, gdyż w połowie sierpnia wiały silne 
szkwaliste wiatry. I to zarówno na Bałtyku, 
jak i na Zalewie Szczecińskim. Trudy żeglu-
gi pogoda wynagrodziła załogom podczas 
regat. Wiatr osłabł i wyszło piękne słońce.

Rozegrano wyścig na trasie Świnoujście 
– Kröslin, bieg powrotny oraz trzeci wyścig 
na redzie portu Świnoujście. W niemieckiej 
marinie, schowanej w zatoce na północ-
nym krańcu wyspy Uznam, żeglarzy ugoś-
cili gospodarze portu oraz przedstawiciele 
firmy Vulcain, która ufundowała koszulki 
i drobne upominki. Przed wyścigiem por-
towym piękna pogoda pozwoliła wytyczyć 
trasę blisko świnoujskiej plaży, więc wy-
brzeże zamieniło się w trybuny, z których 
wczasowicze śledzili rywalizację. 

W sobotę 17 sierpnia odbyło się zakończe-
nie regat (żeglarzy zaproszono na poczęstu-
nek przygotowany przez kucharzy promów 
Unity Line). Gospodarzami uroczystości 
byli Jarosław Kotarski, prezes Unity Line, 
Janusz Charkiewicz, komandor Klubu Że-
glarzy Samotników oraz Falk Morgenstern, 
szef mariny Kröslin. Na zakończeniu goś-
cili też Paweł Szynkaruk, dyrektor Polskiej 

Żeglugi Morskiej, oraz Paweł Sujka, prze-
wodniczący Rady Miasta Świnoujście. 

Zdecydowanym zwycięzcą regat został 
niemiecki jacht „Imagine”. Wygrał wszyst-
kie wyścigi, widać było wyraźnie przewagę 
techniczną tego jachtu nad rywalami oraz 
regatowe umiejętności załogi. Kapitan Hol-
ger Streckenbach otrzymał w nagrodę ze-
garek warty 3,5 tys. euro.

Firma ubezpieczeniowa Pantaenius ufun-
dowała nagrodę fair play. Otrzymała ją 
załoga jachtu „Nowe Warpno Sharki” z ka-
pitanem Cezarym Wolskim, która podczas 
regat udzielała pomocy innym ekipom. Pa-
weł Sujka wręczył nagrodę Ośrodka Sportu 
i Rekreacji „Wyspiarz” samotnemu żegla-
rzowi Mieczysławowi Kucharczykowi. Na 
uwagę zasługuje uczestnictwo 80-letniego 
Wolfganga Oelschlagela, samotnego sterni-
ka z Niemiec (jacht „Oma”). Zajął on dru-
gie miejsce w swojej grupie. Mimo wieku 
Wolfgang jest w dobrej kondycji i ma za 
sobą wiele samotnych rejsów. 

Wyjątkowo liczna była w tym roku grupa 
jachtów z pomiarami ORC. Wystartowało 

pięć polskich jednostek: „Stocznia Ust-
ka”, „Bryza 33”, „Eljacht”, „Bryza Sport”, 
„Fourwinds” oraz cztery jachty niemieckie: 
„Imagine”, „Black Magic”, „Ruden” i „X-
-Wing”. W trzech grupach z pomiarami 
KWR wystartowało 26 jachtów polskich. 
To podnosi sportową rangę regat zalicza-
nych do Pucharu Bałtyku Południowego.

Michał Korneszczuk, przedstawiciel 
marki Pantaenius, wspierał organizatorów 
regat z pokładu pontonu. Korzystali z niego 
fotoreporterzy. Ponton udzielał też pomocy 
załogom – nocą odholował do Świnoujścia 
dwa jachty, na których posłuszeństwa od-
mówiły silniki. Obecne były też inne jed-
nostki pomocnicze: policyjna motorówka 
Stanisława Kamińskiego, statek szkolno-
-badawczy Akademii Morskiej w Szczeci-
nie „Nawigator XXI” z kapitanem Jarosła-
wem Łopytą oraz jacht motorowy „Morski 
Patrol” Zbigniewa Grześkowiaka.

Piotr Stelmarczyk

Zwycięzcy: grupa I KWR – Marcin Mrów-
czyński („Antidotum”), grupa II KWR – Ja-
nusz Frączek („Lady Dana”), grupa III KWR 
– Piotr Parzy („Johanna”), grupa IV ORC – 
Holger Streckenbach („Imagine”), grupa V 
żeglarzy samotnych – Mieczysław Kuchar-
czyk („Atlantyk”), grupa VI jachtów bez 
pomiarów o długości do 8,5 m – Michał 
Glaza („Crabro”), grupa VII jachtów bez po-
miarów o długości powyżej 8,5 m – Herwig 
Dressler („Lalelu”), grupa VIII oldtimerów 
– Cezary Wolski („Nowe Warpno Sharki”), 
grupa IX jachtów regatowych bez pomiarów 
– Patryk Zbroja („Tomahawk Team Bakista”).

Unity Line dla publiczności
W Zatoce Pomorskiej rozegrano XIII Regaty  

Unity Line. Na 96 jachtach rywalizowało 353 żaglarzy.  
W tym roku zgłoszono aż 26 jednostek z Niemiec. 

Niemiecki jacht „Imagine” wygrał wszystkie wyścigi. „Tomahawk Team Bakista” zwyciężył w grupie łodzi regatowych bez pomiarów.

W Unity Line ścigają się także oldtimery.
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B artek pływa zawodowo od siedmiu 
lat. Jest współwłaścicielem kali-
skiej szkoły żeglarstwa Morka. Od 

trzech lat samodzielnie finansuje i buduje 
jacht o długości niespełna ośmiu metrów. 
Założył też stowarzyszenie Polacy Dookoła 
Świata. Burty łodzi podzielił na 3200 ka-
wałków i rozpoczął akcję zbierania datków 
– każdy po wpłaceniu 50 zł na konto wy-
prawy będzie mógł umieścić swój portret 
na jachcie i w ten symboliczny sposób po-
żeglować dookoła świata razem z Bartkiem 
(miejsca na burcie można rezerwować na 
stronie projektu: www.polacydookolaswia-
ta.pl). W planowaniu rejsu pomaga mu sam 
Henryk Jaskuła. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, na przełomie września 
i października Czarciński zwoduje swoją 
łódź.

Od marca, kiedy ostatnio pisaliśmy 
o projekcie, udało się ukończyć zabudo-
wę wnętrza jachtu. Nie ma jeszcze mebli, 
ale Bartek już zaczął zbierać sprzęt. Kupił 
kuchenkę, kompletuje też urządzenia na-
wigacyjne – ma kilka odbiorników GPS 
i dwa sekstanty. Pierwsza połowa wakacji 
upłynęła pod znakiem zarabiania na dal-
szą budowę. Gdy zostanie przytwierdzony 
balast, łódź opuści hangar i po raz pierw-
szy zostanie postawiona dnem do dołu. 
Wtedy nastąpi etap wykańczania nadbu-
dówki i przygotowania do wodowania. – 
Chciałbym zwodować jacht na przełomie 
września i października, a później spraw-

dzić łódź w trudnych jesiennych warun-
kach na Bałtyku – mówi Bartek. – Wierzę, 
że gdy jacht będzie pływał, zwiększy się 
szansa na znalezienie strategicznego spon-
sora. Przez zimę prowadzone będą prace 
wykończeniowe.

Przedsięwzięcie już wsparło kilka firm 
dostarczających materiały i osprzęt. Bar-
tek pozyskał tkaniny szklane od firmy 
Krosglass, farby od Teknos-Oliva, a części 
metalowe do jachtu wykona przedsiębior-
stwo POM Krapkowice.

Wiosną tego roku, po artykule w maga-
zynie „Wiatr”, odezwał się do Bartka Hen-
ryk Jaskuła. Zaprosił młodego żeglarza do 
siebie. Czarciński, jadąc do Przemyśla, po-
dejrzewał, że Jaskuła chce go odwieść od 
pomysłu samotnej żeglugi dookoła świata 
małym jachtem. Jednak w trakcie spotkania 
kapitan poznał bliżej Bartka Czarcińskie-
go, jego doświadczenie i wiedzę, i zaczął 
go wspierać w przygotowaniach. Przejrzał 
nawet swe dzienniki z pamiętnego samot-
nego rejsu sprzed 33 lat i na ich podstawie 
przygotował dla Bartka symulację trasy.

Czarciński trzyma się konsekwentnie 
pierwotnych założeń. Jacht będzie miał 
skromne wyposażenie. Ale czy brak sil-
nika to nie przesada? Ta kwestia wzbu-
dza wiele kontrowersji. Bartek rozmawiał 
z Tomaszem Cichockim, który w 2012 
roku ukończył samotny rejs dookoła świa-
ta z Brestu do Brestu. Cichocki próbował 
młodszemu koledze wybić z głowy pomysł 

żeglowania bez silnika. Czarciński jest 
jednak w tej kwestii dość uparty i uważa, 
że da sobie radę.

Przed Bartkiem jeszcze dużo pracy fi-
zycznej i marketingowej. W rejs zamierza 
wyruszyć wiosną przyszłego roku – będzie-
my was informować o przygotowaniach.

Kamila Ostrowska

Na odprawie u Henryka Jaskuły
Bartek Czarciński (26 lat) buduje mały jacht, na którym chce  

opłynąć świat trasą z Gdyni do Gdyni. Samotnie i bez zawijania do portów.  
Dotychczas tylko jeden Polak odbył taki rejs: Henryk Jaskuła.

Bartek odwiedził stoisko „Wiatru” na targach w Gdyni.

R egaty Phobos Cup rozegrane zo-
staną na jeziorze Kisajno (20-22 
września). To druga edycja tej 

imprezy – organizatorem jest stocznia Dal-
pol Yacht z Siemianowic Śląskich.

Portem regat będzie przystań Łabędzi 
Ostrów w Pięknej Górze koło Giżycka. 
Uczestnicy spędzą noce na jachtach lub w po-
bliskim ośrodku. W rywalizacji biorą udział 
łodzie wyprodukowane przez Dalpol Yacht 
(Jumper 19, Phobos 21, Phobos 22, Phobos 24, 
Phobos 25, Phobos 27, Phobos 29). 

Na pierwszy dzień zaplanowano odbiór 
jachtów i spotkanie przy grillu. Drugiego 

dnia regat żeglarze wezmą udział w uro-
czystym otwarciu i odprawie załóg. Wy-
ścigi rozpoczną się około godz. 11.00. Na 
wieczór zaplanowano wręczenie pucharów 
i nagród, uczestnicy zostaną też zaprosze-
ni na wieczorny grill oraz koncert zespołu 
szantowego Grzegorza Tyszkiewicza. Na-
zajutrz, ostatniego dnia imprezy, żeglarze 
odbędą krótkie rejsy rekreacyjne (zdanie 
jachtów do godz. 15.00). W regatach mogą 
też wziąć udział armatorzy jachtów typu 
Phobos. Zgłoszenia organizator przyjmuje 
do wyczerpania wolnych miejsc na jachtach 
(e-mail: biuro@dalpolyacht.pl). 

ii Regaty Phobos Cup na jeziorze Kisajno

Jachty typu Phobos – na regaty i mazurskie rejsy.F
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P o wakacyjnej przerwie jachty pro-
gramu wróciły na Zatokę Gdańską. 
Do końca października w eduka-

cyjne rejsy wypływać będą kolejni ucz-
niowie pierwszych klas gimnazjalnych, 
dla których, jak pokazują doświadczenia 
minionych edycji, często są to pierwsze 
rejsy w życiu. – Kilka godzin na wodzie 
to za mało, by nauczyć się żeglować, ale 

wystarczająco dużo, by zdobyć podstawy 
i – co najważniejsze – obudzić w sobie 
żeglarską pasję. Uczestnicy naszych za-
jęć zobaczą swoje miasto od strony wody, 
poznają jego morską historię i tradycję 
oraz doświadczą żeglowania na jachcie 
– mówi Mateusz Kusznierewicz, pomy-
słodawca programu, prezes zarządu Fun-
dacji Gdańskiej.

Każdy rejs rozpoczyna się od porannej 
zbiórki (godz. 8.00). W marinie Gdańsk na 
uczestników czeka pięć jachtów oraz wykwa-
lifikowani sternicy Programu Edukacji Mor-
skiej w Gdańsku. Zanim jednak gimnazjali-
ści podzielą się na załogi i wyruszą Motławą 
w kierunku Zatoki Gdańskiej, biorą udział 
w odprawie w Centralnym Muzeum Mor-
skim, gdzie poznają program dnia, zadania 
oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące 
na jachtach i na wodzie. Po krótkim szkoleniu 
przychodzi pora na żeglarską przygodę.

Płynąc Motławą ku Zatoce Gdańskiej, 
przez Kanał Portowy, uczniowie zgłębiają 
morską historię miasta, poznają podstawy 
żeglarstwa i ekologii. Dzięki pomocy pra-
cowników Gdańskiej Infrastruktury Wodo-
ciągowo-Kanalizacyjnej (partnera programu) 
gimnazjaliści dowiadują się, jak wygląda 
obieg wody w ich mieście, poznają zagadnie-
nia związane z właściwościami wody, ochro-
ną zasobów naturalnych i ochroną Morza 
Bałtyckiego.

Uczniowie przepływają obok muzealne-
go statku „Sołdek”, Żurawia, Baszty Ła-
będź… Przewodnikami podczas wyprawy 
są sternicy, którzy opowiadają o każdym 
mijanym obiekcie. Pierwszy etap rejsu koń-
czy się, gdy uczniowie zostawiają za rufą 
zabudowania Starego Miasta. Na wysoko-

edukacja morska w Gdańsku
Trwa czwarta edycja Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku. Do tej pory w rejsach  

wzięło udział ponad 11 000 gdańskich gimnazjalistów. W sumie przepłynęli ponad 25 000 mil morskich. 
Honorowy patronat nad programem objęła minister edukacji narodowej.

W rejsach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku wzięło udział ponad 11 000 uczniów.

Szkoła na pokładzie – obudzić żeglarską pasję. Piękny szlak i unikatowy program edukacyjny. Gdańscy gimnazjaliści wyruszają Motławą ku zatoce.
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F regata z 94 kardiologami i kardio-
chirurgami z całej Polski płynęła 
na kongres Europejskiego Towa-

rzystwa Kardiologicznego. Dodatkowym 
celem tej morskiej podróży było podzięko-
wanie holenderskim lekarzom, którzy ponad 
30 lat temu uratowali 426 polskich dzieci.

W latach 80. polska kardiochirurgia nie 
była w stanie pomóc dzieciom z wrodzony-
mi wadami serca. Doktor Marian Zemba-
la, członek Bractwa Żelaznej Szekli (dziś 
dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu), wyjechał wtedy na staż do Szpi-

tala Uniwersyteckiego Królowej Wilhelmi-
ny w Utrechcie. W Holandii spotkał Franço-
is Hitchcocka, ucznia Christiaana Barnarda, 
który w 1967 roku pierwszy przeszczepił 
ludzkie serce. Hitchcock operował wady 
serca u dzieci. Młody polski lekarz zapropo-
nował, by w holenderskim szpitalu spróbo-
wano uratować małych pacjentów z Polski. 
W skomplikowaną akcję włączyli się entu-
zjaści z obu krajów, a w Holandii zorgani-
zowano zbiórkę pieniędzy na kosztowne 
zabiegi. Do kliniki w Utrechcie skierowano 
ponad cztery setki dzieci z całej Polski. 

Rejs dla Serca, pod patronatem Ewy Ko-
pacz, marszałek Sejmu, zorganizowali pro-
fesorowie Witold Rużyłło i Marian Zembala 
oraz kapitanowie Henryk Śniegocki, pro-
rektor Akademii Morskiej w Gdyni, i Adam 
Jasser, twórca Bractwa Żelaznej Szekli. Ża-
glowiec pożegnano w Gdyni z morskim cere-
moniałem i udziałem Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Marynarki Wojennej. W Amsterdamie 
zaplanowano koncerty oraz wystawę doku-
mentującą rezultaty pamiętnej akcji. A „Dar 
Młodzieży” udostępniono do zwiedzania.

