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Pustka po Pucharze Ameryki

8568 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania 
„Wiatru”. Na tabletach szukaj aplikacji w Apple  

Store i Google Play, a na komputerach  
i smartfonach – plików PDF.
www.magazynwiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy za okres VII 2013 – IX 2013).

T rochę narzekaliśmy na 
nową formułę Pucharu 
Ameryki. Później pisali-

śmy o nudnych eliminacjach. Ale 
dziś przyznać trzeba, że opłacało 
się cierpliwie czekać. Finał był bo-
wiem widowiskiem, jakiego żeglar-
ski świat nie widział.

America’s Cup 2013 porwał że-
glarskich fanów. Każdy wieczór 
z regatami był świętem – jak mun-
dial dla kibiców futbolu i oscarowa 
gala dla kinomanów. Dzięki dosko-
nałym relacjom z trasy słyszeliśmy 
komendy sterników i nawigatorów, 

okrzyki, charakterystyczne skrzypienie takielunków, odgłosy fal 
zalewających pokłady i ciężkie oddechy załogantów, którzy chcieli 
wykrzesać wszystkie siły. Były też barwne komentarze prowadzą-
cych („Jeszcze się nie uśmiechaj, Jimmy”). Widzieliśmy łzy Deana 
Barkera, sternika Nowej Zelandii. Jeśli dodamy do tego kompute-
rowe animacje, błyskotliwe zapowiedzi i piękne ujęcia jachtów pę-
dzących z prędkością 40 węzłów (74 km/h), zrozumiemy, dlaczego 
Larry Ellison, amerykański milioner i sponsor Oracle Team USA, 

mógł powiedzieć: „Te regaty obejrzało więcej widzów niż wszyst-
kie poprzednie edycje Pucharu Ameryki łącznie”.

By zwyciężyć, załoga musiała wygrać dziewięć wyścigów. Kiedy 
Nowa Zelandia prowadziła 8:1, wydawało się, że to koniec. Jakim 
cudem Amerykanie zaczęli żeglować szybciej i wygrywać bieg za 
biegiem? Być może nie dowiemy się tego nigdy. „Przegrywając 
z Nową Zelandią 8:1, czuliśmy się, jakbyśmy patrzyli prosto w lufę 
pistoletu. A mimo to nikt nawet nie drgnął” – powiedział po zwy-
cięstwie James Spithill, sternik Oracle Team USA.

Wrzesień z Pucharem Ameryki był wyjątkowym finałem sezonu. 
Mieliśmy swoje sympatie, dyskutowaliśmy, wytykaliśmy sterni-
kom błędy i odmierzaliśmy godziny do kolejnego biegu. Nazajutrz 
po finale poczuliśmy nawet pustkę i żal, że to już koniec. Wielu 
z nas wciąż z sentymentem wspomina dawne edycje pucharu i kla-
syczne jednokadłubowe jachty. Ale po ostatnich regatach jakoś 
trudno sobie wyobrazić powrót do tamtych czasów i rezygnację 
z nowej formuły America’s Cup. „Te regaty zmieniły żeglarstwo na 
zawsze” – powiedział szczęśliwy jak dziecko Larry Ellison. W tym 
numerze „Wiatru” piękne zdjęcia z San Francisco, sylwetki sterni-
ków pióra Marka Słodownika oraz podsumowanie regat. Zaprasza-
my do lektury.

Krzysztof Olejnik, 
redaktor naczelny

Garo Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 91 424 33 12
garo@ garo.com.pl
www.garo.com.pl
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W trakcie rekordowego rejsu prze-
był ponad 240 tys. mil. To 11 
obwodów Ziemi. To również 32 

tys. mil więcej niż wynosi odległość z Zie-
mi na Księżyc. Atlantyk przepłynął 12 razy, 
a Ocean Indyjski – sześć. Polska bandera 
powiewała na „Czarnym Diamencie” w 82 
krajach i 448 portach. W rejsach uczestni-
czyło 1063 żeglarzy z 38 państw. Jednak 
najwierniejsi towarzysze jego podróży to psy 
Burgas i Bosman, pływające na jachcie po 13 
i 19 lat. Z ich perspektywy kapitan opisał swą 
włóczęgę w książce: „Burgas i Bosman – psy 
z »Czarnego Diamentu«”.

Na Wyspach Zielonego Przylądka za-
chwycał się głosem Cesárii Évory długo 
przed tym, zanim usłyszał o niej świat. 
Nurkował na najpiękniejszych rafach kuli 
ziemskiej, wspinał się po górach i skałkach 
Afryki, Australii, Europy i obu Ameryk. Na 
początku podróży osiadł jachtem na rafie 
u wybrzeży Etiopii. Przez 67 dni walczył 
z pragnieniem, głodem i rafą, wykuwając 
30-metrowy kanał mający wyprowadzić 
jacht na głęboką wodę.

Kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa 
i płetwonurek, z zawodu elektryk. Mówi 
o sobie „stary wagabunda”. Żeby utrzymać 
jacht, pracował w kilkudziesięciu profesjach 
– budował tunele w Australii, pracował 
w gazecie w Nowej Zelandii, kładł dachy 
i kafelki w Stanach Zjednoczonych oraz naj-
mował się jako mechanik, automatyk i elek-
tryk. Żeglując, dochował się trojga dzieci, 

czworga wnuków i ostatnio – prawnuczki. 
Przerwa w oceanicznej włóczędze kapitana 
Radomskiego trwała zaledwie dwa lata. Od 
kilkunastu miesięcy znów jest na morzu.

Urodził się w Klewaniu na Wołyniu 
w 1939 roku. Z morzem po raz pierwszy 
zetknął się w wieku 14 lat – za pieniądze 
zaoszczędzone ze sprzedaży makulatury 
i złomu w tajemnicy przed rodzicami wy-
brał się na samotną wycieczkę z Działdowa 
do Gdyni. – Zobaczyłem tam kilka jachtów 
na brzegu, kilka na wodzie, olbrzymie statki 
i pomyślałem, że kiedyś popłynę – wspomi-
na. Ciągnęło go w świat, bo całe dzieciństwo 
zaczytywał się w książkach o tropikach, 
Ameryce Południowej, Afryce i Pacyfiku, 
które często przynosił mu dziadek Edward.

Pierwszy rejs odbył po Mazurach, gdzie 
też zdobył stopień żeglarza. Później po-
bierał nauki w Trzebieży. Gdy miał już 
wszystkie patenty, pomyślał: „Trzeba wy-

budować łódkę i płynąć w świat”. Ale nie 
było to łatwe.

– Zacząłem budować mały jacht, który 
nadawał się może na Bałtyk, ale nie na oce-
any – opowiada. Kapitan uświadomił to so-
bie w 1970 roku podczas swego pierwszego 
dalekiego rejsu, o którym mówiła cała Pol-
ska. Popłynął „Chrobrym” na Wyspy Kana-
ryjskie. Członkiem 12-osobowej załogi był 
także Henryk Jaskuła. Po powrocie Radom-
ski spostrzegł, że sklejka, z której budował 
łódkę, została skradziona. – Dziś być może 
postawiłbym złodziejowi koniak, bo wyle-
czył mnie z nieodpowiedniej konstrukcji – 
mówi. Z myślą o budowie jachtu klubowego 
poszedł do Władysława Chlebika, dyrektora 
kopalni „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju, 
gdzie pracował jako elektryk i prowadził 
klub żeglarski „Delfin”. Od dyrektora, któ-
rego nazywa drugim ojcem, usłyszał: „Dziś 
jesteś komandorem, a ja dyrektorem. Ale nie 
wiadomo, co się wydarzy. Jeśli wybudujesz 
jacht klubowy, to nigdy nie będziesz pewien, 
że na nim wypłyniesz”. Dlatego zdecydował 
się budować sam.

Z pomysłami na konstrukcję wybrał się 
do Kazimierza Michalskiego, który zgodził 
się przelać marzenia na papier. Tak powsta-
ły plany pierwszego jachtu typu Rigel. – 
Chciałem, aby łódź miała mniej więcej ta-
kie parametry jak jacht „Chrobry”. Miałem 
dużo marzeń, chciałem nurkować, szukać 
skarbów..., więc kadłub wyposażono w ko-
morę dekompresyjną, wodoszczelne gro-

Wagabunda z „Czarnego diamentu”
Wracając do kraju z najdłuższego rejsu w historii polskiego  

żeglarstwa, Jerzy Radomski mówił: „32 lata – chyba wystarczy”.  
Wrócił, pomieszkał chwilę na lądzie i znów wypłynął...