Bohdan Sienkiewicz

Rejs dla serca „Daru Młodzieży”
,,Dziękujemy Ci, Holandio” – z takim transparentem „Dar Młodzieży” 
wyruszył 24 sierpnia z Gdyni do Amsterdamu. To był niezwykły rejs.

ści Polskiego Haka przed jachtami rozcią-
ga się szerokie rozlewisko – skrzyżowanie 
szlaków wodnych. 

Płynąc dalej w kierunku Kanału Porto-
wego, gimnazjaliści, zadzierając głowy, 
mają okazję obejrzeć z bliska wielkie statki 
i poznać zasady ruchu na portowych na-
brzeżach. Sternicy opowiadają o Stoczni 
Gdańskiej, o jej roli we współczesnej histo-
rii. Następnie jachty mijają Twierdzę Wi-
słoujście i Zakręt Pięciu Gwizdków, skąd 
otwiera się widok na Westerplatte i wyjście 
na Zatokę Gdańską. Od tego momentu roz-
poczyna się prawdziwa nauka żeglowania.

Gimnazjaliści uczą się zasad poruszania 
się na pokładzie, wiązania węzłów, wybie-
rania żagli i sterowania. Doświadczeni ster-
nicy tłumaczą, jak wykorzystać sprzyjający 
wiatr i zachować się w różnych warunkach 
atmosferycznych. Dla wielu z uczniów jest 
to całkiem nowe wyzwanie. – Uczestnicy 
rejsów wykazują duże zainteresowanie, za-
dają pytania i z ochotą wykonują wszystkie 
czynności na pokładzie – mówi Maciek, 
jeden z instruktorów. – Obserwujemy, jak 
z początku niepewni nastolatkowie z każdą 
minutą zaczynają rozumieć, na czym pole-
ga żeglowanie. 

Nauczyciele uczestniczący w rejsach czę-
sto zwracają uwagę na wartość integracyj-
ną zatokowych wypraw. Bo żeglarstwo to 
także wspaniała lekcja pracy zespołowej. 
– Grupa uczniów staje się zgraną załogą, 
w której wszyscy muszą współpracować, 
aby osiągnąć cel – dodaje Paweł, koordy-
nator lądowy Programu Edukacji Morskiej 
w Gdańsku. 

Na dowód ukończenia rejsu wszyscy 
uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom 
oraz Kartę EURO26 Żeglarz, która upo-
ważnia do licznych zniżek i dzięki temu 
ułatwia kontynuację edukacji i rozwijanie 
nowego hobby.

– We  wrześniu tego roku młodzież, któ-
ra brała udział w pierwszej edycji Programu 
Edukacji Morskiej w Gdańsku, rozpocznie 
naukę w szkołach średnich – mówi Mateusz 
Kusznierewicz. – Dzięki programowi wkrótce 
każdy gdańszczanin wchodzący w dorosłość 
będzie miał za sobą rejs po wodach zatoki. Na 
tym właśnie polega wyjątkowość realizowa-
nej przez Gdańsk i Fundację Gdańską inicja-
tywy, która jest bezprecedensowym przedsię-
wzięciem w skali Europy. Brak jakichkolwiek 
warunków wstępnych daje wszystkim mło-
dym ludziom uczącym się w Gdańsku szansę 
na to, by poznać smak żeglarstwa.

Zuzanna Mojska

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku przez Fundację Gdańską na zlece-
nie prezydenta Gdańska. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, ambasador miasta do spraw 
morskich. W ramach programu uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów wypływają w kilkugo-
dzinne rejsy po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej. Podczas rejsów uczą się podstaw żeglo-
wania, pogłębiają wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony 
wody. Celem programu jest popularyzacja wśród młodych gdańszczan tradycji morskiej i bogatego 
dziedzictwa ich miasta. Udział w rejsach jest bezpłatny. Patronat honorowy nad Programem Edu-
kacji Morskiej w Gdańsku 2013 objęła Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej. Sponsorem 
programu jest Ferrero Polska, producent Kinder Mlecznej Kanapki oraz Grupa LOTOS SA. Więcej na: 
www.programedukacjimorskiej.pl, facebook.com/ProgramEdukacjiMorskiej, www.youtube.com/
user/PEMGdansk

„Dar Młodzieży” wypływa do Holandii. Prof. Marian Zembala. Ostatnie chwile na lądzie. Żagiel z napisem „Dziękujemy Holandio”.

http://www.programedukacjimorskiej.pl/
http://www.youtube.com/user/PEMGdansk
http://www.youtube.com/user/PEMGdansk
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M istrzostwa Polski Ziem Zachod-
nich, finał Pucharu Polski klasy 
Delphia 24, rozegrane zostaną 

we wrześniu na Jeziorze Powidzkim. Uwa-
ga! Wśród stałych uczestników pucharo-
wych regat klasy rozlosowany zostanie 
kadłub jachtu Delphia 24 ufundowany 
przez stocznię Delphia Yachts.

Na imprezę zaprasza hotel „Moran” SPA 
(www.hotelmoran.pl), którego przystań 
będzie bazą regat. Jeśli podczas wyścigów 
załogi stracą siły – odzyskają je w hotelo-
wej restauracji, basenie lub podczas koją-

cych zabiegów SPA. Naprawdę jest w czym 
wybierać – chyba najbardziej kuszące 
propozycje to „żurawinowe odmłodze-
nie”, „dotyk miłości” i czekoladowy suflet 
z nutką kawy.

Powidzkie to największe jezioro Wielko-
polski. Hotel „Moran” znajduje się w lesie, 
nad samym brzegiem (miejscowość Ostro-
wo – 40 km od Konina, 70 km od Poznania). 
Ze względu na bardzo czystą wodę, nieska-
żoną przyrodę i piękne krajobrazy okolica 
jest popularnym miejscem wypoczynku 
wędkarzy, żeglarzy, nurków i rowerzystów. 

Regaty odbędą się w piątek i sobotę 
(20 i 21 września). Na pierwszy dzień zapla-
nowano cztery biegi (start około godz. 10.00) 
oraz wieczorny pokaz zdjęć przy muzyce. 
W sobotę wyścigi rozpoczną się około połu-
dnia. Zaplanowano trzy starty. Zakończenie 
mistrzostw odbędzie się o godz. 19.00, a po 
nim – uroczysty bankiet. Poza losowaną na-
grodą główną – kadłubem jachtu Delphia 24 
– dodatkowo losowane będą inne atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez hotel „Moran” 
i sponsorów (firmy Electra, Meble Rybaccy, 
Crewsaver, Uniqa).

N a stronach internetowych por-
tów zamieszczono komunika-
ty informujące o zakończeniu 

działalności w gminie Nieporęt spółki 
Port Jachtowy Nieporęt oraz o zamknięciu 
Wioski Turystyczno-Żeglarskiej Port Pila-
wa, która w tym roku obchodziła 20-lecie 
istnienia. Obie przystanie sąsiadują z sobą. 
W weekendy przyjeżdżało tam sporo war-
szawiaków i mieszkańców okolicznych 
miejscowości. Atrakcji nie brakowało. 
Z uwagi na zbliżający się koniec umów 
dzierżawy terenów rozmowy z władza-
mi gminy prowadzono od ubiegłego roku. 
W Porcie Nieporęt taka umowa skończyła 
się już rok temu i została przedłużona jedy-
nie do końca października 2013 roku. Trwa 
wyprzedaż sprzętu, rozpoczął się demontaż 
obiektów, armatorzy zabierają swoje jedno-
stki. Na terenie portów działało też kilka 
innych firm, między innymi szkoły win-
dsurfingu i żeglarstwa – one także opusz-

czają przystań. W Pilawie na sprzedaż, 
oprócz sprzętu pływającego, wystawiono 
nawet zwierzęta z minizoo. Dlaczego mari-
ny muszą zakończyć działalność?

Gmina Nieporęt poszukuje inwestora dla 
atrakcyjnych terenów zajmowanych przez 
obie przystanie. Spółka Tup SA, właściciel 
Portu Jachtowego Nieporęt, także zgłosi-
ła swoje propozycje. – Niestety, urzędnicy 
nie byli zainteresowani naszymi ofertami 
– mówi Julia Blanc, dyrektor zarządzająca 
Portu Nieporęt. – Mieliśmy kilka pomysłów, 
między innymi były oferty zakupu części te-
renu oraz propozycja wieloletniej dzierżawy.

W tej samej sytuacji znajduje się Port 
Pilawa. Bosman Henryk Dąbkowski nie 
ukrywa, że decyzja o zamknięciu jest dla 
wszystkich bardzo przykra. – W tym roku 
mija 20 lat działalności przystani, którą 
przez wiele sezonów prowadził nieżyjący 
już Bogdan Ślaziński, legenda tego miejsca 
– mówi bosman.

Dla Portu Pilawa decyzja o nieprzedłuże-
niu umowy z gminą oznacza definitywny 
koniec działalności. Port Nieporęt przenosi 
się na Śląsk, nad Zalew Przeczycko-Sie-
wierski. Akwen ten nie jest tak duży jak 
Jezioro Zegrzyńskie, ale jak twierdzi Julia 
Blanc, jest tam zapotrzebowanie na infra-
strukturę żeglarską.

Co dalej? Od 25 września teren obu 
portów ma myć chroniony, monitorowa-
ny i ubezpieczony przez gminę Nieporęt. 
Przedstawiciele władz gminnych zapew-
niają, że jachty prywatnych armatorów 
mogą pozostać na terenie portów po wcześ-
niejszym uzyskaniu zgody i ustaleniu wa-
runków (należy podpisać umowy z gminą 
na zimowanie). W przyszłym sezonie obie 
przystanie mają nadal działać pod zarzą-
dem gminy, a ceny mają być zbliżone do 
tegorocznych. Więcej informacji na stronie 
www.nieporet.pl.

Kamila Ostrowska

Porty Nieporęt i Pilawa w likwidacji
W październiku kończą działalność dwie największe przystanie  

Jeziora Zegrzyńskiego: Port Nieporęt i Port Pilawa. Co teraz zrobi  
tu gmina, która sama chce zarządzać atrakcyjnymi terenami?

Hotel „Moran” ukryty w lesie nad Jeziorem Powidzkim. Wyjątkowe miejsce na regaty i wypoczynek.

Wylosuj jacht  
w hotelu „Moran”

http://www.hotelmoran.pl/


KAtAMARANeM PRzez MoRze REjSY

F
O

T
. H

O
T

E
L

 „
M

O
R

A
N

”

Baza / HOTEL 500 Zegrze Południowe, ul. WARSZAWSKA 31A
tel: 601 270 867,  www.sportsailing.pl

Szkoła Katamaranów VDWS.
Przedstawiciel Hobie Cat w Polsce.
Organizator wyjazdów i szkoleń. 
Serwis i dystrybucja sprzętu.

H obie Cat 16 to prosty i wytrzy-
mały katamaran, który spotkać 
można na plażach wszystkich 

kontynentów. Jest monotypową klasą rega-
tową – najpopularniejszą wśród dwukadłu-
bowców. W Polsce żegluje ponad 20 takich 
łódek. Rejs przez Bałtyk załogi z klasy Ho-
bie Cat 16 planowały od dawna, ale projekt 
budził obawy. W końcu wyzwanie podjęły 
dwie ekipy. Organizacją wyprawy zajął się 
Robert „Wolf” Wilczyński z Warszawskiego 
Centrum Katamaranów Sport Sailing, wielo-
krotny mistrz Polski w klasie Hobie Cat 16, 
który na pokład zaprosił Adama Rutkow-
skiego. Za sterem drugiej łódki zasiadł Piotr 
Siciński, na co dzień żeglujący jako załogant 
w klasie Formuła 18 (POL 4 Sailing Team). 
Piotr popłynął z Arturem Zającem.

Przygotowania do rejsu ograniczono do 
skompletowania osprzętu ratowniczego 
i środków łączności (rakiety spadochrono-
we, flary, UKF, busole i wodoszczelne od-
biorniki GPS). Z rur kanalizacyjnych załogi 
wykonały szczelne pojemniki na śpiwory, 
namiot i niezbędne rzeczy osobiste. Na ma-
łym plażowym katamaranie, który podczas 
ekstremalnej żeglugi może się wywracać, 
raczej trudno zamontować niezawodne 
oświetlenie nawigacyjne, więc najwięcej 
obaw budziła ewentualna nocna żegluga po 
ruchliwych wodach u wybrzeży Bornholmu.

Rejs zaplanowano na środek lata. Bałtyk 
jest wówczas najcieplejszy, a dzień na morzu 
– długi. Na miejsce startu wybrano Dźwi-
rzyno, gdzie załogi mogły liczyć na wsparcie 
Łukasza Hena z rodzinnego Ośrodka Wypo-
czynkowego „Słoneczko”, który organizuje 
pływania na katamaranie w Dźwirzynie.

– Na pierwszy weekend sierpnia zapo-
wiadano sprzyjający południowo-wschod-
ni wiatr, więc od rana składaliśmy łódki, 
wzbudzając duże zainteresowanie na plaży 
– opowiada Robert Wilczyński. – Przepy-
chając się przez tłum plażowiczów, dopiero 
po godz. 11.00 zeszliśmy na wodę. Wiatr 
początkowo był słaby, ale z wolna zaczął 
się wzmagać. Płynęliśmy pełnym bakszta-
giem, sprawnie przemieszczając się w stro-
nę Bornholmu. Niestety, około 16.00 wiatr 
całkowicie osłabł i musieliśmy cierpliwie 
czekać. Nowe podmuchy nadeszły z północ-
nego zachodu. Rozwiało się do pięciu stopni 
Beauforta i rozpoczęła się walka z krótką 
bałtycką falą. Obeszło się bez wywrotek, 
a szybka jazda dawała nam sporo frajdy.

Robert Wilczyński i Adam Rutkowski 
dopłynęli do plaży w miejscowości Dueod-
de około 19.30. Druga załoga, Piotr Siciński 
i Artur Zając, mozolnie halsowała pod fale, 
spoglądając z niepokojem na budujące się 
burzowe chmury. Na lądzie zameldowali 
się dopiero około 23.30, ostatnie mile pły-
nąc nieco po omacku, w blasku błyskawic.

– Po bajkowym noclegu na plaży wyru-
szyliśmy w drogę powrotną, tym razem dba-
jąc o to, by się nie rozdzielać. Przez godzinę 
fantastyczny wiatr pozwalał nam pędzić 
po gładkim morzu z prędkością prawie 20 
węzłów – opowiada Robert Wilczyński. – 
GPS pokazywał, że jak tak dalej pójdzie, to 
w Dźwirzynie będziemy  za dwie godziny 
i 35 minut. Później z każdą godziną wiatru 
było coraz mniej, aż w końcu stanęliśmy 
trzy mile od lądu. W ruch poszły pagaje, 
dzięki którym utrzymywaliśmy prędkość 
dwóch węzłów. W końcu jednak przyjęli-

śmy hol z kutra, który zorganizował Łu-
kasz, i po kwadransie mogliśmy wciągać 
łódki na plażowe wózki, gorąco witani przez 
wczasowiczów.

– Hobie Cat 16 po raz kolejny okazał się 
niezawodną łódką – przekonuje „Wolf”. – 
Rejs pozwolił nam zdobyć doświadczenia, 
dzięki którym możemy teraz myśleć o ko-
lejnych morskich wyprawach pod koloro-
wymi żaglami katamarana. W przyszłym 
roku planujemy dotrzeć do Szwecji i wrócić 
przez piękną niemiecką wyspę Rugia.

Hobie Cat na Bałtyku
Załogi dwóch sportowych katamaranów klasy Hobie Cat 16 

przepłynęły bez obstawy Bałtyk z Dźwirzyna na Bornholm. Jak te 
niewielkie plażowe łódki poradziły sobie na otwartym morzu?

Plażowicze chyba nie wierzyli, że załogi startują na Bornholm.