Byle dalej, dalej i dalej... Jerzy Radomski żeglował prawie pół życia i wciąż jest zapatrzony w horyzont.   Fot. Patrycja Długoń

Jerzy Radomski. Z fajką na Adriatyku.
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dzie i szybę w dnie do obserwacji podwod-
nego świata. To bardzo udana konstrukcja 
– przyznaje z dumą.

Budowa okazała się jednak przedsięwzię-
ciem zbyt kosztownym, więc zaprosił do 
spółki kolegów z klubu. – Niektórzy już nie 
żyją, a ja jeszcze pływam. Wiele osób dziś 
mówi: „Twój jacht? Przecież to kopalnia go 
wybudowała”. Ale przecież gdybym ukradł 
jacht i popłynął w świat, to po powrocie od 
razu by mnie aresztowali, a nic takiego się 
nie stało.

Budowa jachtu w hangarze należącym 
do kopalni trwała prawie 7 lat. Ochrzczono 
go w Trzebieży, a nazwę zawdzięcza żonie 
kapitana, Barbarze. – Była nauczycielką, 
więc ogłosiła w szkole konkurs. „Czarny 
Diament” spodobał mi się najbardziej, bo to 
szlachetna odmiana węgla – mówi kapitan. 
Miesiąc po wodowaniu, 22 czerwca 1978 
roku, 16-metrowy stalowy kecz wypłynął w 
rejs zaplanowany na 4 lata. Dopiero 3 mile 
od brzegu Radomski uwierzył, że napraw-
dę został wypuszczony przez komunistycz-
ne władze. Na pokładzie zabrzmiał wtedy 
polonez Michała Ogińskiego „Pożegnanie 
ojczyzny”. Polał się szampan. W 15-oso-
bowej załodze była Barbara. Ale po wielu 
latach nie czekała na nabrzeżu, gdy jacht 
wracał do Polski z długiej włóczęgi...

Ich związek jest szczególny. Gdy się po-
znali, od razu powiedział: „Podobasz mi się, 
chyba się z tobą ożenię, ale czeka mnie długa 
podróż”. Odpowiedziała, że da sobie radę, ale 
nie myślała, że rozłąka potrwa tak długo. On 
też się nie spodziewał, że wracając do kraju, 
usłyszy o wybuchu stanu wojennego. Wtedy 
właśnie postanowił nie wracać. – Wierzyłem, 
że bardziej pomogę rodzinie na odległość. 
A na wypadek wojny ściągnę ich na jacht 
– wspomina. Do czasu zmiany ustroju prze-
syłał zarobione w portach pieniądze i pacz-
ki, później rodzina zaczęła odwiedzać go na 
jachcie, a on czasem wpadał do Polski.

– Barbara była u mnie kilkanaście razy, 
doskonale radzi sobie za sterem. Syn pły-
wał ze mną 3 lata w Tanzanii, tam zresz-
tą brał ślub. Syn, synowa, obie córki oraz 
wnuczka Miriam grają na różnych instru-
mentach, więc na rodzinnych rejsach za-
wsze jest wesoło – opowiada.

Odbyło się ich kilka, łącznie z rejsem 
w Czarnogórze na 40-lecie małżeństwa. 
Radomski doskonale zdaje sobie sprawę, 
jak wiele zawdzięcza Barbarze. – Najwięk-
szy ciężar poniosła żona, ale wybrała taki 
los. Mam jej wpisy: „Było wspaniale, oby 
»Czarny Diament« pływał jak najdłużej”. 
W podziękowaniach zawartych w książce 
Jerzy napisał: „Basiu, dziękuję za to, że 

byłaś dzielna i wytrzymałaś te wszystkie 
sztormy – moje na morzu i Twoje na lądzie. 
Dziękuję za wspaniałą opiekę nad naszymi 
dziećmi: Mariuszem, Magdą i Agnieszką. 
I za to, że dalej jesteśmy razem”.

Po powrocie po 32 latach, gdy ucichły 
odgłosy powitania, Barbara przyjechała do 
męża do Trzebieży. Ale nigdy nie zgodziła 
się na wywiad. Jerzy na pytanie, jak udało 
mu się utrzymać rodzinę w całości, odpo-
wiada krótko: „Miałem szczęście”. Swój hi-
storyczny rejs podsumował słowami: – Ro-
biłem to, co chciałem, co lubiłem. Miałem 
dużo poważnych kłopotów, wiele sztormów, 
jak ten o sile 75 węzłów blisko południowej 
Afryki. Płynąłem z Australijką, grecki sta-
tek niedaleko nas tonął, a my jakoś dzielnie 
się trzymaliśmy. Myślę, że życie zawdzię-
czam mojemu czworonożnemu żeglarzowi. 
Burgas ostrzegł mnie szczekaniem przed pi-
ratami, którzy podpłynęli w nocy do jachtu. 
Czasem się zastanawiałem, po co to wszyst-
ko. Ale tak to już jest w żeglarstwie, jeden 
dzień jest zły, a dziesięć dobrych.

Na powitanie żeglarza wracającego 
po 32 latach wypłynęło 30 jednostek 
(27 czerwca 2010 roku). Na pokładach 
byli żeglarze z Polski, Niemiec, Szwecji 
i Czech oraz dziennikarze. W Świnoujściu 
rozbrzmiały salwy armatnie. Zagrano  

http://www.morka.pl
http://www.skeiron.pl


6 październik 2013

PerySKOP postać

F
O

T
. A

R
C

H
IW

U
M

 J
E

R
Z

E
G

O
 R

A
D

O
M

S
K

IE
G

O
 (1

)

„Mazurka Dąbrowskiego”. Kapitan mówił 
przez łzy: – Kiedy wchodziłem do kanału 
La Manche, myślałem, że kończy się przy-
goda. Ale przecież zaczyna się nowa!

Nowa lądowa przygoda trwała zaledwie 
dwa lata. Pomieszkał trochę z rodziną w Ja-
strzębiu, odwiedził bliskich i przyjaciół 
oraz ukochane góry. Odebrał kilka nagród, 
został przyjęty do Mesy Kaprów Polskich 
Bractwa Wybrzeża, przeprowadził poważ-
ny remont jachtu, napisał książkę, a także 
gruntownie się przebadał. – Trochę się oba-
wiałem, co powiedzą lekarze po tylu latach, 
ale najwyraźniej życie na morzu mi służy. 
Wszystkie wyniki mam zaskakująco dobre.

Kapitan Radomski rok temu znów wy-
płynął. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co 
słychać u polskiego wagabundy. I popro-
sić go o refleksje na temat współczesnego 
żeglarstwa.

Patrycja Długoń: Co się zmieniło w że-
glarskim świecie przez 30 lat?

Jerzy Radomski: Widzę zmiany niezbyt 
dobre dla żeglarzy. Wszystko, niestety, jest 
coraz droższe. Nawet przez trzy ostatnie lata 
zauważyłem wzrost cen. Na Grenadzie postój 

w marinie kosztował niecałe 30 dolarów, te-
raz już 50. Kiedy przepływaliśmy w latach 
80. przez Kanał Panamski, płaciłem 67 dola-
rów, z czego 25 zwracali (jeśli jacht niczego 
nie uszkodził). W tej chwili chcą ponad 2 tys. 
dolarów. Na Galapagos opłata za kilkudnio-
wy postój wynosiła 70 dolarów, dziś trzeba 
wydać 700. Tam też świat się zmienia.

Zauważam również zmiany klimatyczne. 
Rok temu, gdy płynęliśmy przez Atlantyk, 
przez kilka dni ocean był bardzo wzburzo-
ny, fale ze wszystkich stron, a wiatr słaby. 
Natomiast 400 mil przed Martyniką wiatru 
nie było wcale, a następnie był nawet prze-
ciwny, więc musieliśmy płynąć na silniku. 
Później się dowiedzieliśmy, że nad Nowym 
Jorkiem szalał huragan.