Hobie Cat to doskonałe miejsce na plażowy biwak.
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C elem wyprawy było sprawdze-
nie w bałtyckiej żegludze właś-
ciwości nautycznych szybkiego 

katamarana turystycznego Nawiatr 700K. 
Planowaliśmy w dwie osoby (Piotr Kop-
czyński i Piotr Wąsała) bezpiecznie i szyb-
ko przebyć trasę z Górek Zachodnich na 
Bornholm i dalej do Świnoujścia. Bez-

piecznie, czyli uważnie śledząc i analizując 
serwisy meteo. Szybko, czyli wykorzystu-
jąc zalety katamarana. 

Wyruszamy z Akademickiego Klubu 
Morskiego w Górkach Zachodnich, z któ-
rego gościnności korzystaliśmy już wielo-
krotnie. Po wyjściu z portu kierujemy się 
na północ, w kierunku Helu. Słaby i zmien-
ny południowy wiatr stabilizuje się i niesie 
nas w baksztagowej żegludze. Do półwy-
spu docieramy już po dwóch godzinach, 
więc zapada decyzja, by kontynuować rejs. 
Wkrótce wiatr ma się zmienić na zachodni, 
ale płynąc szybko z genakerem, nie bardzo 
chce się nam w to wierzyć. 

Zmierzając wzdłuż piaszczystych plaż pół-
wyspu w słabnących południowo-wschod-
nich podmuchach, rozważamy postój pod 
brzegiem na kotwicy i chwilowe plażowanie. 
Jednak wiatr zaczyna zmieniać kierunek 
i szybko przybiera na sile. Sielankowa bak-
sztagowa żegluga zamienia się w ostrą hal-
sówkę. Na szczęście nie ma dużej fali i mo-
żemy utrzymać przyzwoitą prędkość (od 6 
do 7 węzłów). Wreszcie w strugach ulewnego 
deszczu i w szkwałach do pięciu stopni Beau-
forta docieramy do Władysławowa. 

Tego portu raczej nie nazwiemy urokli-
wym. Jedna toaleta zamykana jest o godz. 
22.00. Poza tym obsługuje cały port jachto-

wy i niemałą rzeszę spacerujących turystów. 
Rozgoryczenie potęguje konieczność uisz-
czenia za te luksusy sporej opłaty portowej. 
Niestety, ze względu na silny zachodni wiatr 
musimy przeczekać we Władysławowie cały 
dzień. Na pocieszenie w portowym barze 
otrzymujemy świeżo złowionego dorsza.

Kolejny dzień to halsówka w słabym za-
chodnim wietrze. Mamy lekki jacht o za-
nurzeniu 25 cm, więc planujemy wpłynąć 
w górę rzeki Piaśnica w Dębkach i w cie-
niu lasu zatrzymać się na obiad. Niestety, 
martwa fala nie pozwala nam przekroczyć 
przyboju i ratujemy się ucieczką na silni-
ku, będąc zaledwie kilka metrów od spo-
kojnie płynącej rzeki. Zmierzamy dalej na 
wschód. Coraz szybciej, bo wiatr zmienia 
kierunek na południowy. Przed Łebą za-
czyna wiać ze wschodu, więc postanawia-
my zrezygnować z dłuższego postoju i nocą 
przeprawić się na Bornholm. Wizytę w łeb-
skiej marinie ograniczyliśmy do uzupełnie-
nia prowiantu, kąpieli i obiadu.

Nasz GPS nastawiony na port Nexo poka-
zuje, że mamy do przebycia 85 mil. Ta od-
ległość budzi respekt, ale stabilny wschod-
ni wiatr oraz prędkość jachtu sięgająca 10 
węzłów napawają optymizmem. Dla bez-
pieczeństwa, genakerową jazdę kończymy 
wraz z zachodem słońca. Prędkość spada 
do 6, 7 węzłów. Nocna żegluga upływa 
w spokoju. Niewielki ruch statków w tej 
części Bałtyku pozwala się cieszyć wido-
kiem gwieździstego nieba i cienkiego jak 
sierp księżyca. Wraz ze wschodem słońca 
na horyzoncie pojawia się Bornholm. GPS 
ustawiamy teraz na Svaneke, najbardziej 
na wschód wysuniętą przystań wyspy. Na 
miejscu odsypiamy nocną żeglugę, a póź-
niej ruszamy na zwiedzanie okolicy naj-
mniejszego miasta Danii (1200 mieszkań-
ców). Wędrujemy po kamiennych schodach 

z prędkością 16 węzłów
Piotr Kopczyński, producent i armator jachtu Nawiatr 700K, testował swą konstrukcję  
w trakcie bałtyckiego rejsu. Jak mały katamaran sprawdził się na morskich falach?

Genaker o powierzchni 40 m kw. zapewnia szybką żeglugę z słabych i średnich wiatrach.
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Katamaran Nawiatr zacumował w porcie Vang.

http://www.bakista.pl
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wśród kolorowych domków i kamiennych 
murków. Dzięki swemu położeniu Svaneke 
może się pochwalić największą na Bornhol-
mie liczbą słonecznych dni. 

Nazajutrz wyruszamy odwiedzić urokli-
wą wyspę Christiansø – twierdzę należącą 
do duńskiego resortu obrony zamieszkaną 
przez około 100 osób. Do wyspy docieramy 
po półtoragodzinnej żegludze pod wiatr. 
Pogoda dopisuje, więc zwiedzamy okolicę 
w pełnym słońcu. Jesteśmy zafascynowani 
przyrodą i kamienną militarną zabudową 
wyspy, która doskonale harmonizuje z su-
rowym skalistym otoczeniem. Mała szkoła 
z niewielkim boiskiem to dowód, że tu na-
prawdę ktoś mieszka. Muszą się czuć tro-
chę osamotnieni w czasie jesiennych sztor-
mów, kiedy nie ma już jachtów i turystów.

Z Christiansø kierujemy się w stronę 
Allinge. Północny wiatr zmusza do halso-
wania. Dopiero pod brzegami, gdzie zafalo-
wanie jest zdecydowanie mniejsze, łapiemy 
brakującą wysokość. Przed wejściem do 
portu, korzystając z silniejszych podmu-
chów, próbujemy pobić dotychczasowy 
rekord prędkości rejsu wynoszący 14,5 wę-
zła. Starania kończymy na 12 węzłach.

Allinge to znana miejscowość tury-
styczna. Latem zawija tu dużo jachtów, 
często stoją burta w burtę, niekiedy po 
trzy jednostki. Korzystamy z gościnności 
gdańszczan spotkanych jeszcze w Svane-
ke i stajemy przy ich burcie. Wieczorem 
udajemy się na wędzone śledzie. Charak-
terystyczne kominy wędzarń towarzyszą 

nam od początku pobytu na wyspie i te-
raz wreszcie mamy okazję spróbować tego 
złota Bornholmu. Co do smaku, opinie 
załogi są podzielone. Nasze dorsze są tak 
samo dobre lub nawet lepsze. Wieczorem 
idziemy posłuchać muzyki, ale koncert 
kończy się niespodziewanie już o 22.00. 
Cóż, na Bornholmie chyba wcześnie cho-
dzą spać, co i my czynimy.

Flauta. Wreszcie jest okazja, by dłużej 
wypróbować silnik, bo do tej pory urucha-
mialiśmy go jedynie w trakcie manewrów 
portowych. Do wysuniętego na północ przy-
lądka Hammer Odde mamy tylko 1,5 mili. 
Minąwszy latarnię i ruiny zamku, kieruje-
my się na południe. Wybrzeże jest skaliste, 
a kompletna flauta pozwala nam płynąć przy 
samym brzegu – aż do portu Hammer Havn 
cieszymy się widokami granitowych klifów.

Po wycieczce  i zwiedzeniu zamku ru-
szamy na południe. Korzystamy z lekkiej 
północnej bryzy. Genaker o powierzchni 
40 m kw. leniwie ciągnie łódź z prędkością 
3, 4 węzłów. Mijamy małe porty otoczone 
skromnymi domkami. W porze obiadu cu-
mujemy w Vang. Urok takich miejsc stanowi 
o klimacie Bornholmu. Kolorowe zabudo-
wania, suszące się sieci, leniwe koty czeka-
jące na kolejny połów, słowem – sielanka.

 Po dwugodzinnym postoju oddajemy 
cumy i ruszamy do Rønne. W stolicy wy-
spy czekamy na korzystny północny wiatr. 
Przed nami ponad 70 mil drogi do Świno-
ujścia. Wstajemy o godz. 4.00 rano i rusza-
my. Początkowo słaby wiatr wzmaga się 

i pozwala nam wreszcie pobić rekord rejsu 
– płyniemy z prędkością 16 węzłów. Nie-
stety, podmuchy szybko cichną i ponownie 
w ruch idzie silnik. Do Świnoujścia docie-
ramy mniej więcej po 12 godzinach żeglugi 
w bardzo zmiennych warunkach. 

Przez osiem dni rejsu przepłynęliśmy 287 
mil. Jacht spisywał się doskonale, żeglując 
szybko i stabilnie. Wysoko zamocowane 
belki łączące pływaki nawet w silniejszym 
wietrze pozwalały na suche żeglowanie. 
Nawiatr 700K (opisywany w majowym 
numerze „Wiatru”) często płynął kursami 
wolnymi, osiągając prędkość około 10 wę-
złów, a na kursach ostrych – 7, 8 węzłów. 
Udaną żeglugę zawdzięczamy też dosko-
nałym warunkom pogodowym. Mieliśmy 
szczęście, bo równie dobrze mogliśmy spę-
dzić te osiem dni, czekając na poprawę po-
gody we Władysławowie.

Piotr Kopczyński

Przy kei Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich. Wyspa Christiansø – półtorej godziny halsówki z Bornholmu.
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S ebastian Nietupski, prezes organi-
zacji, zaprosił na koktajl Polskich 
Jachtów wszystkich wystawców 

(obecnych i przyszłych członków izby). 
W brawurowym przemówieniu zaprezen-
tował sposób działania zarządu i plany 
izby na przyszłość. Przy okazji spotkania 
zrzeszeni odebrali certyfikaty potwierdza-
jące członkostwo. Prezes Nietupski zwrócił 
uwagę, że choć do izby należy zaledwie 65 
podmiotów gospodarczych, wspólnie wy-
twarzają one 70 proc. polskiej produkcji 
jachtowej. Gorąco też zaprosił pozostałe 
firmy do wstąpienia w szeregi organizacji 
(w tej branży działa około 900 przedsię-
biorstw). –  Izba jest potrzebna, będzie się 
rozwijać, mamy pomysły na nieszablonową 

promocję polskich firm za granicą, dlatego 
udział w naszych pracach jest korzystny dla 
każdego z członków – przekonywał Seba-
stian Nietupski.

Prezes zapowiedział między innymi wy-
danie katalogu prezentującego wszystkich 
członków. Przygotowanie wydawnictwa 
w języku angielskim wziął na barki Jacek 
Oryl, prezes Yacht Expo i Murator Expo. 
Każdy z członków izby otrzyma w katalogu 
miejsce na zaprezentowanie swojej oferty. 
Będzie też można wykupić powierzchnie 
reklamowe (dla członków przygotowano 
preferencyjne ceny). Wydawnictwo praw-
dopodobnie ukaże się na styczniowe targi 
w Düsseldorfie. Będzie kolportowane na 
zagranicznych żeglarskich wystawach, we 

wszystkich polskich ambasadach, a także 
za pośrednictwem Ministerstwa Gospo-
darki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Katalog będzie także dostępny w wersji 
elektronicznej.

Na gdyńskich targach zaprezentowały 
się renomowane polskie stocznie, mocno 
też zaznaczyli swą obecność importerzy 
francuskich i niemieckich jachtów oraz ło-
dzi z północnej Europy. Nie zabrakło firm 
czarterowych, oferowano silniki, elektro-
nikę, usługi żaglomistrzowskie, systemy 
łączności i wydawnictwa branżowe. Choć 
targi w Gdyni to wystawa prezentująca 
głównie jednostki morskie, zobaczyliśmy 
też mniejsze łódki – mieczowe jachty śród-
lądowe i spacerowe motorówki. Uwagę 
zwracało stoisko odzieżowej firmy D.A.D., 
która nawiązała współpracę z Polskim 
Związkiem Żeglarskim i przygotowała cie-
kawą kolekcję dla zawodników i kibiców 
(między innymi koszulki, polary i kurtki).

Podczas uroczystego wieczoru wystaw-
ców wręczono nagrody w konkursie Gdy-
nia Yacht Design. Jury wyróżniło w tym 
roku jacht żaglowy Dufour 410 oraz łódź 
motorową Regal 2550. Przyznano ponadto 
nominacje w konkursie miesięcznika „Ża-
gle” Jacht Roku 2014 w Polsce, którego roz-
strzygnięcie nastąpi podczas kwietniowych 
targów Wiatr i Woda w Warszawie.

Krzysztof Olejnik

wiatr i woda w Gdyni
W Gdyni odbyły się targi żeglarskie Wiatr i Woda na wodzie.  

Dopisali wystawcy i zwiedzający. Ważnym punktem programu było spotkanie członków  
Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty.

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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Sebastian Nietupski, prezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty.

www.janmor.com.pl
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Bavaria Cruiser 46

Nowości Hanse yachts
Niemiecka stocznia Hanse Yachts inten-

sywnie rozwija nową linię swoich łodzi. 
Jesienią 2012 roku wprowadzono do sprze-
daży Hansę 575, a już zaczyna wchodzić 
na rynek następny model wzorowany na 
tej konstrukcji – Hanse 505 (nowa jednost-
ka oceanicznej klasy A zastąpi dotych-
czas produkowaną Hansę 495). Jacht ma 
nowoczesne kształty i niską nadbudówkę 
oraz jasne i dobrze wentylowane wnętrze. 
Podobnie jak w większym modelu, zasto-
sowano wygodną obszerną zejściówkę. 
Firmy czarterowe z łatwością znajdą wersję 
odpowiednią do swoich potrzeb, gdyż we-
wnątrz może być aż sześć kabin z kojami 
dla jedenastu osób. Poza tym mamy wy-
godny kokpit, dużą platformę kąpielową, 
dwa koła sterowe z podestami do montażu 
elektroniki oraz dziobowy ster strumienio-
wy. Możemy dodatkowo zamówić obraca-
ną główną śrubę. Oba te elementy pozwolą 
wpłynąć bokiem w lukę przy nabrzeżu nie-
wiele większą od długości kadłuba.

Liny takielunku doprowadzono do stano-
wiska sternika i ukryto pod pokładem. Fok 
zamocowano na szynie zapewniającej sa-
moczynne ustawienie po wykonaniu zwro-
tu. Pod pokładem znajdziemy między inny-
mi elektrycznie chowany stół i ściemniacze 
świateł. Dodatkowo można zamówić kli-
matyzację, generator prądu i podgrzewacze 
wody. Hanse 505 zostanie pokazana na wo-
dzie podczas targów w Cannes, Southamp-
ton i Barcelonie. Cena jachtu: od 229 tys. 
euro netto. Niemiecka stocznia dokonała też 
kompleksowego liftingu modelu Hanse 445. 
Więcej na stronie www.hanseyacht.pl.

Marcin Pituła

Nowy sun Fast
Stocznia Jeanneau zaprezentuje we wrześ-

niu pierwszy jacht Sun Fast 3600. Łódź za-
projektował Daniel Andrieu. Kadłub wyko-
nany w technologii infuzji będzie sztywny 
i stosunkowo lekki. Sun Fast 3600 przypad-
nie do gustu żeglarzom z regatowymi am-
bicjami – sprawdzi się w wyścigach załogo-
wych, a także w żegludze samotnej. W Polsce 
jacht będzie oferował dealer Jeanneau – firma 
Dobre Jachty (www.dobrejachty.pl).

W nowej bawarskiej łodzi widać rękę fachowców z amerykańskiej firmy Farr yacht Design.

Hanse 505 ma nowoczesną linię i niską nadbudówkę.

Dufour 310 z podnoszonym kilem
Stocznia Dufour Yachts z La Rochelle konsekwentnie wzbogaca swoją ofertę. Najmniej-

szy model 310 Grand Large, bazujący na udanym modelu 410 Grand Large (nominacja do 
nagrody Yacht of the Year 2014), zadebiutuje najprawdopodobniej na grudniowej wystawie 
w Paryżu. Model będzie wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii stoczni dostępny 
będzie z podnoszonym kilem obniżającym zanurzenie do 95 cm. Co na taką ofertę armato-
rzy żeglujący po Mazurach, czy jeziorze Dąbie Małe? Lub ci, którzy przeciskają się przez 
zatokę z Sopotu do Pucka? Cena łodzi nie jest jeszcze znana, ale producent zapewnia, że 
będzie konkurencyjna.

O d lipca można już zamawiać nową 
Bavarię Cruiser 46 (to kolejna 
jednostka po wypromowanych 

wcześniej łodziach Cruiser 37 i Cruiser 41). 
W nowym modelu niemieckiej firmy rzu-
cają się w oczy charakterystyczne długie 
okna w nadbudówce. Starannie zaprojek-
towany kokpit zapewni wygodę załodze 
i sternikowi. Widać tu rękę fachowców 
z amerykańskiej firmy Farr Yacht Design 
i angielskiej Design Unlimited. Także wnę-
trze jest nowoczesne i ładnie wykończone 

drewnianymi listwami. Możemy mieć dwie 
lub nawet cztery kabiny. Ciekawym rozwią-
zaniem jest zdejmowana ścianka działowa. 
W zależności od tego, czy ją ustawimy, 
czy wyjmiemy, możemy mieć wersję czte-
ro- lub trzykabinową. Można też połączyć 
stolik nawigacyjny ze stołem jadalnym i za-
prosić na kolację przyjaciół. Luki sprawnie 
przewentylują pomieszczenia także przy 
większej liczbie osób i pozwolą cieszyć się 
jasnym światłem dziennym. Więcej o jach-
cie na stronie www.yachtsandyachting.pl.

Sun Fast 3600. łódź dla miłośników regat.Dufour 310 Grand Large przypomina większy 410 GL.F
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U czestnicy wyprawy Sekstant Ex-
pedition 2013 wyruszyli w czerw-
cu na daleką północ – wokół No-

wej Ziemi i archipelagu Ziemi Franciszka 
Józefa (najbardziej na północ wysuniętego 
punktu kontynentu europejskiego). Przez 
dwa miesiące zmagali się rozmaitymi prob-
lemami i odkrywali ziemie, na które nie za-
puszcza się wielu żeglarzy.

Po opuszczeniu Gdyni „Barlovento II” na-
potkał trudne warunki pogodowe. Północ-
ny sztorm z wysokimi falami przytrzymał 
jacht przy wybrzeżu. Załoga ciężko zniosła 
pierwsze mocne kołysanie, więc kapitan 
Małgorzata Czarnomska postanowiła zawi-
nąć na Hel, by przeczekać niekorzystną aurę.

Około 10 mil przed łotewską Lipawą po-
gorszyła się widoczność. Mgła była tak gęsta, 
że zarząd portu nie pozwolił na podejście. 
W końcu „Barlovento” mógł zacumować 
i uczestnicy rejsu wzięli długo wyczekiwa-
ny prysznic. Trudnym zadaniem okazało się 
tankowanie paliwa. Stacja benzynowa była 
daleko, więc załoga postanowiła skorzystać 
z wózków sklepowych, na które załadowa-
ła sześć kanistrów. W ten sposób po trzech 
kursach zbiornik był pełen. Następnego dnia 
jacht skierował się do Tallinna. Żegluga tym 
razem była spokojna. Wiało niewiele, więc 
łódź dość długo płynęła na silniku. 

10 czerwca „Barlovento” zacumował 
w marinie Vanasadama w Tallinnie, gdzie 
został powitany przez ambasadora RP, 

członków klubu Pro Polonia oraz przedsta-
wicieli Estońskiego Centrum Szkolenia Że-
glarskiego STA. Przybyciem polskiej zało-
gi zainteresowały się także lokalne media. 
Załoga zwiedziła miasto w towarzystwie 
polskiej przewodniczki i już następnego 
dnia oddano cumy. Morze przygotowa-
ło wymarzone warunki: powiało od rufy. 
Jacht zaczął szybko zbliżać się do Peters-
burga. Niecałe dwa dni później ekipa rzu-
ciła cumy w petersburskiej marinie, gdzie 
nastąpiła pierwsza zmiana załogi.

Drugi etap rozpoczął się od nocnej żeglu-
gi. Na pokład zaokrętował się pilot, który 
pomógł przemierzyć wody Petersburga. 
Mosty tego miasta otwierają się jedynie 
nocą, a na rzece występuje silny prąd. Ale 
zaletą nocnego płynięcia jest możliwość 
podziwiania pięknie podświetlonych pała-
ców i krążownika „Aurora”.

Tuż przed wyjściem na jezioro Ładoga po-
jawiły się pierwsze problemy. Przestał dzia-
łać alternator, który odpowiada za ładowanie 
akumulatorów. Awaryjnie na pokładzie znaj-
duje się agregat prądotwórczy, ale nie może 
on być jedynym źródłem zasilania. Z usterką 
jacht dopłynął 18 czerwca do Szlisselburga. 
Ściągnięto mechanika, ale niestety, nie był 
to koniec kłopotów. Na zdrowiu podupadła 
kapitan Czarnomska, więc dalsze losy rejsu 
stanęły pod znakiem zapytania.

Naprawa agregatu się przeciągała. Szczęś-
liwie zawsze można liczyć na przyjaciół – 
Daniil Gavrilov, szef firmy RusArc, zawrócił 
z trasy swojego rejsu i przypłynął po polską 
załogę, by wziąć ją na hol. Razem wyruszy-
li na wyspę Koniewiec na Ładodze. Po dro-
dze okazało się, dlaczego agregat nie działa. 
Spalił się regulator napięcia, którego niestety 
w Rosji nie potrafili naprawić. Trzeba było 
sprowadzić nowe urządzenie z Polski.

20 czerwca „Barlovento” ruszył w kie-
runku ujścia rzeki Svir. Stan zdrowia kapi-
tan Czarnomskiej niestety się nie poprawił, 
więc zapadła decyzja o jej powrocie do 
kraju. Postanowiono, że w dalszej żegludze 
funkcję kapitana przejmie Paweł Ołdziej 
z załogi jachtu „Lady Dana 44”. W piątek 
21 czerwca „Barlovento” dopłynął do rzeki 
Svir, gdzie rozpoczęła się podróż pod mo-
stami i przez śluzy. Dwa dni później na jacht 
dotarła przesyłka z regulatorem napięcia. Na 
razie jednak załoga musiała się spieszyć, aby 
zdążyć odstawić kapitan na samolot. W Pie-
trozawodsku rzucili cumy 25 czerwca. Przy-
szedł czas pożegnania z kapitan Czarnom-
ską i wreszcie udało się naprawić agregat.

Pod nowym dowództwem jacht dopłynął 
do Kiży, najważniejszej wyspy archipelagu 
zwanego Kiżskie Szkiery. Załoga zwiedziła 
skansen z drewnianą architekturą sakralną. 
Na ogromnej powierzchni jest tam aż 87 bu-
dowli z okresu od XIV do XX wieku. Kiedy 
cerkwie zostały za rufą, pojawiły się drobne 
problemy z rollerem przedniego żagla, ale 
usterkę udało się szybko usunąć. Pogoda 
była piękna, więc ekipa zatrzymała się w za-
toczce na kąpiel i pływanie pontonem.

Na kursie Kanał Białomorsko-Bałtycki. Ma 
on aż 227 km długości. Aby go przepłynąć, 
trzeba pokonać 18 śluz. Polska załoga potrze-
bowała na to trzech dni. Następnie pożeglo-
wała w stronę Wysp Sołowieckich. Pierwsze 
mile na Morzu Białym były dla żeglarzy bar-
dzo pozytywne. Płynęli jednym halsem, z po-
stawionymi bezanem, grotem i genuą. Przy 
wietrze do 20 węzłów jacht rozwijał prędkość 
8, 9 węzłów. Po obejrzeniu klasztoru na Wy-
spach Sołowieckich popłynęli do zatoki Kan-
dałaksza i zacumowali w miejscowości Sono-
strov. Jest tam baza rybołówstwa i hodowla 
małż – ekipa załapała się na talerz świeżych 

zdobywcy 
północy

„Barlovento II” osiągnął  
rekordową pozycję 82°10,554 N 
– 60°48,020 E. Jest pierwszym 
jachtem pod polską banderą, 

który dotarł tak daleko na północ.

„Barlovento II” na lodowym krańcu świata.  
Daleka północ przywitała załogę wiatrem i chłodem.
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owoców morza oraz na kąpiel w gorącej bani. 
Po tych przyjemnościach ruszyli w dalszą 
drogę do Archangielska. Na tej szerokości 
geograficznej od zachodu do wschodu słońca 
mija ledwie godzina. Arktyczny klimat był 
coraz bardziej odczuwalny.

W Archangielsku zakończył się drugi 
etap wyprawy. Na jacht przybyła nowa za-
łoga i kapitan Maciej Sodkiewicz. Przez 
weekend trwały przygotowania. Zatanko-
wano paliwo i zrobiono zakupy, wykupując 
cały zapas pieczywa z pobliskich sklepów. 
W końcu obrano kurs na Arktykę. Jesz-
cze w delcie Dwiny okazało się, że znów 
są problemy z ładowaniem akumulatorów 
– alternator przestał wytwarzać prąd. Na 
szczęście Maciej Sodkiewicz przywiózł 
zapasowe urządzenie. Na „Barlovento II” 
postawiono spinaker i jacht pożeglował 
z prędkością 7 węzłów, szybko posuwając 
się na północ.

9 lipca wyprawa przekroczyła koło pod-
biegunowe. Przez następne kilka dni załoga 
w ogóle nie zobaczyła zachodu słońca. Po-
suwając się na północ, żeglarze wpłynęli na 
wody Morza Barentsa. Trafili tam na gęste 
niskie chmury i wysoką martwą falę. Nieste-
ty, pomimo pomocy ze strony jachtu „Lady 
Dana 44”, nie udało się usunąć usterki ła-
dowania akumulatorów. Zaczęto oszczę-
dzać prąd, żeglując głównie za pomocą 
odbiornika GPS i papierowej mapy. 16 lipca 
„Barlovento” dotarł do Ziemi Franciszka Jó-
zefa. Polacy podziwiali z pokładu pierwsze 
pola lodowe. Jacht zatrzymał się na Wyspie 
Hookera, gdzie załoga mogła dłużej odpo-
cząć na lądzie. Zwiedzili zamkniętą od 1958 
roku stację badawczą, a za pomocą kajaków 
i pontonu eksplorowali góry lodowe. Testo-
wano też napoje z lodem prosto z lodowca.

Przez kolejne dni „Barlovento” posuwał 
się na północ, aż w końcu przekazano in-
formację o przekroczeniu 82 stopnia szero-
kości geograficznej północnej. Za rufą po-
została Wyspa Rudolfa, najdalej na północ 
wysunięty skrawek Europy. Lód zrobił się 
zwarty, a wiatr zaczął się wzmagać. Kapi-
tan przekazał informację: „Wracamy na po-
łudnie tak szybko, jak to możliwe. Zrobiło 
się dużo zimniej, odkąd zaczął wiać silny 
wiatr”. Ewa Skut z Wrocławia przekazała in-
formację, że „Barlovento II” osiągnął rekor-
dową pozycję (82°10,554 N – 60°48,020 E), 
stając się pierwszym jachtem pod polską 
banderą, który dopłynął tak daleko na pół-
noc (w 2006 roku do szerokości 82°00,24 N 
dopłynął jacht „Panorama”).

Droga powrotna przez Morze Barentsa 
była ciężka. Załoga zmagała się z niżem, któ-
ry przyniósł chłód i deszcz, oraz ze zmien-
nym wiatrem. 28 lipca jednostka dopłynęła 
w okolicę Półwyspu Kolskiego, gdzie że-
glarze zobaczyli pierwszy zachód słońca od 
niespełna miesiąca. „Barlovento” zacumo-
wał przy pirsie węglowym w Murmańsku.

Jeszcze wtedy nie wiedzieli, że od 12 
dni stoi tutaj aresztowany niemiecki jacht 
„Dagmar Aaen”. Choć załoga miała oficjal-
ne rosyjskie pozwolenia oraz rosyjskiego 
pilota na pokładzie, władze portowe Mur-
mańska uznały, że jednostka ta nie może 
popłynąć w kierunku Ziemi Franciszka 
Józefa. Polska załoga został posądzona 
o nielegalne żeglowanie w tym rejonie. 
Okazało się, że rosyjski resort transportu 
nie opracował procedur pozwalających za-
granicznym jednostkom przekraczać wody 
przybrzeżne w celu żeglugi po otwartych 
wodach terytorialnych Rosji.

Na pokładzie rozpoczęło się przeglądanie 
dokumentów, dziennika, map, raportów. 
W ciągu dnia załodze udało się zwiedzić 
miasto i zrobić zakupy dla ekipy czwarte-
go etapu. Niestety, zaraz potem na pokład 
zawitali przedstawiciele administracji. Za-
łoga wraz z kapitanem została zabrana do 
siedziby rosyjskich służb na indywidualne 
przesłuchania. Przesłuchiwany był również 

Daniil Gavrilov, organizator Regatta Ad-
venture Race 80, a także kapitan duńskiego 
jachtu „Anne Margaretha”.

Pod wieczór wszyscy zostali zwolnieni. 
Skończyło się na kilku mandatach i zakazie 
opuszczania przybrzeżnej strefy 12 mil mor-
skich. Kapitan Maciej Sodkiewicz jak naj-
szybciej oddał cumy i wypłynął z nieprzy-
jaznego portu. Jacht zaczął się posuwać na 
wschód, wzdłuż północnych wybrzeży Pół-
wyspu Kolskiego. Minął wschodni kraniec 
półwyspu Kanin. W nocy do jachtu zbliżyła 
się jednostka służb granicznych. Oficerowie 
weszli na pokład i przeprowadzili kontrolę. 
Na szczęście wszystko wypadło pomyślnie. 
Wrócili na swoją łódź, ale pozostali w po-
bliżu. Dopiero gdy „Barlovento” wyszedł na 
wody Morza Peczorskiego, pogranicznicy 
odpłynęli w swoją stronę.

Losy wyprawy można śledzić na stronie 
rosyjska-arktyka.pl. Magazyn „Wiatr” jest 
patronem medialnym rejsu.

Kamila Ostrowska

Za rufą Wyspa Rudolfa, najdalej na północ wysunięty skrawek Europy.  Fot. Darek Gadomski

Kajaki świetnie sprawdziły się na dalekiej północy.  Fot. Maciej Sodkiewicz
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SPORt eNerga sailiNg

Magazyn „Wiatr”: Czujesz się spełnio-
ny po roku żeglugi w barwach Energa 
Sailing?

Zbigniew Gutkowski: Nie, nie udały się 
regaty Vendée Globe. To wciąż we mnie 
tkwi jak zadra. A następny okołoziemski 
wyścig samotników dopiero za trzy lata – 
trzeba czekać. Poza tym wszystko, co za-
planowałem, zostało zrealizowane. 

Jak odnajdujesz się w roli ambasadora 
projektu?

Gdy jestem w Polsce, biorę udział w tre-
ningach i zgrupowaniach. Energa Sailing 
to świetny program i cieszę się, że mogę 
w nim uczestniczyć. Chyba po raz pierw-
szy równocześnie z wielkim oceanicznym 
przedsięwzięciem realizowany jest pro-
jekt skierowany do żeglarskiej młodzie-
ży. Zorganizowano szkolenie na wysokim 
poziomie zarówno dla młodych sterników 
z doświadczeniem, jak i dzieci z nowego 
naboru. Poza tym jeżdżę po Polsce i opo-
wiadam młodym ludziom o regatach, po-
dróżach, morzu i ochronie środowiska. 