Najważniejsze jednak jest to, że te wszyst-
kie zmiany nie przeszkadzają nam żeglować. 
W 1981 roku, gdy pierwszy raz byłem na Ka-
raibach, spotykałem mało jachtów, a „Czarny 
Diament” był chyba jedynym z polską bande-
rą. Natomiast ostatnio, gdy spędzałem święta 
na wyspie Mayreau, na 15 jachtach powiewa-
ła biało-czerwona flaga. Oczywiście w więk-
szości były to jachty czarterowe, ale to i tak 
piękny obraz i oznaka, że turystyka morska 

się rozwija, a ludzi stać na to, by polecieć so-
bie na Karaiby popływać.

A jak się miewa „Czarny Diament”?
Stoi na brzegu na wyspie Trynidad 

w oczekiwaniu na koniec pory huraganów. 
Tam także jest kilka polskich jednostek. 
Poznałem wspaniałe małżeństwo – Tomka 
i Olę Andersów, którzy kupili jacht i mieli 
z nim trochę problemów. Właśnie się do-
wiedziałem, że już są na wodzie i pełni op-
tymizmu szykują się do rejsów. Spotkałem 
też Andrzeja Wartalskiego, kapitana takiego 
wypasionego jachtu „Shanties”. Na Tryni-
dad dość często zawijają rodacy, bo to dobre 
miejsce, szczególnie na remont. Mariny są 
raczej bezpieczne, z dala od narkotykowego 
biznesu, który kręci się w tym regionie.

Na Gwadelupie spotkałeś Zbyszka 
Gutkowskiego.

Maszynę „Gutka” podziwiają wszyscy: 
Niemcy, Francuzi, Amerykanie. Nasze 
spotkanie z morskimi opowieściami trwało 
do późnej nocy. Drugiego dnia załoga jach-
tu „Energa” przyszła do nas na kolację. Byli 
bardzo zadowoleni, bo na swej łodzi raczej 
nie gotują, tylko zalewają gorącą wodą je-
dzenie w torebkach.

Którą z karaibskich wysp lubisz 
najbardziej?

Każda jest trochę inna. Różnią się mikro-
klimatem, ludzie inaczej się zachowują, inne 
są też ceny. Wszędzie słychać reggae. Moją 
ulubioną jest Dominika z wodospadami 
w środku lasów tropikalnych. Gdyby Kolumb 
znalazł się teraz na Karaibach, najlepiej chyba 
czułby się właśnie na Dominice, bo najmniej 
się zmieniła. Saint Lucia jest niesamowicie 
malownicza, stajemy tam przy samym brzegu, 
pomiędzy dwoma wysokimi górami. W parku 
narodowym Tobago Cays można nurkować 
i oglądać żółwie. Martynika jest bardzo cieka-
wa również ze względu na swą dramatyczną 
historię – podczas wybuchu wulkanu zginęli 
wszyscy mieszkańcy ówczesnej stolicy St. 
Pierre z wyjątkiem zbrodniarza skazanego za 
morderstwo. Piękną scenerię ma też Gwade-
lupa z wysokimi górami. Wyspy Les Saintes 
mają francuską atmosferę i dwa stare forty – 
Napoleona i Józefiny. Francusko-holenderską 
wyspę Sint Maarten polubili właściciele wiel-
kich jachtów żaglowych i motorowych, ich ło-
dzie mają nawet po 40 metrów długości. Tutaj 
mamy w miarę przystępne ceny, bo to wyspa 
ze strefą bezcłową. Można się zaopatrzyć np. 
w sprzęt elektroniczny.

W marcu przyszłego roku wybierasz 
się na Pacyfik. Co cię ciągnie tak daleko?

Pływałem tam ponad 30 lat temu. By-
liśmy wtedy bardzo biedni, na niewiele 
mogliśmy sobie pozwolić. Oczywiście na 
wielu wyspach Pacyfiku można było stanąć 
na kotwicy i w ten sposób oszczędzać. Ale 
właśnie dlatego mam niedosyt. Teraz też 
nie jestem bogaty, ale przynajmniej mam 
chętnych do załogi. Być może więc wspól-

Pocztówka z Tobago Cays „Czarny Diament” wpływa do Gdańska.

Kapitan i pies Bosman – Czarnogóra 2005.  Fot. Patrycja Długoń

http://www.niebieskaszkola.pl
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nym wysiłkiem przepłyniemy Pacyfik i bę-
dziemy mogli więcej zwiedzać.

Które wyspy chciałbyś zobaczyć?
Chciałbym się zatrzymać na Galapagos. 

Warto też zawinąć na Markizy, bo są trochę 
inne niż pozostałe wyspy Polinezji Francu-
skiej. Wypada odwiedzić wyspy Tonga, Fi-
dżi, Nową Kaledonię, Vanuatu i wiele innych. 
Sezon cyklonów przeczekamy w Nowej Ze-
landii, wtedy kilka osób wróci do domu, a ja 
zapewne zostanę z młodymi załogantami. 

Ciągnie cię do Afryki, u której wybrze-
ży spędziłeś prawie 15 lat?

Oczywiście, chciałbym zobaczyć, jak 
się zmienił ten region. Poznałem dość do-
brze wschodnią Afrykę, nie tylko samo 
wybrzeże kontynentu, ale też Madagaskar 
i Komory, ze szczególnie piękną wyspą An-
jouan. Kiedyś nakręciłem tam film o walce 
z bykiem. Wyobraź sobie: Afryka, mała 
wyspa, wielki byk i jakiś „torreador” z dłu-
gopisem w ręku. Była to bardziej kome-
dia, ale w niesamowicie pięknej scenerii. 
Byłem tam też na pewnej ceremonii. Dwa 
dni przed ramadanem panowie przekłuwali 
sobie szpikulcami policzki, a jeden nawet 
szpadą brzuch. Nakręciłem dwa filmiki, 
mój przyjaciel wyświetlił je na swoim tele-
wizorze i mieszkańcy zaczęli mnie uważać 
za takiego Andrzeja Wajdę. Cała śmietanka 
przychodziła do niego oglądać te filmy.

Tanzanię również poznałem dość do-
brze. Zanzibar nadal musi być uroczą wy-
spą, choć pewnie zmieniły się ceny. Moją 
ulubioną jest Pemba – mieszkańcy jednej 
z tamtejszych wiosek uważali mnie za swo-
jego przyjaciela, doradcę i nauczyciela. 
Chciałbym też spojrzeć innym okiem na 
RPA i romantyczny Mozambik. No, a stam-
tąd trzeba będzie powoli wracać do kraju. 
Jeśli w przyszłym roku wystartujemy na 
Pacyfik, powinniśmy za dwa lata dopłynąć 
do Polski, jeśli szczęście i zdrowie dopiszą.

Czym się różni życie na lądzie od życia 
na morzu?

Gdy nie oglądasz telewizora, nie słuchasz 
radia, a dociera do twoich uszu ptasi śpiew 
i cykady, to czujesz się lepiej. Mam w Polsce 
rodzinę, więc trochę się interesuję tym, co się 
dzieje, ale nie jestem cały czas faszerowany 
kłótniami pomiędzy jedną partią a drugą. 
I przestaje mnie to obchodzić. Ważna jest dla 
mnie obserwacja pogody, a zamiast pyskó-
wek w mediach wolę posłuchać szant Jurka 
Porębskiego czy muzyki poważnej. Albo po 
prostu szumu morza. Mam wtedy inny świat 
i to jest chyba najważniejsze w tej przygo-
dzie. Obojętnie, gdzie płyniesz, każdy dzień 
jest inny, każda godzina... Inne chmury, inny 
kolor morza, tu rybka wyskoczy, tu mewa, 
wieje raz słabiej, raz mocniej. Takie życie jest, 
moim zdaniem, bardziej urozmaicone.

Z „Czarnym Diamentem” łączy cię 
chyba szczególna więź...

Jestem związany z tym jachtem. Jest dziel-
ny, przeszedł niejeden sztorm o sile huraga-
nu, ufam mu. To moje dzieło, wymyśliłem 
go – jak ten rejs. Każdy jacht ma duszę 
i trzeba o niego dbać. Jak o kobietę. Musisz 
go pogłaskać, powiedzieć dobre słowo. Nie-
raz do niego mówię. Gdy byłem w Polsce 
i zostawiałem „Diament” w Wiślince, krę-
ciła mi się łezka w oku. Wyjeżdżam, a on 
biedny stoi. W mrozy martwiłem się, czy nie 
marznie. Ta bliskość jest pewnie spowodo-
wana także tym, że włożyłem w jacht sporo 
pracy. Przez moje ręce przeszło ponad 40 
tys. różnych części – podkładki, nakrętki, 
śrubki, blaszki, liny. Jeśli człowiek ma za-
możnych rodziców albo sponsorów, dostaje 
jacht praktycznie gotowy do rejsu. Co inne-
go, jeśli musi go zbudować sam.

Czy miewałeś uciążliwych załogantów? 
Jak sobie z nimi radziłeś?

Ponad 1000 osób przewinęło się przez po-
kład. Miałem szczęście, bo tylko dwa, trzy 

razy załoganci okazali się nieznośni i trze-
ba było ich z jachtu wyrzucić. Ale czasy się 
zmieniają. Gdy w 1978 roku popłynąłem na 
Morze Śródziemne, na jachcie mieszkało 
15 osób. Było ciasno, nie mogliśmy nawet 
zmieścić się przy stole, ale nikt się tym 
nie przejmował. Ważne było morze i to, co 
przed nami. Teraz wszyscy mają wymaga-
nia. Oczywiście, są jachty, na których doba 
kosztuje tysiąc dolarów – wtedy masz sau-
nę i wszystko, co zechcesz. Ale my płacimy 
tylko za jedzenie i postój w marinach, więc 
musimy żyć skromnie.

Co powiedziałbyś tym, którzy marzą 
o takim życiu jak twoje?

Wszyscy nie mogą tak żyć, bo kto by 
piekł chleb i pracował w banku... Jeśli ktoś 
naprawdę marzy, musi po prostu zakasać 
rękawy. Pewnemu chłopakowi, który aku-
rat zdał na studia i koniecznie chciał już 
płynąć, powiedziałem: „Najpierw musisz 
skończyć studia, trochę zarobić, a później 
dopiero pływać”. Nie wszystkim się udaje 
po prostu załapać na jacht i ruszać w świat. 
Ci, którzy mają to szczęście, zazwyczaj 
wiedzą, czego chcą od życia. Jest wie-
lu Polaków pływających jako oficerowie 
czy kapitanowie na dużych zagranicznych 
jednostkach i oni dają sobie radę. Słysza-
łem tylko, że po pewnym czasie staje się to 
męczące, bo na luksusowym jachcie trze-
ba stać na baczność, a każdy woli być na 
spocznij.

Jakie masz marzenia?
Chcę skończyć drugą książkę, jeszcze 

trochę popływać i odwiedzić jakieś cieka-
we wyspy. Jeśli mi się to uda, będę zado-
wolony. Nie mam wielkich aspiracji, świat 
już zobaczyłem. Chcę tylko jeszcze pożyć 
w taki sposób, jaki sobie wymarzyłem 
i przedłużyć żeglowanie o 2, 3 lata. Na mo-
rzu po prostu czuję się lepiej.

Patrycja Długoń

http://www.niebieskaszkola.pl
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P rzed rokiem zaprezentowano kilka-
naście produkcji, byli świetni pro-
wadzący i zagraniczni goście. Im-

preza została dobrze przyjęta przez widzów. 
Czy kolejna edycja przeglądu, z całkiem no-
wym repertuarem, zaciekawi równie mocno?

W tym roku zobaczymy sporo pro-
dukcji zagranicznych. Film „O łodziach 
i braciach” to historia rodziny Herreshoff 
i dwóch braci – założycieli stoczni jach-
towej. Obraz Toma Garbera jest jednym 
z niewielu dokumentów opowiadających 
o projektantach i budowniczych najpięk-
niejszych i najszybszych jachtów z prze-
łomu wieków. To opowieść o marzeniach 
i niezwykłej relacji Johna i Nathaniela, któ-
rzy mimo wielu przeciwności zdobywają 
światową reputację w regatowym świecie. 
To także opowieść o Ameryce z począt-
ku XX wieku, o rewolucji przemysłowej 
i technologicznej, powstawaniu fortun oraz 
o budowaniu pięknych dużych jednostek. 
W takiej scenerii niewielka stocznia braci 
Herreshoff z Rhode Island zdobywa sławę, 
gdy po raz kolejny Thomas Lipton preten-
duje do zdobycia Pucharu Ameryki na jach-
cie „Shamrock”.

Pozostając za oceanem, chcemy zwrócić 
waszą uwagę na dokument „W kilwaterze 
szkunera Zaca”. To historia pięknego jach-
tu zbudowanego dla Templetona Crocke-
ra, jednego z pierwszych amerykańskich 
milionerów. Dzieje jachtu splatają się jak 

ludzkie losy. Jest on świadkiem sukcesów 
i porażek, czasów pięknych i trudnych. 
O historii łodzi opowiadają kapitanowie, 
załoganci i kolejni właściciele, między in-
nymi hollywoodzki aktor Errol Flynn.

Nie zabraknie też polskich filmów. Tych 
z czasów siermiężnych i trochę już zapo-
mnianych, a także zrealizowanych całkiem 
niedawno. „Gdziekolwiek dopełni się twój 
los” to obraz Michała Dąbrowskiego opo-
wiadający o tragicznym wypadku żaglow-
ca „Marques” podczas Operacji Żagiel 

w 1984 roku. Historia została opowiedzia-
na głosem angielskiego dziennikarza i za-
łogantów z „Zawiszy Czarnego”, którzy 
wzięli udział w akcji ratowniczej.

Warto też wspomnieć o filmie „Opti-
mista” w reżyserii Kryspina Pluty. Autor 
przez dwa lata towarzyszył młodym że-
glarzom stawiającym pierwsze kroki na 
łódkach klasy Optimist. Dokumentuje ich 
pierwsze spotkania z jachtem i osprzę-
tem oraz pierwsze samodzielne pływania. 
Jest z nimi podczas wywrotek, w słońcu 
i w deszczu, widzi ich pierwsze łzy spowo-
dowane strachem, pierwsze chwile zwąt-
pienia, a także radość. Mateusz, na którym 
skupia się oko kamery, jeszcze nie wie, czy 
żeglarstwo to jest właśnie to...

Do kina „Wisła” zapraszamy 30 listopa-
da i 1 grudnia. Projekcjom będą towarzy-
szyć zapowiedzi i gawędy konferansjerów. 
Zaplanowano konkursy związane z że-
glarstwem oraz prezentowanymi filmami. 
Partnerami przeglądu i fundatorami nagród 
dla uczestników są Henri Lloyd, Delphia 
Yachts, 3Oceans (armator żaglowca „Fry-
deryk Chopin”), magazyn „Wiatr”, GoPro, 
Buff Polska, Szkoła Żeglarstwa Morka, 
serwisy Sailbook, Pogodynka, Tanie Rejsy, 
Żeglarka, a także Travel Channel, „Tawer-
na Korsarz” oraz agencja reklamowa Jet 
Line. Więcej informacji o przeglądzie na 
stronie www.jachtfilm.pl.

Andrzej Minkiewicz

Filmowa jesień w Warszawie
Trzecia edycja Przeglądu Filmów Żeglarskich Jacht Film odbędzie się 

w warszawskim kinie „Wisła” na przełomie listopada i grudnia. Organizatorzy 
przygotowali sporą porcję obrazów o morzu i ludziach morza.

N a jesiennym Przeglądzie Fil-
mów Żeglarskich JachtFilm zo-
baczymy obraz „Gdziekolwiek 

dopełni się twój los”. Opowiada on o mało 
znanym tragicznym wypadku angielskiego 
żaglowca szkolnego „Marques”, który zato-
nął podczas Operacji Żagiel w 1984 roku. 
Rozmawiamy z reżyserem.

Andrzej Minkiewicz: Dlaczego tak 
mało wiemy o tym zdarzeniu? Przecież 
była to ostatnia katastrofa żaglowca, 
w której zginęło tak wielu żeglarzy.

Michał Dąbrowski: Wszystko wydarzyło 
się na drugim końcu świata. Prawie 30 lat 
temu, czyli w czasach, kiedy informacje 

nie rozchodziły się tak szybko jak dziś. Na 
anglojęzycznych stronach internetowych 
można znaleźć szczątkowe informacje 
o wypadku, ale w Polsce ta historia jest 
praktycznie nieznana. Co ciekawe, gdy 
wpiszemy w wyszukiwarkę hasło „Mar-
ques”, zwykle pojawia się nazwa „Zawi-
sza Czarny”. Bo to właśnie nasz żaglowiec 
stał się bohaterem tej historii. O samej 
katastrofie wiemy niewiele. Trójmasztowy 
bark się przewrócił i zatonął mniej wię-
cej w dwie minuty. Na pokładzie było 29 
osób. Dwudziestu żeglarzy straciło życie, 
pozostałych uratowała załoga „Zawiszy 
Czarnego”.