Zabrałeś młodych sterników na pokład 
swojej łodzi. Jakie były ich refleksje?

Byli oczarowani. Oczy mieli jak spod-
ki. Widać było, że ten rejs wiele dla nich  
znaczył.

Ostatnio więcej czasu spędzasz w Polsce 
niż za granicą. Nadszedł czas podsumowań?

Wszystko biegnie zgodnie z planem. Sier-
pień to czas finału programu Energa Sai-
ling, w Sopocie odbyły się finałowe regaty 
cyklu Energa Sailing Cup – nie mogło mnie 
tam zabraknąć. Brałem także udział w kil-
kunastu spotkaniach, wielu imprezach, roz-
mawiam ze sponsorami.

Lepiej czujesz się na pokładzie czy na 
lądzie?

Na jachcie wiem, że wszystko zależy ode 
mnie. Na lądzie dużo czasu poświęcam 
na sprawy organizacyjne, bez których nie 
byłoby kolejnych żeglarskich prób. Życie 
lądowe ma swoje plusy: codzienny kontakt 
z rodziną, spanie we własnym łóżku, re-
gularne obiady – dzięki schabowym i pie-
rogom żony wracam do normalnej wagi. 
Podczas regat całymi dniami nie ma czasu 
na zdjęcie sztormiaka czy umycie zębów, 
dlatego później proste rzeczy na lądzie ceni 
się szczególnie.

Ze światową czołówką masz kontakt 
od dawna. Jak się czujesz w regatowym 
świecie?

Nie mam kompleksów, nie boję się bezpo-
średniej konfrontacji z najlepszymi. Mówiąc 
nieskromnie, niektórzy z tych słynnych 
sterników są słabsi ode mnie. Oczywiście 
wszystko rozstrzyga się na morzu, gdzie li-
czą się nie tylko umiejętności, ale także za-
plecze zawodnika, praca zespołu lądowego, 
stabilność finansowa i wiele innych rzeczy. 
O jachcie nawet nie wspominam.

O czy myślisz, gdy płyniesz na pełnych 
obrotach, na granicy ryzyka?

Gdy jest jazda na maksa, myślę o naj-
słabszym punkcie jachtu, zastanawiam 
się, gdzie on jest, jaki element może nie 
wytrzymać. I jak go później naprawię. To 
bardzo stresujące momenty.

Czy jacht kryje przed tobą jeszcze ja-
kieś tajemnice?

Nie, znam go na wylot. Poznałem jego 
mocne i słabe strony, choć mocnych jest 
oczywiście znacznie więcej. Żeglując, czu-
ję moją łódź, tworzymy idealny duet.

Wyciskasz z jachtu maksimum bez 
żadnej obawy?

Zawsze trochę się obawiam, bo granica 
bezpieczeństwa jest cienka i nieuchwytna. 
Dziś w danych warunkach możesz płynąć 
bardzo szybko, jutro może być zupełnie 

inaczej. Na jachtach, na których żeglowa-
łem, często biłem ich rekordy prędkości. 
Alex Thomson mówił mi, że nigdy nie że-
glował na moim jachcie szybciej niż 30 wę-
złów – ja podczas ostatniej atlantyckiej pró-
by zanotowałem 31 węzłów. Oczywiście, 
nie chodzi o to, by w każdych warunkach 
jechać na maksa. Trzeba wiedzieć, na ile 
można sobie pozwolić w danym momencie. 

Opanujesz łódź w każdych warunkach?
Tak. Przy wiatrach o sile do 40 węzłów 

można się normalnie ścigać. Problemy za-

Nie mam kompleksów
Po roku żeglugi na jachcie „Energa” czuję się spełniony, choć  

start w regatach Vendée Globe nie poszedł po mojej myśli. To tkwi we mnie jak  
zadra – mówi Zbigniew Gutkowski w rozmowie z Markiem Słodownikiem.

„Gutek” uczestniczył w sierpniu w sopockim finale Energa Sailing Cup.  Fot. Robert Hajduk

Zbigniew Gutkowski: „Energa Sailing to świetny program. 
Po raz pierwszy równocześnie z wielkim oceanicznym 
przedsięwzięciem realizowany jest żeglarski projekt 
edukacji sportowej dla młodzieży”.
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czynają się przy silniejszych. Trzeba wów-
czas żeglować nieco zachowawczo, uważać, 
by nic się nie popsuło i nie urwało. To jest 
wspaniały jacht, z ogromnym potencjałem, 
znakomicie zaprojektowany i wykonany, po 
prostu świetny. To do niego należał przecież 
rekord żeglugi dobowej. To „Energa” pierw-
sza przepłynęła ponad 500 mil w ciągu doby. 

Twój atlantycki rejs to sukces, bo po-
biłeś stary rekord? Czy porażka, bo no-
wym rekordzistą został Marc Guillemot, 
który popłynął jeszcze szybciej?

Jasne, że sukces. Zadanie, czyli pobicie 
dotychczasowego rekordu, wykonałem.

Byłeś dla Marca Guillemota równo-
rzędnym rywalem?

Tak, w pierwszym etapie rejsu płynę-
liśmy burta w burtę, zdarzało się, że go 
wyprzedzałem. Gdy odjechałem bardziej 
do przodu, przysłał e-mail z pytaniem, na 
jakim zestawie żagli płynę. Marc lepiej 
sobie poradził w końcówce, kiedy nie było 
wiatru. Mój rezultat oceniam jednak pozy-

tywnie. Wypełniłem zobowiązanie – obie-
całem rejs po rekord i słowa dotrzymałem.

W sierpniu byłeś najszybszy w rega-
tach „Poloneza”. Twój udział w tej im-
prezie został dobrze przyjęty czy raczej 
uznano, że popsułeś innym zabawę?

O udziale w tych regatach rozmawiałem 
z organizatorem od trzech lat. Zawsze coś 
nam kolidowało. W tym roku miałem wol-
ną chwilę, więc popłynąłem. To był dobry 
start w trudnych warunkach. Początko-
wo płynąłem baksztagiem, po okrążeniu 
Christiansø była ostra halsówka. Pobiłem 
rekord bardzo wyraźnie. 

Jakie kolejne wyzwania przed tobą 
i jachtem „Energa”?

Wyciągamy łódkę z wody. Poprawiamy, 
co trzeba i przygotowujemy się do regat za-
łóg dwuosobowych Transat Jacques Vabre 
rozgrywanych na trasie z Francji do Bra-
zylii (start 3 listopada). Zgłoszono na razie 
12 jachtów, popłynie czołówka klasy, także 
zawodnicy z Vendée Globe. Przyszłorocz-

ne lato spędzę w Polsce, aby pokazać jacht 
kibicom i wywiązać się ze zobowiązań wo-
bec sponsorów. 

Co później? Udział w okołoziemskich 
regatach załóg dwuosobowych Barcelona 
World Race?

Tak, myślę o tej imprezie, ale na szczegó-
ły jeszcze za wcześnie. 

Kto mógłby być twoim partnerem na 
pokładzie?

Miałem kilka propozycji z Polski i z za-
granicy. Nie wszystkie konkretne, ale 
wszystkie ciekawe. Na razie biorę pod 
uwagę Maćka „Świstaka” Marczewskiego. 
Świetnie się dogadujemy, poza tym zna 
jacht chyba nawet lepiej niż ja.

Masz jakieś żeglarskie marzenia?
Wiele z nich spełniłem, ale ostatnio my-

ślę o żegludze na wielokadłubowcach. Du-
żych oceanicznych jachtach, bardzo szyb-
kich i trudnych w żegludze. Może kiedyś te 
marzenia się spełnią.

Rozmawiał Marek Słodownik

Program edukacji żeglarskiej
ENERGA SAILING 
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wielki finał w sopocie
Finał pierwszej edycji programu 
edukacyjnego Energa Sailing 

odbył się w Sopocie. O stypendia 
walczyło 40 finalistów.

C elem funduszu jest wspieranie 
sportowych karier młodych że-
glarzy. Trzynaście osób otrzyma-

ło dofinansowanie na sprzęt oraz programy 
szkoleniowe. Są w tej grupie sternicy, któ-
rzy będą nadal żeglować na optimistach, 
i ci, którzy w przyszłym sezonie rozpoczną 
treningi i starty na większych łódkach. 
Wsparcie po zmianie klasy jest niezwykle 
ważne, gdyż w Polsce, niestety, większość 
dzieci żegnających się z optimistem kończy 
uprawiać sport – nie ma dla nich łódek, pro-
gramów i funduszy na dalsze szkolenie.

W finałowy weekend otwarto na so-
pockim molo Mistrzowską Szkółkę pod 
Żaglami. Wszystkie chętne dzieci mogły 

przejść szkolenie żeglarskie na sucho, po-
znawały budowę łódki i teorię żeglowa-
nia oraz uczyły się wiązania węzłów. Nad 
wszystkim czuwali znani żeglarze: amba-
sador projektu Zbigniew Gutkowski oraz 
patroni programu: Przemysław Miarczyń-
ski, Anna Weinzieher, Piotr Myszka, Paweł 

Kołodziński i Łukasz Przybytek. Cieka-
wostką były wyścigi drużynowe patronów, 
„Gutka” oraz młodych zawodników na 
łódkach Opti Energa, a także widowiskowy 
wyścig o Puchar Prezydenta Sopotu.

W niedzielę mogliśmy oglądać pojedynek 
stypendystów oraz paradę wszystkich  

Sopot gościł początkujących i bardziej doświadczonych sterników z klasy Optimist.  Fot. Robert Hajduk

http://energasailing.pl/
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jednostek uczestniczących w finale. Uro-
czyste wręczenie nagród odbyło się na sce-
nie na placu Zdrojowym. Obecni byli Wie-
sław Kaczmarek, prezes PZŻ, Wojciech 
Topolnicki, wiceprezes zarządu Energa SA, 
Paweł Czajkowski, prezes HP Polska, oraz 
Zbigniew Gutkowski i patroni programu. 
Na zakończenie odbył się koncert Dawida 
Podsiadło, zwycięzcy X Faktor.

Ważnym wydarzeniem kończącym pierw-
szą edycję projektu było żeglarskie zgrupo-
wanie Energa Sailing Camp zorganizowane 
w Górkach Zachodnich. Na obóz przyjecha-
ło 37 sterników. Mieli okazję trenować pod 
okiem mistrzów: „Gutka”, Piotra Myszki 
oraz olimpijczyków – Anny Weinzieher, 
Łukasza Przybytka i Pawła Kołodzińskiego.

Uczestnicy zgrupowania mieli wypełniony 
czas od rana do wieczora. Pobudka odbywała 
się o godz. 8.00, następnie był rozruch i śnia-
danie. O godz. 10.00 rozpoczynały się zajęcia 
na wodzie, które trwały aż do późnego popo-
łudnia (z przerwą na obiad). Wieczorem dla 
dzieci organizowano wykłady, konkursy pla-
styczne i seanse filmowe.

Piotr Myszka przeprowadził zajęcia z win-
dsurfingu, a Łukasz Przybytek i Paweł Koło-
dziński opowiedzieli o drodze, jaką przebyli, 
by wystartować na igrzyskach olimpijskich. 
Podczas zgrupowania dzieci miały także 
niepowtarzalną okazję, by odwiedzić jacht 
„Energa” Zbigniewa Gutkowskiego.

Na zakończenie pierwszej edycji programu 
warto zwrócić uwagę na zawodników z czo-
łowych miejsc rankingu Energa Sailing Cup. 
Dość wyraźnie dominują sternicy z Gdyni. 
W pierwszej dwudziestce klasyfikacji co 
drugi zawodnik reprezentuje gdyński klub, 
najczęściej YKP, ale jest także dwóch żegla-
rzy ze Yacht Klubu Stal. Poza tym w czo-
łówce mamy trzech zawodników z Chojnic 
(CHKŻ), trzech z Giżycka (MBSW/UKŻR), 

dwóch z Iławy (MOS) i po jednym z Pozna-
nia (JKW) i Kamienia Pomorskiego (JKKP). 
Na dalszych miejscach także dominują te 
same kluby i miasta.

Zwycięzcy Wielkiego Finału  
Energa Sailing Cup

1. Filip Szmit, MBSW Giżycko
2. Mikołaj Staniul, yKP Gdynia
3. Tytus Butowski, yKP Gdynia

Ola Melzacka zdobyła złoto olimpiady młodzieży i pierwsze miejsce z dziewcząt w finale Energa Sailing Cup.

Żeglarze rywalizowali na łódkach Opti Energa pomalowanych w barwy głównego sponsora.

Przemysław Miarczyński, patron programu Energa Sailing. Piotr Myszka. Kadrowicze towarzyszyli młodym sternikom na lądzie i na wodzie.
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W klasie Optimist chłopców zwy-
ciężył Mikołaj Staniul (YKP 
Gdynia). Poziom rywalizacji 

był wysoki i bardzo wyrównany – w trud-
nych warunkach zmiennego i słabego wiatru 
Tytus Butowski, tegoroczny mistrz Europy, 
wywalczył w Dobrzyniu nad Wisłą szóstą 
pozycję. Wśród dziewcząt najlepiej żeglo-
wała Aleksandra Melzacka (YKP Gdynia).

W grupie starszej klasy Laser 4.7 (za-
wodnicy do lat 17) wśród chłopców wygrał 

Mikołaj Kowalski (UKS Fir Warszawa), 
a wśród pań – Małgorzata Pawlak (ŻMKS 
Poznań). W grupie młodszej (zawodnicy 
do lat 15) najlepsi byli Jakub Rodziewicz 
(SEJK Pogoń Szczecin) i Magda Kwaśna 
(CHKŻ Chojnice).

W klasie Cadet dziewcząt złoto zdobyła 
załoga Anna Oczkowska i Agnieszka Ocz-
kowska. Warto zwrócić uwagę, że całe po-
dium w tej konkurencji zajęły ekipy z klu-
bu MOS Dwójka Warszawa. W męskiej 
flocie pierwsze dwa miejsca wywalczyły 
załogi z UKŻ Grot Suwałki – złoto trafiło 
do Macieja Chmielewskiego i Eryka Mar-
tynki. W klasie Cadet rywalizowało 29 za-
łóg chłopięcych i zaledwie 13 kobiecych. 
Doprawdy trudno zrozumieć utrzymy-
wanie trochę na siłę cadeta w programie 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
może nadszedł już czas, by ta zasłużona 
konstrukcja ustąpiła miejsca bardziej no-
woczesnym łódkom?

W kasie L’Équipe (startowało 13 załóg) 
złoto zdobył team z klubu Nauticus Olsztyn 
– Konrad Pszczółkowski i Jan Jędrasik. Na 
desce klasy Techno 293 wśród dziewcząt 
zwyciężyła Patrycja Skórzewska (Szturwał 
Kalisz), a wśród chłopców – Mateusz Gro-
chowski (Hestia Sopot).

Klasyfikacja Klubowa: 1. MOS Dwójka 
Warszawa, 2. YKP Gdynia, 3. SKŻ Hestia 
Sopot. Klasyfikacja województw: 1. Po-
morskie, 2. Mazowieckie, 3. Warmińsko-
-mazurskie. Pełne wyniki regat znajdziecie 
na stronie www.oom2013.pl.

KO

olimpiada w Dobrzyniu nad wisłą

K toś zapewne pomyśli, że to 
szaleństwo organizować mi-
strzostwa kraju dla dzieci z naj-

niższych klas podstawówki. Ale chyba 
wszyscy, którzy odwiedzili Iławę w drugi 
weekend sierpnia, zgodzą się, że młodzi 
żeglarze bawili się doskonale. Nieźle też 
radzili sobie w trakcie rywalizacji.

Regaty były doskonale zorganizowane. 
O sprawne przeprowadzenie ośmiu wyści-
gów głównych i biegu pokazowego na Ma-
łym Jezioraku (w centrum miasta) zadbał 
zespół sędziów dowodzony przez Dariusza 
Juszczaka. Nad bezpieczeństwem czuwa-
li ratownicy WOPR. O lody, grill, bigos 
i spaghetti zadbali organizatorzy wspólnie 
z załogą gościnnej przystani „Pod Omegą”. 
Dla dzieci zorganizowano wieczór gier 
sportowych, każdy zawodnik otrzymał pa-

miątkową koszulkę, a podczas uroczystego 
zakończenia obdarowano sterników pącz-
kami i pomarańczami. Były też atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.