Byłeś blisko tego zdarzenia?
Chyba po raz trzeci uczestniczyłem wte-

dy w zlocie żaglowców. Operację Żagiel 
w 1984 roku zorganizowano dla uczczenia 
450-lecia odkrycia Kanady. Finał regat za-
planowano w mieście Quebec. Wypłynęli-
śmy z Bermudów w kierunku kanadyjskie-
go Halifaksu, gdzie miała się odbyć kolejna 
etapowa feta. Oczywiście po wypadku za-
miast świętowania była żałoba. Chciałem, 
by po tej katastrofie pozostał jakiś ślad dla 
przyszłych pokoleń. By pamiętano to tra-
giczne zdarzenie. I to, że ocaleni zawdzię-
czają życie polskim żeglarzom.

Jak „Zawisza” dotarł do rozbitków?

Film o tragedii żaglowca „Marques”

Plakat tegorocznego festiwalu Jacht Film.

http://www.jachtfilm.pl/


9www.magazynwiatr.pl

To, że w ogóle podjęto akcję ratunkową, 
zawdzięczamy załodze jachtu „Smuga Cie-
nia” (typ Opal). Kapitan Andrzej Szlemiń-
ski zauważył czerwoną rakietę. Przez radio 
powiadomił o tym wszystkie jachty i ża-
glowce znajdujące się w pobliżu. Ta jedna 
czerwona rakieta sprawiła, że o wypadku 
w ogóle ktoś się dowiedział.

Zwykle załogi mające poważne kłopoty 
odpalają więcej rakiet, ale żeglarze z „Mar-
quesa” nie mieli na to czasu. Nie było też 
prób wzywania pomocy przez radio. „Za-
wisza Czarny” ruszył więc na ratunek i jego 
załoga podjęła na pokład wszystkich pozo-
stających przy życiu żeglarzy.

Jak zdarzenie wyglądało z twojej 
perspektywy?

Byłem na „Darze Młodzieży”. W pewnej 
chwili usłyszeliśmy huk. Najpierw jeden, 
później drugi i trzeci. To były potworne 
uderzenia szkwałów. Nasze trzy wielkie 
żagle rejowe poszły w strzępy. Ten sam 
szkwał dopadł wszystkie załogi w tym re-
jonie. „Marques”, trójmasztowy bark z 1917 
roku, szedł półwiatrem i niósł wszystkie 
żagle. Przewrócił się na bok i przykleił do 
wody. A po dwóch minutach już tonął i zni-
kał z powierzchni oceanu.

Ten wypadek przywołał nam w pamięci 
szkolny statek „Pamir”, potężny pięcio-
masztowy niemiecki bark, który poszedł 
na dno w 1957 roku na południowy zachód 
od Azorów (w sztormie życie straciło 80 
żeglarzy, głównie kadeci szkoły morskiej). 
„Pamir” właściwie nie miał prawa się prze-
wrócić, ale był źle załadowany pszenicą, 
która przesuwając się w ładowniach, pogłę-
biła przechył. Pamiętam, że podczas pierw-
szego rejsu „Daru Młodzieży” kapitan 
Tadeusz Olechnowicz wraz z bosmanem 
przykładali ogromną uwagę do zakręcania 
bulajów. Na morzu zawsze miały być za-
mknięte. Obawiano się fal mogących zrobić 

duże spustoszenie na pokładzie. A gdyby 
się dostały bulajami do wnętrza, to tragedia 
gotowa. Kapitan często powtarzał, że „Pa-
mir” zatonął właśnie z powodu wody, która 
wdarła się pod pokład.

27 lat później „Marques” zatonął w po-
dobny sposób. Pogodę mieliśmy wspaniałą, 
wiał lekki wiatr, było ciepło, świeciło pięk-
ne słońce. Nikt więc nie zamykał zejśció-
wek czy innych włazów. W końcu byliśmy 
na Bermudach. Nagle pojawił się wiatr, 
którego nie zapowiadały żadne prognozy. 
Statek się przewrócił i nabrał do wnętrza 
ogromną ilość wody.

W jaki sposób do akcji wkroczyła zało-
ga „Zawiszy Czarnego”?

Podczas postoju w Hamilton na Bermu-
dach zauważono, że na pokładzie „Zawi-
szy” brakuje dwóch harcerzy. „Pożyczy-
li” sobie samochód na wyspie, bo chcieli 
ją dokładnie zwiedzić. Ale wyspa nie jest 
duża, więc ich złapano i aresztowano. Na 
drugi dzień był start do regat, kolejny etap 
miał się zakończyć w Halifaksie (Nowa 
Szkocja). Załoga „Zawiszy” zgłosiła, że 

rozpoczyna akcję ratunkową – i tak mu-
sieli zrezygnować z regat, by wrócić na 
Bermudy i wydobyć tych dwóch gagatków 
z aresztu. Po wszystkim „Zawisza Czar-
ny”, z uratowanymi rozbitkami z „Marque-
sa”, w chwale i towarzystwie kamer telewi-
zyjnych wrócił do Hamilton. Kapitan Jan 
Sauer poszedł na rozprawę sądową i wrócił 
z tymi dwoma załogantami. Nie dostali 
żadnej kary.

A odnośnie samego filmu; pamiętajmy, 
że w tamtych czasach korzystano jeszcze 
z taśmy filmowej. Katastrofa wydarzyła 
się o godz. 2.00 w nocy. W ciemnościach 
pewnych rzeczy nie da się nakręcić. Byłem 
świadkiem zdarzeń, które działy się doo-
koła katastrofy, ale nie wiedziałem, jak ją 
pokazać bez materiału z miejsca wypadku. 
Ale chyba znalazłem na to sposób, bo póź-
niej, po pierwszych pokazach, pytano mnie, 
jak tam było. Odpowiadałem, że nie byłem 
na pokładzie „Zawiszy”. Prace ukończyłem 
10 lat po katastrofie. Innego filmu o tej tra-
gedii nie nakręcono.

Rozmawiał Andrzej Minkiewicz

Michał Dąbrowski, reżyser filmu „Gdziekolwiek dopełni się twój los”.  Fot. Tomasz Degórski

http://www.kotpol.pl
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Południowo-zachodnią część Wyspy Grodzkiej (na północ od mostu) już przygotowano do budowy portu jachtowego.  Fot. UM Szczecin

o czym mówią w szczecinie... 
Trwa budowa Portu Jachtowego Szczecin. Marina przyjazna  

dla żeglarzy, turystów i mieszkańców powstaje na Wyspie Grodzkiej, naprzeciwko  
Wałów Chrobrego – reprezentacyjnego centrum miasta.

I nwestycja realizowana jest przy 
wsparciu Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (dofinanso-

wanie w ramach działania 6.4. Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013). Początkowo port będzie miał 
około 70 miejsc cumowniczych przy pły-
wających pomostach i zaplecze sanitarne 
dla załóg. W zachodniej części powstanie 
bulwar spacerowy z kilkoma miejscami 
postojowymi dla jachtów i tramwaju wod-
nego. Ten zakątek będzie doskonałym 
miejscem do wypoczynku, z pięknym wi-
dokiem na Wały Chrobrego. Odwiedzający 
Wyspę Grodzką będą mogli też skorzystać 
z wypożyczalni sprzętu wodnego.

W ofercie portu znajdą się miejsca po-
stojowe dla rezydentów oraz gościnne. 
Z pewnością to miejsce zainteresuje że-
glarzy pływających po Bałtyku oraz zało-
gi zmierzające przez Szczecin do Berlina 
lub na północ. Wielu zatrzyma się na kil-
ka dni, by zwiedzić miasto i poznać jego 
atrakcje. Dzięki infrastrukturze będzie 
można zatankować wodę i paliwo, nała-
dować akumulatory (prąd dostępny przy 
stanowiskach cumowniczych), oddać nie-

czystości oraz postawić lub położyć maszt. 
Do dyspozycji armatorów oddany zostanie 
także dźwig o nośności 1500 kg. W budyn-
ku socjalnym znajdą się toalety, prysznice 
oraz pralnie z suszarnią. Dodatkowo kilka 
toalet z natryskami zaplanowano pod zwo-
dzoną kładką pieszą, która połączy Wyspę 
Grodzką i Łasztownię.