W regatach wzięło udział 60 zawodni-
ków (43 chłopców i 17 dziewczynek). Przy-
jechali młodzi żeglarze z Gdyni, Gdańska, 
Pucka, Chełma Śląskiego, Charzyków, 
Mikołajek, Mrągowa, Iławy, Giżycka, 
Olsztyna, Żnina, Człuchowa, Krakowa, 
Warszawy, Poznania, a nawet z Tarno-
brzega. Wyścigi rozegrano na rozlewisku 
Jezioraka w okolicy Szałkowa. Warunki 
były doskonałe, jedynie podczas pierw-

szych trzech biegów żeglarzom i trenerom 
dokuczał przenikliwy deszcz. Trzecie-
go dnia uczestnicy świetnie radzili sobie 
nawet przy wietrze o sile czterech stopni 
Beauforta. W grupie chłopców zwyciężył 
Gustaw Miciński (YKP Gdynia). Drugie 
miejsce wywalczył Jan Gierzyński (Zatoka 
Puck), a trzecie – Mateusz Gwóźdź (YKP 
Gdynia). Wśród dziewcząt najlepiej że-
glowała Laura Szulc (LKS Charzykowy). 
Druga była Oliwia Osadcow (Horn Kra-
ków), a trzecia – Aleksandra Mindak (LKS 
Charzykowy).

KO

Mistrzostwa dziewięciolatków
W Iławie rozegrano Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia  

Klasy Optimist w kategorii do lat 9. Były to pierwsze regaty tej  
rangi zorganizowane dla tak młodych sterników.

W grupie dziewcząt złoto dla Laury Szulc z LKS Charzykowy.

Dobrzyński Klub Żeglarski 
zorganizował na Jeziorze 
Włocławskim Ogólnopolską 
Olimpiadę Młodzieży. 

W grupie chłopców zwyciężył Gustaw Miciński z yKP Gdynia.F
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G dynia gościła też uczestników 
mistrzostw Polski w match racin-
gu. Zwyciężył Przemysław Tar-

nacki, który w finale pokonał Nowozeland-
czyka Reubena Corbetta. Trzeci był Marek 
Stańczyk, a piąty (trzeci z Polaków) – Rafał 
Sawicki. Tarnacki już po raz czwarty z kolei 
wywalczył tytuł mistrzowski. Panowie, coś 
z tym trzeba zrobić, bo to zaczyna być nud-
ne. Kto odbierze Przemkowi koronę i kiedy?

Ważnym wydarzeniem Volvo Gdynia 
Sailing Days były mistrzostwa świata ju-
niorów w olimpijskich klasach 49er (pano-
wie) i 49erFX (panie). Tu sukcesów Polacy 
nie odnieśli. W grupie mężczyzn do wy-
ścigów finałowych nie awansowała żadna 
nasza załoga, a wśród kobiet najwyżej skla-
syfikowano team Zuzanna Rybicka i Mar-
celina Śliwińska (8. miejsce).

W regatach Puchar Trenerów (grupa 
B klasy Optimist) rywalizowało aż 173 
zawodników. Zdecydowanie zwyciężyli 
gospodarze: Michał Krasodomski z YKP 
Gdynia, przed Gaborem Jaksiną z Opti 
CWM Gdynia. Trzecie miejsce wywal-
czył Jakub Gołębiowski z klubu MOS Iła-
wa. Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej 
ósemce byli wyłącznie sternicy z Trójmia-
sta i Iławy.

W mistrzostwach świata klasy Micro 
nasi zabłysnęli, zdobywając aż pięć medali. 
W grupie racer srebro przypadło załodze 
Krzysztof Mariański, Joanna Mariańska 
i Maciej Morawski. W cruiser złoto zdobył 
team Tomasz Brzozowski, Paweł Choroba 
i Pacyfik Koseski. A w najliczniejszej flo-
cie proto (46 jachtów) nasi zajęli całe po-
dium. Pierwsze miejsce wywalczył zespół 

Piotr Tarnacki, Rafał Becker i Krzysztof 
Mongird. Druga była załoga Piotr Ogrod-
nik, Piotr Petryla i Grzegorz Banaszczyk, 
a trzecia – Marcin Celmerowski, Wojciech 
Moczkowski i Oskar Śleziona. Nie ulega 
wątpliwości, że rządzimy w klasie Mikro 
niemal niepodzielnie i jedynie Rosjanie 
mogą się równać z polskimi załogami.

Znani żeglarze triumfowali też w rega-
tach zaliczanych do Pucharu Polski klasy 
Delphia 24. Zwyciężył Zbigniew Kania, 
przed Pawłem Tarnowskim i Pawłem 
Oskrobą. Na katamaranie A-Class wygrał 
Tymoteusz Bendyk, przed Jackiem Noe-
tzelem i Piotrem Baryżewskim. Na łodzi 
D-one najlepszy był Michał Korneszczuk, 
przed Piotrem Machelem i Włodzimierzem 
Radwanieckim.

Podczas regat Puchar Miasta Gdyni 
rywalizowali zawodnicy z floty laserów. 
W klasie Laser Standard triumfował Sta-
nisław Klimaszewski (MBSW Giżycko). 
Na radialach, gdzie panie startowały ra-
zem z mężczyznami, zwyciężyła Natalia 
Szymczyk (Arka Gdynia). W klasie Laser 
4,7 dziewcząt (do lat 18) trzy pierwsze 
miejsca wywalczyły zawodniczki z Po-
znania – Basia Walczak (ŻMKS), Małgo-
rzata Pawlak (ŻMKS) i Agnieszka Grze-
siak (AZS). Mijający sezon pokazał, że 
sterniczki z Jeziora Kierskiego są coraz 
mocniejsze w tej konkurencji. W młodszej 
grupie dziewcząt (do lat 16) kolejne miej-
sca na podium zajęły  Natalia Stawiarska 
(Dwójka Warszawa), Zuzanna Wałecka 
(JKW Poznań) i Magdalena Daniszewska 
(MBSW Giżycko). Wśród chłopców prym 
wiodła Pogoń Szczecin. W grupie starszej 
wygrał Aleksander Bajko, przed Jerzym 
Bajko, a trzeci był Tymoteusz Radecki 
z klubu Kuźnia Rybnik. W grupie młod-
szej zwyciężył Jakub Rodziewicz, przed 
Jakubem Olejnikiem, a trzecie miejsce za-
jął Hubert Olszak z AZS Poznań.

Żeglarskie dni Gdyni

W klasie Delphia 24 znów najlepszy Zbigniew Kania.  Fot. Marek Wilczek

Volvo Gdynia Sailing Days  
to 11 dni zmagań. Ścigały się 
między innymi optimisty, lasery, 
olimpijskie skiffy oraz załogowe 
jachty klas Micro i Delphia 24.

Załoga Piotra Tarnackiego zdobyła złoto mistrzostw świata klasy Micro.  Fot. Marek Wilczek
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Z maganiom na wodzie towarzyszy-
ły liczne atrakcje: koncert szanto-
wej kapeli EKT Gdynia, konkursy 

oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej przygotowane przez Ma-
zurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
Prowadzący imprezę Michał Wojdan ko-
mentował regaty i zachęcał do bezpieczne-
go wypoczynku nad wodą.

Arefiew Masuria Familia Cup rozegrano 
razem z regatami o Puchar Prezesa PZŻ 
i Grand Prix Mikołajek w klasach T1, T2, 
T3, Tango, Omega oraz Open. Wystarto-
wało prawie 200 żeglarzy. Mimo słabego 
wiatru udało się rozegrać wszystkie trzy 
zaplanowane wyścigi, a w klasie Omega – 
cztery. Zwycięzcą w klasie T1 została załoga 
Jerzego Guzowskiego. W klasie T2 wygrała 
załoga Piotra Lewandowskiego, a w kla-
sie T3 – Tomasza Nasiłowskiego. W klasie 
Omega zwyciężył Emil Bałdyga, a na tango 
najszybszy był Rafał Iwanicki. Triumfatorzy 
otrzymali okolicznościowe statuetki oraz 
nagrody od partnerów imprezy. Dla uczest-
ników regat zorganizowano konkurs, w któ-
rym nagrodą było roczne użyczenie samo-
chodu Volvo XC 60. Żeglarze musieli ułożyć 
hasło reklamowe oddające żeglarskiego 
ducha marki Volvo. Zwyciężył slogan: „Ża-
gle, wiatr, woda – to Mazur uroda. Wolność, 
piękno, smak – to Volvo znak”.

Ambasadorem projektu jest ks. Rafał 
Chwałkowski, kapelan żeglarzy, ratownik, 
członek zarządu Mazurskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. – Arefiew Masuria 
Familia Cup to regaty, które łączą rodzinny 
wypoczynek na wodzie, promocję bezpie-
czeństwa oraz rywalizację fair play. Ze wzglę-
du na wzrastającą liczbę utonięć w Polsce 
takie projekty są bardzo potrzebne. Rodzinne 
regaty pokazują, że żeglarstwo jest sportem 
bezpiecznym, uczącym pokory wobec wod-
nego żywiołu, odpowiedzialności za innych 
i myślenia – powiedział ks. Chwałkowski.

Na stronie regat znajdziecie informacje na 
temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą 
i na wodzie, m.in. dekalog bezpiecznego że-
glowania Krzysztofa Baranowskiego oraz po-
rady dla podróżujących samochodem z mapą 
stref niebezpiecznych na Warmii i Mazurach. 
Strona regat: arefiewmasuriafamiliacup.pl.

Patronat honorowy: burmistrz Mikołajek Piotr 
Jakubowski. Sponsor główny: Konsorcjum Are-
fiew. Partnerzy: Nord Auto – autoryzowany de-
aler Volvo, Volvo Auto Polska, Delphia yachts, 
PZU, Platinum Oil, Raiffeisen Leasing, Wioska 
Żeglarska. Współorganizatorzy: PZŻ, Wioska Że-
glarska, Promosailing Group, Et Cetera. Patron 
medialny: magazyn „Wiatr”.

Rodzinne regaty z Volvo

Autor najlepszego hasła reklamowego wrócił do domu nowym volvo.

Rodzinne regaty jachtów turystycznych Arefiew Masuria  
Familia Cup rozegrano w Mikołajkach. Żeglarz, który ułożył 
najlepszy slogan reklamowy, wrócił do domu nowym autem.

Regatom towarzyszyła łagodna wakacyjna pogoda.

W Arefiew Masuria Familia Cup startowało prawie 200 żeglarzy.

http://arefiewmasuriafamiliacup.pl/
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W maju rozegrano regaty Wio-
senny Puchar JKW. W sierp-
niu najmłodsi sternicy z całej 

Polski walczyli o Srebrny Żagiel Optimi-
sta (regaty były w tym roku częścią cyklu 
Energa Sailing Cup). Pod koniec wakacji 
odbyły się mistrzostwa Polski w klasie 
Słonka (seniorów i juniorów), a w pierw-
szy weekend września rozegrano Memoriał 
Jacka Sobkowiaka. Ostatnią jubileuszową 
imprezą będą październikowe Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Polskiego Stowarzy-
szenia Klasy Optimist.

Jacht Klub Wielkopolski powstał latem 
1933 roku. Rok później nad Jeziorem Kier-
skim otwarto pierwszą przystań JKW – 
gościem podczas uroczystości był generał 
Mariusz Zaruski. W czasie wojny i okupacji 

członkowie klubu rozproszyli się po kraju 
i Europie, a na bramie zawisła tablica z na-
pisem „Posener Seglerverband”. W 1945 
roku rozpoczęto prace remontowe i orga-
nizacyjne. Pod koniec lat 40. i na początku 
50. klub wcielano do centralnych zrzeszeń 
sportowych (YKP, Ogniwo, Sparta). Włas-
ną drogą JKW zaczął podążać ponownie po 
1956 roku. Rozpoczęto rozbudowę zaple-
cza, powstały też betonowe pomosty, które 
służą żeglarzom do dziś.

W 1978 roku rozegrano pierwsze rega-
ty Srebrny Żagiel Optimista. W latach 70. 
i 80. sukcesy sportowe odnosili najbardziej 
znani zawodnicy JKW: Bogdan Kramer, 
Ryszard Skarbiński, Jacek Sobkowiak, 
Paweł Kowalski, Grzegorz Myszkowski, 
a także żeglarze z rodziny Blaszków. Naj-
nowsza historia to kolejne sukcesy młod-
szych zawodników, intensywne szkolenie 
i unowocześnianie bazy lądowej. Dziś JKW 
ma najbardziej okazały teren ze wszystkich 
wielkopolskich klubów. Posiada pojemny 
hangar, warsztat, dźwig, slip, bardzo dużą 
świetlicę, szatnie, hotel, tawernę, solidne 

80 lat Jacht Klubu wielkopolski
Jacht Klub Wielkopolski, znany i zasłużony klub znad Jeziora  
Kierskiego, obchodzi w tym roku 80-lecie istnienia. Z tej okazji  

załoga JKW przygotowała sześć jubileuszowych regat.

W Darłowie rozegrano Morskie 
Żeglarskie Mistrzostwa Pol-
ski w formułach ORC i KWR. 

Startowało 20 jachtów. W KWR I zwycię-
żył Jerzy Jankowski („Eljacht”), w KWR 
II – Jacek Zieliński („Quic Livener”), 
a w ORC – Krzysztof Paul („Duży Ptak”).

Pierwszego dnia rozegrano dwa krótkie 
biegi oraz wyścig średni o długości około 
15 mil. Załogi zmagały się z dość silnym 
wiatrem z północnego wschodu. Drugie-

go dnia mistrzostw odbył się wyścig dłu-
gi (o długości około 30 mil). Flota ruszyła 
z wiatrem w kierunku Mielna, by następnie 
w silniejszych podmuchach wracać do Dar-
łowa. Wiatr się wzmagał, a fale stopniowo 
rosły. Halsówka trwała kilka godzin i była 
dość wymagająca, szczególnie dla załóg 
z mniejszych jednostek. Niektóre jachty 
zameldowały się w porcie dopiero około 
godz. 20.00. Ostatniego dnia mistrzostw 
przeprowadzono kolejne trzy krótkie biegi.

Morskie mistrzostwa w Darłowie
Jerzy Jankowski zwyciężył na jachcie „Eljacht”. W mistrzostwach startowało 20 morskich jachtów.

pomosty, boisko, tor do skimboardingu 
i taras wzdłuż całego budynku klubowego, 
który jest doskonałym miejscem do obser-
wacji regat (być może najlepszym na całym 
polskim śródlądziu).

Komandorem JKW jest Krzysztof Pasz-
czak. Szkolenie sportowe prowadzi w klubie 
czterech trenerów: Agnieszka Prusińska, Pa-
weł Prusiński, Sławomir Kaczmarek oraz wi-
cekomandor Tomasz Figlerowicz, prezydent 
Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist.

Regaty bankowców
XI Regaty o Puchar Związku Banków 

Polskich rozegrane zostaną na Jezioraku 
w ostatni weekend września. Na starcie sta-
ną pracownicy banków, finansiści, a także 
przedstawiciele towarzystw ubezpiecze-
niowych. Załogi będą rywalizować na 
omegach.

Regaty bankowców to pomysł na aktyw-
ny wypoczynek w gronie współpracowni-
ków i ciekawa propozycja dla całych rodzin 
na wspólny weekend na świeżym powie-
trzu. Uczestnicy spotkają się w miejscowo-
ści Jażdżówki, na wschodnim brzegu Jezio-
raka (9 km na północ od Iławy). Bazą regat 
będzie nowy ośrodek Mazurskie Centrum 
Aktywnego Wypoczynku Gerczak (www.
jazdzowki-gerczak.pl). Szefowie ośrodka 
przygotowali dla regatowców specjalne 
ceny noclegów (od 90 zł za łóżko w poko-
ju czteroosobowym). Regaty odbędą się 
w dniach od 27 do 29 września.