Utworzenie w tym miejscu Portu Jach-
towego Szczecin wypełni lukę na szlaku 
wodnym z górnego biegu Odry na Zalew 
Szczeciński i Bałtyk. Dotychczas sporo 
jachtów omijało Szczecin, bo nie miały 
gdzie się zatrzymać. Teraz załogi zmie-
rzające Odrą z Berlina lub z miejscowości 
Schwedt po kilku godzinach żeglugi zacu-
mują w bezpiecznym i przyjemnym miej-
scu, a następnie popłyną dalej na zalew, na 
przykład do uroczej niemieckiej miejsco-
wości Ueckermünde. Powstanie więc trans-
graniczny szlak wodny łączący przystanie 
po polskiej i niemieckiej stronie.

Z tych względów włodarze miasta Szcze-
cin oraz powiatu Uecker-Randow stworzyli 
wspólny projekt „Baza turystyki żeglarskiej 
– Port Jachtowy Szczecin i ZERUM Ue-
ckermünde na transgranicznym szlaku wod-

nym”. Projekt został dofinansowany z pro-
gramu operacyjnego Europejska Współpraca 
Terytorialna – Współpraca Transgraniczna 
Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie 
/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska 
(Województwo Zachodniopomorskie) 2007-
2013. W ramach projektu powstanie część 
nawodna szczecińskiego portu: zwodzona 
kładka dla pieszych z sanitariatami oraz 
pomosty pływające dla 80 jachtów. Równo-
cześnie z funduszy Programu Innowacyjna 
Gospodarka, w ramach projektu Zachodnio-
pomorski Szlak Żeglarski, podnoszony jest 
poziom południowej części wyspy. Z tych 
funduszy powstaną też przyłącza mediów 
oraz budynek techniczno-administracyjny.

Etap trzeci budowy portu obejmie zago-
spodarowanie południowej części wyspy, 
umocnienie zachodniego i północnego na-
brzeża, wzniesienie budynków socjalnych, 
klubowych i kawiarni. Etap czwarty prze-
widuje budowę pływającej stacji paliw, am-
fiteatru, restauracji i kolejnych pomostów 
pływających dla 70 jachtów. Dwa ostatnie 
etapy zostaną zrealizowane przy dodatko-
wym dofinansowaniu z kolejnych dotacji 
unijnych.

http://www.szczecin.eu/


http://www.szczecin.eu/
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D zięki unijnym dotacjom 
oraz zaangażowaniu stowa-
rzyszeń i lokalnych władz 

ukończono budowę dziesięciu eko-
marin – mówi Jacek Protas, marsza-
łek województwa warmińsko-mazur-
skiego. – Jedenasta (PTTK Kamień 
nad Bełdanami) powstanie wkrótce. 
Z unijnych funduszy pozyskano oko-
ło 8 milionów euro. Większość no-
wych portów ma już za sobą pierw-
sze udane sezony. Zyskaliśmy około 
600 miejsc postojowych. Ale projekt 
nie tylko wzbogacił infrastrukturę 
o ekologiczne porty w atrakcyjnych 
i strategicznych miejscach, ale też 
pozwolił wyznaczyć nowe standardy 
dla śródlądowych przystani.

– Projekt budowy ekomarin oka-
zał się wielkim sukcesem lokal-
nych władz i środowisk żeglarskich 
– dodaje Jarosław Klimczak, prezes 
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
i Bezpieczeństwa Wielkich Jezior 
Mazurskich. – Te przystanie poka-
zały nam wszystkim, jaka powin-
na być infrastruktura żeglarska. 
Nowe porty zapewniają odbiór 
nieczystości stałych i płynnych 
oraz dostęp do węzła sanitarnego. 
Przyzwyczajają żeglarzy nie tyl-
ko do wygody, ale także do eko-
logicznych postaw. Jestem prze-
konany, że ekomariny staną się 
inspiracją dla osób odpowiedzial-
nych za następne inwestycje. Będą 

w pozytywny sposób oddziaływać 
na turystykę w najbliższej okolicy.

Żeglarze chętnie odwiedzają nowe 
porty. Jedni przypływają z cieka-
wości, inni – w poszukiwaniu kom-
fortowych i bezpiecznych miejsc 
postojowych. W planach są kolejne 
inwestycje. Zarządzający starszymi 
mazurskimi przystaniami poszukują 
funduszy, by doposażyć swoje por-
ty. Chcą po prostu dotrzymać kroku 
ekomarinom. Do redakcji portalu 
eko-mazurymariny.pl dzwonią lu-
dzie z całej Polski, pytając, jak się 
starać o unijne dotacje i jak zapro-
jektować ekologiczne mariny.

Powstanie ekomarin jest dopie-
ro początkiem zmian. Kolejnym 
krokiem ma być połączenie w sieć 
wszystkich portów spełniających 
nowoczesne standardy i stworzenie 
w ten sposób nowego produktu tu-
rystycznego. W Alpach mamy jeden 
karnet narciarski na wszystkie wy-
ciągi w regionie. Na Mazurach po-
winniśmy mieć ekokartę upoważnia-
jącą do korzystania z ekologicznych 
portów. Taki mazurski karnet mógłby 
upoważniać do cumowania, korzy-
stania z toalet, oddawania śmieci 
i czarterowania jachtów.

Ekomariny powstały od Iławy, Sie-
mian i Zalewa na Pojezierzu Iław-
skim, przez Mrągowo, po Węgorzewo 
na północy Mazur i Pisz na południu. 
Kameralną ekomarinę w Węgorze-
wie otwarto latem. Gustowny bu-

Ekomariny Warmii i Mazur
Mazury i Warmia wzbogaciły się  
o 11 ekologicznych przystani jachtowych. 

Nowy port w Wilkasach (z prawej) w pierwszym sezonie odwiedziło 18 tysięcy żeglarzy.   Fot. Michał Olszewski

Ekomarina w Wilkasach. Z portem sąsiaduje popularna tawerna „DeZeTa”. Fot. Sylwia Włodarczyk

http://www.mazury.travel
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dynek z wieżą obserwacyjną mieści 
toalety, pralnię wyposażoną w pralki 
i suszarki, punkt do zmywania na-
czyń oraz zaplecze techniczne. Gości 
zachwyca okazała i pełna życia eko-
marina w Wilkasach koło Giżycka. 
Port z klimatem, tętniący żeglarską 
muzyką, ma tawernę, salę konfe-
rencyjną, pokoje gościnne, zaplecze 
sanitarne z pralnią oraz około 150 
miejsc cumowniczych. W skład kom-
pleksu wchodzi też amfiteatr Wilka-
sy. W  pierwszym sezonie przystań 
odwiedziło 18 tysięcy żeglarzy.

W centrum Rynu, przy głównym 
deptaku nad Jeziorem Ryńskim, 
wzniesiono kapitanat z pomieszcze-
niami socjalnymi, gospodarczymi 
i  sanitariatami. W porcie można wy-
konać drobne naprawy jachtów. Jest 
także slip do wodowania. Pomosty 
pływające mieszczą 60 jednostek. 
W Mikołajkach gospodarzem eko-
mariny jest Mazurski Klub Żeglarski. 
Przystań z 40 miejscami postojo-
wymi posiada między innymi salę 
wykładową dla uczestników kur-
sów żeglarskich oraz pomieszczenia 
socjalne dla osób podjętych przez 
służby ratownicze uczestniczące 
w akcjach ratunkowych.

Port jachtowy Korektywa, pięknie 
położony w Piaskach nad Bełdanami, 
ma 200 miejsc cumowniczych z do-
stępem do wody, energii i punktów 
odbioru nieczystości. Jest też sklep 
żeglarski, pole namiotowe, wypoży-
czalnia silników zaburtowych, dźwig 
i tawerna. W  Piszu razem z budową 
ekomariny odnowiono plażę miejską 
nad jeziorem Roś. Na przystani może 
cumować 30 jednostek, zbudowano 
plac zabaw, miejsce do grillowania 
i wieżę widokową. Z obiektu chęt-
nie korzystają nie tylko żeglarze, ale 
także mieszkańcy miasta. W Mrą-
gowie nad jeziorem Czos powsta-
ło Centrum Edukacji Ekologicznej 
z bosmanatem i zapleczem dla ra-
towników. Żeglarzom i kajakarzom 
udostępniono sanitariaty oraz punkt 
mycia naczyń. Wybudowano slip, po-
wstały boiska i doskonale wyposa-
żony plac zabaw.

Ekomariny powstały także na Po-
jezierzu Iławskim. W Zalewie nad je-
ziorem Ewingi jest sala wykładowa, 
wieża widokowa, pomost pływający 

dla 18 jachtów, slip i warsztat. Cieka-
wa przystań powstała w Siemianach –  
w pięknym i strategicznym miej-
scu nad Jeziorakiem, które staje się 
ośrodkiem lokalnego życia kultural-
nego. Wybudowano też okazałą eko-
marinę niemal w samym centrum Iła-
wy, na wschodnim brzegu Jezioraka. 
Między plażą miejską a bazą wioślar-
ską powstały dwa dwukondygnacyj-
ne budynki, a przy pomostach urzą-
dzono 30 stanowisk do cumowania.

Budowa jedenastu ekologicznych 
przystani na Warmii i Mazurach to 
projekt, który żeglarzom i lokalnym 
społecznościom pozwolił spełnić 
marzenia, a niedowiarkom udowod-
nił, że warto podejmować nieła-
twe wyzwania. Zaangażowani w to 
przedsięwzięcie wierzą, że w ten 
sposób zainicjowano zmiany, dzięki 
którym za kilka lat większość mazur-
skich przystani będzie spełniać stan-
dardy ekomarin.

www.mazury.travel

W centrum Rynu, nad Jeziorem Ryńskim, zbudowano 60 nowych stanowisk do cumowania.

Port Korektywa w Piaskach nad Bełdanami.

http://www.mazury.travel
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Polski ZwiąZek 
Żeglarski

Polski ZwiąZek 
Motorowodny 
i narciarstwa 
wodnego

T argi Boatshow odbędą się w Łodzi 
w dniach od 15 do 17 listopada. Po 
raz drugi wystawcy i zwiedzający 

spotkają się w nowej łódzkiej hali. Organiza-
torzy zapraszają producentów i importerów 
jachtów, dystrybutorów osprzętu i wypo-
sażenia, agencje czarterowe, a także firmy 
związane z kajakarstwem i windsurfingiem.

Zapowiedziano prezentację amerykańskie-
go jachtu motorowego Marquis 500 Sport 
Coupe z trzema silnikami Diesla. Zobaczy-
my też liczne polskie nowości: jacht spacero-
wy Laguna 700 cruiser, nowy jacht żaglowy 
Sedna 24, motorową łódź z zaburtowym sil-
nikiem Byliner Element i pierwsze polskie 
jachty półślizgowe: Nexus 850 i Balt 818 
Tytan, o którym pisaliśmy we wrześniu.

W tym roku targom Boatshow towarzy-
szyć będzie Salon Turystyki Wodnej – tema-
tyczna wystawa poświęcona szlakom rzecz-
nym, kanałom i śródlądowym przystaniom. 
Swą ofertę zaprezentują producenci space-
rowych łodzi motorowych, właściciele por-
tów, gminy i stowarzyszenia. Wielkopolska 
Organizacja Turystyczna będzie promować 
szlak Wielkiej Pętli Wielkopolski. Wystawcy 
z Augustowa przedstawią Kanał Augustow-
ski i niezwykłe szlaki wodne prowadzące 
na wschód. A przedstawiciele wojewódz-
twa zachodnio-pomorskiego zaprezentują 

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Salon 
Turystyki Wodnej to także wykłady i dys-
kusje. Zaplanowano między innymi prezen-
tację dotyczącą możliwości finansowania 
inwestycji – głos zabierze przedstawiciel 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Targi Boatshow będziemy mogli zwie-
dzać od piątku 15 listopada do niedzieli 17 
listopada – od  godz. 10.00 do godz. 18.00 
(w niedzielę do 16.00). Po wypełnieniu 
formularza rejestracyjnego goście targów 
będą mogli zakupić bilet w cenie 20 zł.

Turystyka wodna na Boatshow

W trzy dni dookoła świata na targach tour salon

P rzedstawiciele polskich i zagra-
nicznych regionów, które są ce-
lem naszych żeglarskich wypraw, 

zaprezentują swą ofertę na poznańskich 
targach Tour Salon. Wystawa odbędzie 
się na terenie MTP w dniach od 17 do 19 
października.

Do Poznania przyjedzie około 500 wy-
stawców. Wodniaków najbardziej zainte-
resują stoiska województw i gmin zwią-
zanych z turystyką wodną. Spacerując po 
hali, odwiedzimy Szczecin, Kołobrzeg, 

zapytamy, co nowego na popularnych po-
jezierzach i nad morzem. Nie zabraknie też 
Warmii i Mazur. A Wielkopolska Orga-
nizacja Turystyczna przedstawi doświad-
czenia związane z wprowadzeniem naj-
nowszej aplikacji mobilnej GPS. Żeglarze, 
którzy wyruszają na zagraniczne akweny, 
z pewnością odwiedzą stoiska Chorwacji, 
Norwegii, Turcji, Grecji, Hiszpanii, Wysp 
Kanaryjskich i Finlandii.

Na targach obecni będą znani podróżnicy. 
Spotkanie z Markiem Kamińskim odbędzie 
się w piątek 18 października (od godz. 16.00 
do 17.30). Martyna Wojciechowska będzie 
gościem w sobotę 19 października (od godz. 
12.00 do 13.30). Również w sobotę swoje 
książki będzie podpisywać Marcin Kydryń-
ski (od godz. 14.00 do 15.00). 

Więcej informacji na stronie: 
www.tour-salon.pl.

http://www.boatshow.pl/
http://www.tour-salon.pl./


TArgI PerySKOP

Targi Berlińskie                           serdecznie zapraszają 
od 21 do 24 listopada 2013

na Międzynarodowe Targi Sportów Wodnych
BOOT & FUN BERLIN

Cały świat sportów wodnych i plenerowych
na terenie Targów Berlińskich

www.boot-berlin.de

                           ss

PROMESSE Warszawskie Przedstawicielstwo Targów Berlińskich, ul. Baśniowa 3, lokal 410, 02-349 Warszawa
tel. (22) 215 47 69, faks (22) 435 99 59, e-mail: promesse@targiberlinskie.pl, www.targiberlinskie.pl

Dokumenty do zgłoszenia udziału 
w targach za pośrednictwem 

Internetu, jak również dodatkowe 
informacje na stronie: b t b li d

NOCNA GALA ŁODZI 
20.11.2013 od godz. 18:00 
Hale 1-6 i 25, 
wejście południowe

Godziny otwarcia: 20.11.2013
od godz. 18:00 do 24:00
21-24.11.2013
od godz. 10:00 do 18:00

W zorem minionych lat, wśród wystawców będą także 
branżowe przedsiębiorstwa z Polski. Szczegółowe in-
formacje można znaleźć na stronie wystawy (www.

boot-berlin.de) lub otrzymać w Warszawskim Przedstawicielstwie 
Targów Berlińskich „Promesse” (www.targiberlinskie.pl), które 
oferuje również sprzedaż biletów w cenach promocyjnych oraz 
pomoc w rezerwacji powierzchni na stoisko (kontakt: promesse@
targiberlinskie.pl). Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośni-
ków sportów wodnych: żeglarzy, motorowodniaków, kajakarzy, 
nurków, surferów, narciarzy wodnych, a także wędkarzy.

Na targach Boat & Fun wystawcy prezentują łodzie motorowe 
i żaglowe, pontony, kutry, kajaki, łodzie mieszkalne, silniki, wy-
posażenie oraz nowe kolekcje odzieży. Nie zabraknie firm czar-
terowych i towarzystw ubezpieczeniowych, przystani, szkół 
żeglarskich, klubów, stowarzyszeń i wydawnictw. Dużym zainte-
resowaniem zwiedzających co roku cieszy się targowa giełda łodzi 
używanych. Podczas wystawy organizowane są spotkania z eks-
pertami, fora dyskusyjne oraz zawody Wake Masters. W ubiegłym 
roku na okazałym targowym basenie prezentowano również deski 
SUP (stand up paddle) zdobywające w Europie i Polsce coraz więk-

szą popularność. Odbędzie się także gala Noc Łodzi, czyli bizne-
sowe spotkanie połączone z nocnym zwiedzaniem wystawy. Gala 
odbędzie się 20 listopada, czyli dzień przed rozpoczęciem targów 
(od godz. 18.00 do północy).