Poza dziewięcioma wyścigami, organizato-
rzy przygotowali wieczory żeglarskie, atrak-
cyjne nagrody, zaplanowano również koncert 
grupy Formacja oraz regatową klinikę, którą 
poprowadzi Dominik Życki, były finnista, 
załogant Mateusza Kusznierewicza, mistrz 
świata w klasie Star. Dominik będzie także 
komentował przebieg rywalizacji.

Regaty bankowców rozgrywane są w ra-
mach Akademii Sportu Klubu Bankow-
ca. Formularz zgłoszeniowy, plan impre-
zy oraz instrukcję żeglugi znajdziecie 
na stronie internetowej akademiasportu.
klubbankowca.pl. Klub ma także swoją 
stronę na Facebooku: www.facebook.com/
KlubBankowcaZBP. F
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K lasyczny wyścig o długości 611 
mil rozgrywany jest na trasie 
Cowes – Fastnet Rock – Plymo-

uth. W tym roku wiało słabo, nie doszło 
zatem do poważniejszych wypadków (wy-
cofało się zaledwie osiem jednostek). Ale 
i tak regaty były pod wieloma względami 
rekordowe. Na starcie stanęło 336 jachtów 
z 20 krajów. Organizatorzy zdecydowali 
się na przekroczenie limitu 300 zgłoszeń, 
ponieważ lista startowa została wypełnio-
na w internecie w kilkanaście minut. Swą 
obecność mocno zaznaczyli Rosjanie – zja-
wiło się kilkanaście jednostek z tego kraju.

Flotyllę podzielono na 20 klas. Największe 
zainteresowanie budziła klasyfikacja general-
na regat (IRC Overall). Dużą uwagę skupiały 
również wielokadłubowce. Po raz pierwszy 
w poważnym sprawdzianie zmierzyły się tri-
marany „Spindrift 2” – dawny „Banque Po-
pulaire V” oraz „Banque Populaire” – dawna 
„Groupama 3”. Wśród wielokadłubowców że-
glowały także jachty klasy MOD 70. Najszyb-
szy był 131-stopowy „Spindrift 2” z czasem 
dzień, 14 godzin, 53 minuty. Dopłynął pierw-
szy na metę, ale po przeliczeniu czasów został 
sklasyfikowany dopiero na trzecim miejscu.

W klasie IRC Canting Keel doszło do za-
powiadanego pojedynku gigantów: jachtów 
„ICAP Leopard” i „Esimit Europa 2”, czyli 
dawnego „Alfa Romeo 2”. W słabym wietrze 
lepiej czuł się jacht słoweński („Esimit Eu-
ropa 2”) pływający pod europejską banderą, 

dowodzony przez Niemca Jochena Schüman-
na, z międzynarodową załogą na pokładzie 
i rosyjskim sponsorem – firmą Gazprom. 
Był szybszy o ponad pięć godzin od rywa-
la, przed laty rekordzisty trasy, który jednak 
świetnie żegluje tylko w silnych wiatrach.

W regatach ścigały się ponadto jachty 
klasy IMOCA 60. Na łodzi „Macif” wygrał 
François Gabart, zwycięzca ostatniej edycji 
Vendée Globe. Niecałą minutę stracił do nie-
go Jérémie Beyou płynący na „Maître CoQ” 
(dawna „Foncia 2”). Na trzeciej pozycji 
uplasował się „Hugo Boss” Alexa Thomso-
na, zaś „Safran” Marca Guillemota, z któ-
rym niedawno na Atlantyku rywalizował 
Zbigniew Gutkowski, był dopiero siódmy.

Wystartował także gaflowy kuter „Jolie 
Brise”, trzykrotny zwycięzca regat w latach 
1925, 1929 i 1930. Tym razem oczywiście 
nie płynął po zwycięstwo, ale i tak wzbudzał 
wielką sympatię. Prawie stuletnia jednostka 
utrzymywana jest w doskonałym stanie, 
a na pokonanie trasy potrzebowała pięciu 
dni i czterech godzin. 

Po przeliczeniu czasów regaty wygra-
ła francuska dwuosobowa załoga (Pascal 
i Alexis Loison) płynąca na jachcie „Night 
and Day”, zaledwie 33-stopowej łódce. 
Ojciec z synem pokonali mistrzów, co do-
wodzi, że w naszej dyscyplinie każdy nosi 
w plecaku swoją buławę.

Marek Słodownik

Słynny wyścig Rolex Fastnet Race wygrał w tym  
roku jacht „Night and Day” – tak mały, że okazały puchar 
dla zwycięzców ledwo przecisnął się przez zejściówkę.

rolex Fastnet race

Regaty wygrał mały jacht „Night and  Day”. Startował też „Jolie Brise”, zwycięzca sprzed lat.F
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W zakończonych 25 sierpnia fi-
nałach Louis Vuitton Cup nie 
było niespodzianek. Nowa Ze-

landia pokonała włoską Pradę 7:1 i zdoby-
ła prawo do walki o najstarsze na świecie 
sportowe trofeum. Pojedynek odwiecznych 
rywali był emocjonujący, choć rozstrzyg-
nięcie mogło być tylko jedno. Zespół z anty-
podów przeszedł przez eliminacje niczym 
taran. Przegrał zaledwie jeden pojedynek, 
a zadecydowała o tym awaria jachtu. Kiwis 
żeglowali jak cyborgi – nie popełniali błę-
dów, pływali równo i skutecznie. A rywale 
nie potrafili znaleźć na nich sposobu. 

W półfinale Nowa Zelandia nie brała 
udziału, gdyż wcześniej wygrała wszystkie 
rundy eliminacyjne. Do walki stanęli Szwe-
dzi i Włosi. Szwedzki zespół Artemis Ra-
cing w maju stracił w tragicznym wypadku 
członka załogi i jacht. Nie zdołali przygoto-
wać i opływać drugiej jednostki i odmówili 
startu w pierwszej fazie eliminacji. Ale na 
początku sierpnia ich granatowy „Artemis” 
był gotowy i wziął udział w pojedynku 
z włoskim katamaranem zespołu Luna Ros-

sa Challenge. Początkowo wydawało się, że 
szanse są wyrównane. Szwedzi wygrywali 
starty, płynęli dobrze taktycznie, jednak 
prędkość ich jachtu pozostawiała wiele do 
życzenia. Nie pomogli nawet słynni żeglarze 
na pokładzie: Iain Percy w roli taktyka i Na-
than Outteridge za sterem. Ani słynni trene-
rzy: Paul Cayard i Loïck Peyron. Z jachtu, 
który nie był należycie przygotowany do 
żeglugi, nie dało się więcej wycisnąć. Za-
łogi rywalizowały do czterech zwycięstw 
i zespół Luna Rossa wygrał cztery wyścigi. 
Szwedzi przygotowywali się ponad cztery 
lata, zainwestowali kilkadziesiąt milionów 
dolarów, a cały wysiłek poszedł na marne 
zaledwie po czterech krótkich wyścigach 
i dwóch godzinach na wodzie.

W finale Louis Vuitton Cup zmierzyły się 
zespoły Nowej Zelandii i Włoch. Emocji nie 
brakowało, choć żeglarze z Emirates Team 
New Zealand przystępowali do walki w roli 
faworytów (w rundzie eliminacyjnej Wło-
si tylko dwukrotnie zmieścili się w czasie, 
rywalizując przeciw Kiwis). Wygrać miała 
ta załoga, która pierwsza odniesie siedem 

zwycięstw. Na początku, po pierwszym zna-
ku kursowym, Nowa Zelandia miała siedem 
sekund przewagi, a Włosi nie mogli poradzić 
sobie z mieczem. Nowozelandczycy uciekli, 
ale im również strach zajrzał w oczy – jacht 
zarył dziobami w wodę i mocno wyhamował, 
gubiąc dwóch załogantów obsługujących ka-
bestany młynkowe. Ekipa, która pozostała na 
pokładzie (9 osób), poradziła sobie z proble-
mem, a na mecie demonstrowała oderwany 
płat laminatu. Dwóch pechowców podjęła 
z wody motorówka i dowiozła na brzeg.

W drugim wyścigu na nowozelandzkim 
jachcie zawiodło zasilanie hydrauliczne 
i katamaran stracił sterowność. Konieczna 
była pomoc z zewnątrz, co oznaczało dys-
kwalifikację. Włosi spokojnie dopłynęli do 
mety i zapisali na swoim koncie punkt (był 
remis 1:1). W wyścigu trzecim toczyła się 
ostra walka, ale jachty szły bardzo blisko 
siebie tylko do pierwszego znaku. Wygrali 
Nowozelandczycy. W kolejnym biegu Ki-
wis gorzej rozegrali manewry przedstarto-
we, początkowo płynęli drudzy, ale później 
pokazali kunszt i prowadzili aż do mety, 
nie pozwalając rywalom nawet się do sie-
bie zbliżyć. Byli szybsi i lepiej wykonywali 
zwroty. Na mecie różnica pomiędzy rywa-
lami wyniosła 2 minuty i 17 sekund.

Następny bieg także zdecydowanie wy-
grali żeglarze z Nowej Zelandii. Do sukce-
su brakowało im jeszcze trzech punktów. 
W dwóch kolejnych wyścigach ekipa Gran-
ta Daltona żeglowała bardzo sprawnie, pro-
wadząc od startu do mety i systematycznie 
uciekając rywalom. Wygrywali z przewagą 
prawie dwóch minut. W szóstym wyścigu 
Nowozelandczycy uzyskali chwilową pręd-
kość 47,18 węzła (około 87 km/h), ustana-
wiając nowy nieoficjalny rekord prędkości. 
Włosi w tych samych warunkach uzyskali 
43,46 węzła. Ostatni wyścig był już for-
malnością. Nowozelandczycy wygrali go 
z ponad trzyminutową przewagą i puchar 
powędrował w ręce Deana Barkera, skip-
pera zespołu Emirates Team New Zealand.

W sobotę 7 września rozpoczęła się wal-
ka o Puchar Ameryki. Nowa Zelandia wal-
czy z obrońcami trofeum z ekipy Oracle 
Team USA. Trudno wskazać faworytów. 
W siedemnastu do tej pory rozegranych 
pojedynkach Kiwis przegrali zaledwie raz, 
wskutek awarii. W finale zwycięży ten ze-
spół, który wygra dziewięć pojedynków.

Marek Słodownik

UsA czy Nowa zelandia?
Włosi za burtą Pucharu Ameryki. O trofeum walczą żeglarze  

z Emirates Team New Zealand oraz obrońcy – Oracle Team USA.

Nowa Zelandia już przed startem w finale wygrywała ze Stanami Zjednoczonymi 2:0. Na początku września Oracle 
Team USA został ukarany za niedozwolone modyfikacje w jachcie. Obrońcy Pucharu Ameryki stracili nie tylko dwa 
punkty, ale także trzech członków ekipy (dyskwalifikacja) i 250 000 dolarów (kara pieniężna).



soPot MAtCH RACe SPORt

S opot Match Race to regaty zalicza-
ne do Pucharu Świata (grade 3). 
Przemysław Tarnacki, żeglujący 

z Łukaszem Wosińskim, Przemysławem 
Płóciennikiem i Marcinem Banaszkiem, 
pokonał w finale Karola Jabłońskiego 4:2. 
Trzecie miejsce zajął Francuz Pierre-An-
tonie Morvan, który w decydującym star-
ciu zwyciężył Nowozelandczyka Reubena 
Corbetta 2:0. Rozmawiamy ze zwycięzcą.

Magazyn „Wiatr”: Kto miał trudniejsze 
zadanie – Karol Jabłoński, który w pół-
finale musiał pokonać faworyzowanego 
Morvana (wygrał 2:0), czy Tarnacki, któ-
ry zwyciężył później Jabłońskiego?

Przemysław Tarnacki: Dwa lata temu 
Karol zmierzył się z Morvanem w finale 
i przegrał. W tym roku spotkali się w pół-
finale i lepsza okazała się polska ekipa. 
Pokonanie francuskiego sternika to wiel-
kie wydarzenie. Pierre jest zawodowym 
regatowcem, startuje w najbardziej presti-
żowym cyklu Alpari World Match Racing 
Tour. Regaty meczowe to jego praca – ma 
sponsorów, bogaty program startów, trene-
ra, wsparcie profesjonalnego zespołu i kon-
to z wieloma nagrodami pieniężnymi. Jest 
trzecim zawodnikiem na świecie. Dlatego 
Karol wykonał świetną robotę.

A później przegrał z twoją załogą. Czy 
Jabłoński był zmęczony po walce w pół-
finale? Przecież w waszych pojedynkach 
zwykle to on jest górą.

W match racingu o zwycięstwie lub po-
rażce często przesądza dyspozycja dnia, 
a nawet chwili. Moja ekipa w decydujących 
wyścigach żeglowała wyśmienicie, to były 
chyba nasze najlepsze starty w karierze. 
Poza tym pływaliśmy bez wielkiego stresu, 
bo awansując do finału, już czuliśmy się 
zwycięzcami. A Karol miał po prostu tro-
chę słabszy dzień. Długo nie mogłem uwie-

rzyć w to, co się stało. Wygraliśmy nasze 
regaty, przed naszą publicznością, pokonu-
jąc naszego mistrza. Pamiętajmy, że prawie 
wszystko, co wiemy o match racingu, na-
uczyliśmy się od Karola.

Półfinałowy pojedynek też nie był łatwy.
Wygraliśmy 2:1. Naszym przeciwnikiem 

była silna ekipa Nowozelandczyka Reube-
na Corbetta. W decydującym wyścigu zwy-
ciężyliśmy o niecałą długość łódki.

Może powinniście z Karolem częściej 
mierzyć się z najlepszymi na świecie. Czy 
planujecie starty w cyklu Alpari World 
Match Racing Tour?

To nasze wielkie marzenie, cały czas 
o tym myślimy i poszukujemy sponsorów. 
Niestety, match racing jest dość drogi. By 
móc regularnie rywalizować z najlepszy-
mi, na sezon potrzeba około 200 tys. euro.

Czy organizacyjnie sopocka impreza 
była równie dużym sukcesem?

Ogromnym. Obserwatorzy mówili, że 
dziesiąta edycja Sopot Match Race była 
najlepszą w historii. Pozyskaliśmy wielu 
sponsorów, a wyjątkowego blasku dodała 
imprezie marka Ferrari. Skoro w trudnym 
roku udało się zorganizować takie wyda-
rzenie, w przyszłym sezonie może być 
tylko lepiej.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

tarnacki pokonał mistrza
Przemysław Tarnacki wygrał 10. edycję Sopot Match Race. Jego  

załoga pokonała ekipę Karola Jabłońskiego. Nigdy wcześniej dwóch 
Polaków nie spotkało się w finale regat meczowych tej rangi.

Przemysław Tarnacki: „Wygraliśmy nasze regaty, przed naszą publicznością, pokonując naszego mistrza”.

Klasyfikacja Sopot Match Race 2013
1. Przemysław Tarnacki (POL)
2. Karol Jabłoński (POL)
3. Pierre-Antonie Morvan (FRA)
4. Reuben Corbett (NZL)
5. Joachim Aschenbrenner (DEN)
6. Eric Monin (SUI)
7. Rafał Sawicki (POL)
8. Piotr Przybylski (POL)

Uwierzyli w zwycięstwo dopiero wtedy, gdy strzelił korek od szampana. Sopot Match Race rozegrano w doskonałych warunkach pogodowych.
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S amochodem jedziemy z Warsza-
wy 18 godzin (trzech kierowców, 
przerwa na obiad i tankowanie). 

Francję przemierzamy drogami bezpłatny-
mi, dzięki czemu możemy podziwiać kra-
jobrazy i urokliwe przydrożne miasteczka. 
Poza tym trasa ta jest krótsza o 150 km i po-
zwala uniknąć dość wysokich opłat. Fran-
cuskie radary nie robią zdjęć, lecz pokazują 
prędkość pojazdów. Kierowcy zwalniający 
zgodnie z ograniczeniem są nagradzani we-
sołą buźką wyświetlaną na tablicy, pozosta-
li otrzymują smutną minkę.

Barkę czarterujemy z firmy Nicols (za po-
średnictwem krakowskiej agencji Charter 
Navigator). Baza armatora wita nas wido-
kiem kilkunastu białoturkusowych barek. 
Świeżo wymyty, elegancki czterokabinowy 
jacht motorowy to komfort i przestrzeń ży-
ciowa nawet dla 10 osób. Dla naszej piątki 
jest to wręcz willa na wodzie.

Wyprawę rozpoczynamy w Venarey-les-
-Laumes. Żadne z nas nie mówi po francu-
sku, a tylko jedna z osób w obsłudze trochę 
zna angielski. Nie należy się tym przejmować. 
Wszystko idzie sprawnie. Dobre chęci obu 
stron rekompensują braki językowe. Łódź 
jest kompletnie wyposażona i gotowa do wy-
płynięcia. Zbiorniki paliwa i wody są pełne. 
Mamy dwie łazienki. W każdej elektrycznie 
opróżniany kingston, zamykana kabina prysz-
nicowa i lustro. Poza tym kambuz, domowych 
rozmiarów lodówka i wygodny stół.

Odbieramy łódź, sprawdzając wyposaże-
nie i wpłacając kaucję w wysokości tysią-
ca euro (plus 150 euro na sprzątanie). Na 
jachtach żaglowych zwykle przejmujemy 
i zwracamy jednostkę z pełnym bakiem. Tu 
niczego sami nie tankujemy. Każda łódka, 
zależnie od wielkości, ma ustaloną stawkę 
za motogodzinę (nie jest brane pod uwa-
gę spalanie zależne od prędkości żeglugi). 
W wypadku naszej jednostki o długości 14 
metrów, największej we flocie, jest to 8,89 
euro. Na mniejszych jachtach stawka wy-
nosi 5 euro (motogodziny odczytywane są 
po rejsie z licznika).

Po odprawie jest czas na krótkie szkole-
nie. Uruchamianie silnika, obsługa toalety, 
centralnego ogrzewania oraz próbne ma-
newry. Pracownik biura zasiada tuż przy 
mnie i przypomina kolejne czynności: od-
palamy, gasimy, znów odpalamy. Jeszcze 
tylko próba dziobowego steru strumienio-
wego i możemy wyruszać.

Mamy drugą połowę kwietnia – pogoda 
jest pochmurna i deszczowa. Tempera-
tura powietrza wynosi od 10 do 15 stopni 
Celsjusza. W tych warunkach ogrzewanie 
znacznie poprawia komfort spania, a ciepły 
prysznic bywa rozkoszą. Nie można jednak 
zapomnieć o pojemności zbiornika czystej 
wody (600 litrów) i zbiornika na fekalia (ich 
poziom sprawdzamy na wskaźnikach w de-
sce rozdzielczej). Warto też  pamiętać o po-
ziomie naładowania akumulatorów. Krót-

kie odcinki żeglugi nie gwarantują dobrego 
doładowania baterii, a ogrzewanie dosyć 
szybko je wyczerpuje. Na szczęście nocą 
w marinach mamy szansę na naładowanie 
akumulatorów i korzystamy z ogrzewania 
bez ograniczeń.

Płyniemy kanałem, którego głębokość 
wynosi od 50 cm przy brzegu do dwóch 
metrów na środku. Możemy bezpiecznie 
cumować praktycznie w każdym miejscu. 
Na pokładzie jest solidny młotek i dwa pół-
metrowe śledzie. Wbite w brzeg świetnie 
trzymają cumy. Pierwszą śluzę napotyka-
my już po 100 metrach. Cumujemy w niej 
nabiegowo. Jedna osoba z cumą jest na 
dziobie, druga na rufie. Z opadającą wodą 
jedziemy około dwóch metrów w dół. Na 
noc parkujemy dwie śluzy dalej. Zasłużona 
kolacja z butelką wina ofiarowaną nam na 
dobry początek rejsu wypełniła resztę dnia.

Nazajutrz nabywamy wprawy w sterowa-
niu naszym domem, pokonując niewielkie 
odległości niemal prostego kanału i prze-
mierzając śluzy. A jest ich tu sporo, są po-
łożone co kilometr lub co trzy kilometry. 
Obsługują je za darmo lokalni pracownicy, 
w większości przemili, lepiej lub gorzej 
znający angielski. Można umówić się na 
konkretną godzinę otwarcia wrót. Czasem 
trzeba trochę poczekać, bo niektórzy obsłu-
gują więcej niż jedną śluzę (między godz. 
12.00 a 13.00, w porze lunchu, śluzy są 
nieczynne).

Rejs Kanałem Burgundzkim
Słynny francuski Canal de Bourgogne łączy we wschodniej  

Francji Saonę wpadającą do Rodanu i rzekę Yonne – dopływ Sekwany.  
Czy warto się tam wybrać w leniwy rejs barką?

Elegancki czterokabinowy jacht motorowy to komfort i przestrzeń życiowa nawet dla 10 osób.   Fot. Piotr Zgliński
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Technika śluzowania jest prosta. Czekamy 
na otwarcie wrót, następnie ruszamy z pręd-
kością pozwalającą uzyskać dobrą sterow-
ność i ostrożnie celujemy w środek bramki 
(boki basenów wykonane są z betonu). Zbyt 
mała prędkość, połączona z działaniem 
wiatru, utrudnia kontrolę nad łódką. Skutki 
tego mogą być różne: od uderzenia dziobem 
w konstrukcję śluzy po obrócenie się łodzi 
w poprzek kanału czy też wpadnięcie na 
brzeg zabezpieczony metalowymi palami.

Pomiędzy ścianami zmniejszamy prędkość 
– delikatnie, lecz zdecydowanie operując ma-
netką gazu wstecz aż do zatrzymania. Zakła-
damy cumy na polery, czekamy aż wyrówna 
się poziom wody i otworzą drugie wrota. 
W tym czasie kontrolujemy ruchy łódki spo-
wodowane dosyć gwałtownym prądem. Na-
stępnie delikatnie dodajemy gazu, zbieramy 
cumy i wypływamy. Przy wszystkich mane-
wrach pamiętamy o rufie, która lubi uciekać 
na boki. Na dziobie mamy ster strumieniowy, 
którym możemy korygować położenie, ale 
tył jachtu przy małej prędkości czasem za-
czyna żyć własnym życiem.

Choć pływanie i śluzowanie zajmuje 
sporo czasu, znajdujemy go jeszcze dosyć 
na zwiedzanie okolicy. Po drodze widzi-
my sporo pałacyków. Niestety, możemy 
je oglądać wyłącznie z zewnątrz, często 
zza parkanu otaczającego posiadłość. W 
centrum Montbard jest mały port, ale po-
nieważ nie potrzebujemy wody ani prądu, 
stajemy w pobliżu mostu kolejowego, tuż 
przed miasteczkiem. Miejsce wśród zielo-
nych łąk pomimo stukotu pociągów wy-
daje nam się przyjemniejsze, a do centrum 
mamy raptem pięć minut. W miasteczku 
trafiamy na targi producentów win z róż-
nych regionów Francji. Zakup pamiątkowe-
go kieliszka stanowi swoisty biletu wstępu. 
Na stoiskach częstujemy się różnymi ga-
tunkami, od lekkich białych i różowych po 
cierpkie czerwone, często bardzo ciężkie, 
o egzotycznych dla nas nazwach.

Na wyposażeniu łodzi mamy rowery, co 
daje szansę na odwiedzenie większej licz-
by ciekawych miejsc: na przykład Abbaye 
de Fontenay położone siedem kilometrów 
od Montbard, z XII-wiecznym opactwem 
cystersów. Wyprawa taksówką to koszt 
około 17 euro w jedną stronę, na rowerach 
jesteśmy niezależni i oszczędni (wejście do 
opactwa kosztuje 9,7 euro).

Przed nami kolejne odcinki Kanału Bur-
gundzkiego. Mijamy miasteczko Buffon 
ze starą kuźnią. Pokonujemy kolejne śluzy 
i dopływamy do Rougemont. Na tym odcin-
ku kanał biegnie wzdłuż rzeki l’Armançon. 
Cry sur Armancon to urocza mała miejsco-
wość z kościołem, w którego podziemiach 
znajduje się XI wieczna krypta. Kolejny 
postój mamy w prostokątnej zatoczce, tuż 
za śluzą nr 73. Do miasteczka wchodzi się 
zabytkowym kamiennym mostem z bramą. 

W odległości 15 minut jazdy rowerem znaj-
dują się ruiny renesansowego zamku Ro-
chefort. Jest w trakcie odbudowy, ale nawet 
spacer wokół twierdzy wart jest wysiłku.

Miasto Ancy-le-Franc ma niewielki pirs 
betonowy, raczej dla dużych wycieczko-
wych barek. Stajemy za jego zakończeniem, 
jak zwykle wbijając metalowe pręty w tra-
wę. Na brzegu stoi słupek z prądem i wodą, 
ale nikt nie żąda od nas opłaty za niemal 
całodobowy postój. W centrum mijamy Le 
Château d’Ancy-le-Franc, XVI-wieczny 
zamek zachowany w doskonałym stanie 
(wstęp: 9 euro). Piekarnie oferują chrupiące 
bagietki w różnych rozmiarach. Wdrapuje-
my się też stromymi kamiennymi schodami 
na punkt widokowy.

Na tym odcinku szlaku największym mia-
stem jest Tonnerre. Kanał nie biegnie jednak 
przez samo centrum, by się do niego dostać, 
musimy przejść kilometr. Warto, bo położone 

na wzgórzach miasteczko pełne jest zabyt-
ków. Ciekawostką jest też jaskinia La Fosse 
Dionne, z której wypływa potok. Ostatnie 
z miast to Brienon, gdzie znajduje się baza 
naszej firmy czarterowej. Można tu zacząć 
lub skończyć rejs (w pobliżu jest supermarket 
E.Leclerc). Polecamy też niewielką piekarnię 
przy placu Emila Blondeau – to zaledwie 600 
metrów od portu, a wyroby tu robione warte 
są z pewnością dużo dłuższej drogi.

Po zakończeniu rejsu wypełniamy wstęp-
nie umówiony warunek pozwalający odzy-
skać 150 euro, czyli szorujemy łajbę. W środ-
ku i na zewnątrz. Porządnie wykonana robota 
zostaje doceniona. Nasza podróż okazała się 
przyjemnym odpoczynkiem na łonie pięknej 
przyrody i w otoczeniu ciekawych, choć tro-
chę sennych miasteczek. Polecamy ten szlak 
osobom, które szukają spokoju, dobrego wina 
i smacznych lokalnych specjałów.

Henryk Zgliński

Cumować możemy prawie w każdym miejscu, mocując liny do śledzi wbijanych w ziemię.

Śluzy napotykamy na szlaku nawet co kilometr. Urządzenia obsługują za darmo lokalni pracownicy.
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Zeus Touch 
Nowy, rewelacyjny  
ploter nawigacyjny

Razem twoRzymy standaRdy.
system nawigacyjny zeus touch, pierwszy taki ploter stworzony dla żeglarzy.

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy produkt, który sprawi,  
że żeglowanie stanie się jeszcze przyjemniejsze. Dotykowy ekran LED, możliwość  
rozbudowy o radar, autopilot, bezprzewodowe sterowanie GoFree i wiele więcej.  
Unikalny ekran SailSteer automatycznie obliczy punkty zwrotu oraz optymalny kurs, 
abyś mógł skupić się na tym co kochasz najbardziej- żeglowaniu.

Międzynarodowe Targi 
Przemysłu Jachtowego 

ARBOS Poland
26-29 września 2013

www.ARBOSpoland.com

Adam Miroński
tel. kom: +48 601 611 208

e-mail: AM@DEMUTH-group.com

Arena Ostróda 
ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda

tel. + 48 89 647 78 87, fax + 48 89 647 78 77
sekretariat@ARENAostroda.com

W stoczni Balt Yacht w Au-
gustowie powstaje Balt 818 
Tytan, pierwsza polska łódź 

półślizgowa. Jednostki tego typu pozwalają 
osiągać spore prędkości przy zachowaniu 
dużej ekonomiki podróży i dużego zasięgu 
(połączenie jachtu wypornościowego ze 
ślizgowym). 

Tradycyjne łodzie wypornościowe podró-
żują z niewielką szybkością. Jeśli pływamy po 
otwartych akwenach, chcielibyśmy czasem 
rozwinąć większą prędkość, by na przykład 
szybko dotrzeć na ląd, gdy nadejdzie załama-
nie pogody. Z kolei jachty ślizgowe zapewnia-
ją nam duże prędkości, ale spalają znacznie 
więcej paliwa. Dlatego ciekawym rozwiąza-

niem jest jacht półślizgowy, który pływa jak 
klasyczna łódź wypornościowa, ale w razie 
potrzeby może się rozpędzić nawet do ponad 
20 węzłów (oczywiście przy takiej żegludze 
łódź przestaje być jednostką ekonomiczną).

Najważniejszą cechą łodzi półślizgowej 
jest kształt dna (odmienny od wypornoś-
ciowego i ślizgowego). Ma stosunkowo wą-
ską część dziobową z wręgami tworzącymi 
literę V. Im bliżej rufy, tym dno kadłuba 
staje się bardziej płaskie i przypomina tra-
dycyjną łódź wypornościową. Prawidłowo 
zaprojektowana jednostka półślizgowa nie 
unosi wysoko dziobu na fali i stawia nie-
wielki opór przy wolnej żegludze. Poza tym 
kadłub musi mieć odpowiednią masę, a sil-
nik – odpowiednią moc. Ważne jest także 
położenie środka ciężkości.

Balt 818 Tytan będzie 8-metrowym 
jachtem typu houseboat dla sześciu osób, 
z dwiema kabinami i łazienką. Szerokość 
kadłuba wyniesie 2,75 metra, a zanurzenie 
– 40 cm. Przewidywana waga jachtu: 1800 
kg. Tytan będzie dostępny z silnikiem ze-
wnętrznym o maksymalnej mocy 70 KM. 
Być może łódź zobaczymy już w pierwszej 
połowie przyszłego roku. Producenci są 
przekonani, że ta jednostka odmieni polski 
rynek motorowodny. Co więcej, zapowia-
dają nawet małą rewolucję, która spowodu-
je spadek popularności tradycyjnych łodzi 
spacerowych. Czy mają rację?

Swoją łódź półślizgową przygotowuje 
także stocznia Delphia Yachts. Jednostka 
o długości 12 metrów, z dwoma dużymi 
silnikami, przeznaczona będzie na morze. 
Czy oba te projekty zapowiadają nadejście 
w Polsce ery jachtów półślizgowych?

Arek Rejs

Polskie łodzie półślizgowe

Balt 818 Tytan będzie 8-metrowym jachtem typu houseboat dla sześciu osób.
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GRATULUJEMY STYPENDYSTOM ENERGA SAILING!
Najmłodsi żeglarze wiedzą, że żeglarstwo obok doskonałego spędzenia wolnego czasu, to  
kształtowanie charakteru i sportowego ducha w myśl zasady fair play. Wspieranie takich war-
tości, to  główna idea projektów sportowych Grupy Energa. 

W zainicjowany przez Energę program edukacji żeglarskiej, realizowany przez Polski Związek 
Żeglarski, w pierwszym roku włączyło się prawie tysiac uczestników. Łacznie przepłynęli oni 
już prawie 40 tys. Mm i zawiązali około100 tys. węzłów żeglarskich! 

Najlepsza trzynastka  sezonu 2013 dołączyła do Energa Sailing Team i otrzymała stypendium 
na zakup  sprzętu oraz doskonalenie umiejętności. Gratulujemy, życzymy wytrwałości na dro-
dze do rozwijania swojej pasji i zdobywania prestiżowych  trofeów.

Zapraszamy do śledzenia dalszych kroków naszych podopiecznych na edu.energasailing.pl

Zasilamy żeglarskie
talenty

http://energasailing.pl/