Targi żeglarskie w Berlinie mają długą tradycję. Pierwsza berliń-
ska wystawa łodzi odbyła się 111 lat temu w Wannsee (południo-
wo-zachodnia część miasta). Wystawę Boat & Fun pierwszy raz 
zorganizowano w 2002 roku w dwóch halach. Dziś berlińskie targi 
zajmują już 14 hal.

Boat & Fun – targi w Berlinie
Międzynarodowe Targi Sportów Wodnych  

Boat & Fun 2013 odbędą się w Berlinie  
w dniach od 21 do 24 listopada. Ponad 30 tys. 

gości odwiedzi stoiska około 700 firm.

Targi w Berlinie – 100 km od granicy z Polską.
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P rogram Edukacji Morskiej w Gdań-
sku to więcej niż żeglowanie od 
maja do października. To także 

zaszczepianie szacunku do morza, rozbu-
dzanie lokalnej tożsamości i nauka eko-
logicznych postaw. W trakcie rejsów po 
zatoce i wodach Gdańska gimnazjalistom 
przekazywane są informacje dotyczące 
obiegu wody w mieście. Wypływając na 
morze, nie tylko oswajają się z akwenem, 
lecz także zaczynają rozumieć, iż sami 
mają wpływ na czystość wody. 

Wiosną zrealizowano ogólnopolski kon-
kurs „Nie lej wody!”, którego patronem 
honorowym był sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Środowiska. Temat był szczegól-
nie aktualny, bo rok 2013 został ogłoszony 
przez ONZ Międzynarodowym Rokiem 
Współpracy w Dziedzinie Wody. Ucznio-
wie z całej Polski przesyłali krótkie filmy 
zachęcające do racjonalnego korzystania 
z zasobów wodnych. W jury znaleźli się 
specjaliści: żeglarze, filmowcy i ekolodzy. 
Laureaci konkursu wypłynęli w rejs na po-
kładzie „Generała Zaruskiego”. Odwiedzili 
helską Stację Morską Instytutu Oceanogra-
fii Uniwersytetu Gdańskiego. Asystowali 
trenerom fok w codziennych obowiązkach. 
Wzięli udział w zajęciach, podczas których 
zgłębiali tajniki fauny i flory Bałtyku. Zwie-
dzili też Muzeum Rybołówstwa (fotorelację 
z tygodniowego rejsu można obejrzeć na 
stronie www.programedukacjimorskiej.pl). 
Kolejna edycja konkursu – już za rok.

– Realizując nasze przedsięwzięcie, sta-
ramy się prowadzić edukację morską, która 
wykracza poza sezon żeglarski i poza nasze 
miasto – mówi Mateusz Kusznierewicz, pre-
zes zarządu Fundacji Gdańskiej, pomysło-
dawca Programu Edukacji Morskiej w Gdań-
sku. – Ogólnopolski konkurs pozwala nam 
propagować idee programu w różnych re-
gionach kraju i zarażać żeglarską pasją mło-

dzież, która na co dzień nie ma łatwego do-
stępu do sportów wodnych. Przekonujemy, że 
żeglarstwo to więcej niż sport, a rozwojowi 
nowej pasji powinno towarzyszyć poczucie 
odpowiedzialności za siebie i innych.

Wraz z nadejściem jesieni rozpoczął się 
nowy konkurs: „Woda żyje wśród nas!”, 
adresowany do uczniów gdańskich szkół. 
Głównym jego celem jest zwiększenie 
świadomości na temat obiegu wody w przy-
rodzie i w mieście. – Dzięki materiałom 
edukacyjnym opracowanym wspólnie ze 
spółką Gdańska Infrastruktura Wodocią-
gowo-Kanalizacyjna uczestnicy dowiedzą 
się, jaką drogę przebywa woda, zanim wy-
płynie z kranu. Zdobytą wiedzę przeniosą 
na papier. A dzięki ekspozycji zwycięskich 
prac na tablicach w pasie nadmorskim będą 
mieć wpływ na edukację lokalnej społecz-

ności – mówi Piotr Kukowski, prezes Fun-
dacji Navigare (organizator konkursu).

Dzięki zaangażowaniu Fundacji Naviga-
re oraz możliwościom stworzonym przez 
sponsorów (Ferrero Polska, producent Kin-
der Mlecznej Kanapki, oraz Grupa Lotos) 
w wybranych gdańskich szkołach zimą 
odbędą się teoretyczne zajęcia żeglarskie 
i ekologiczne. W ten sposób Program Edu-
kacji Morskiej w Gdańsku przez cztery lata 
zmienił się z sezonowego projektu żeglar-
skiego w całoroczny ogólnopolski program 
edukacyjno-sportowy. Liczymy, że kolejne 
jego odsłony przyniosą dalszą ewolucję.

Zuzanna Mojska
Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 
12 listopada. Szczegóły na stronach: www.
programedukacjimorskiej.pl, www.facebook.
com/blizejzrodel, www.blizejzrodel.pl. 

edukacja morska przez cały rok
Edukacja morska w Gdańsku nie zwalnia z końcem  

sezonu żeglarskiego. Uczniowie biorą udział w nowym  
konkursie: „Woda żyje wśród nas!”.

Laureaci konkursu „Nie lej wody!” wypłynęli w rejs na pokładzie „Generała Zaruskiego”.  Fot. Robert Hajduk

Młodzież odwiedziła Stację Morską Instytutu Oceanografii UG. Asystowali trenerom fok w codziennych obowiązkach. „Zaruski” wyrusza do Helu.

http://www.programedukacjimorskiej.pl/
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M istrzowie olimpijscy Mateusz 
Kusznierewicz i Adam Korol 
oficjalnie zakończyli olim-

pijskie kariery. Z tej okazji rywalizowali 
w swych konkurencjach z przyjaciółmi 
i młodymi zawodnikami – Mateusz na fin-
nie, a Adam na łodzi wiosłowej.

Impreza odbyła się na Motławie, w oko-
licach gdańskiego Targu Rybnego. Kibice 
chyba po raz ostatni mogli zobaczyć na 
wodzie burta w burtę polski dream team 
– sterników klasy Finn: Mateusza Kusz-
nierewicza, Dominika Życkiego i Rafała 
Szukiela. Formę starych mistrzów spraw-
dził Piotr Kula, olimpijczyk z igrzysk 
w Londynie (sprawdził i wygrał). Z kolei 
Adam Korol zaprosił na imprezę swoich 
przyjaciół ze złotej czwórki podwójnej 
(Pekin 2008): Marka Kolbowicza, Konra-
da Wasielewskiego i Michała Jelińskiego. 
Osada po raz ostatni zaprezentowała się 
kibicom wioślarstwa w pełnym składzie. 
– Była to znakomita okazja, aby ponownie 
poczuć smak rywalizacji. Poza tym mogli-
śmy oficjalnie podziękować trójmiejskiej 
publiczności za wiele lat wsparcia podczas 
olimpijskich startów – powiedział Mateusz 
Kusznierewicz.

Zorganizowano wyścig smoczych łodzi, 
w którym udział wzięli główni bohatero-
wie. Zosia Borowska, zwyciężczyni mło-
dzieżowych zawodów, miała okazję ry-
walizować z gigantami klasy Finn, którzy 
przesiedli się na małe optimisty. Zawod-
niczka Gdańskiego Klubu Żeglarskiego, 
który był jednym z organizatorów impre-
zy, odjechała mistrzom i pierwsza minęła 

metę. Zmagania zakończył występ złotej 
czwórki podwójnej z Pekinu. – To nie tyl-
ko koniec mojej kariery olimpijskiej, ale 
również definitywny koniec kariery spor-
towej. Wciąż będę jednak aktywnie działał 
na rzecz wioślarstwa. Jestem trenerem i nie 
zamierzam się odsunąć od dyscypliny – po-
wiedział Adam Korol.

Na zakończenie Adam i Mateusz złożyli 
na ręce Andrzeja Trojanowskiego, dyrek-

tora Biura Prezydenta Miasta Gdańsk ds. 
Sportu, wiosło oraz kompas. Ten gest to 
podziękowanie dla miasta za wieloletnie 
wsparcie.

Zuzanna Mojska

energa Gdański Weekend Mistrzów
Wielka czwórka klasy Finn: Kula, Życki, Szukiel i Kusznierewicz. Na optimistach przegrali z Zosią Borowską.

Pomorze na morze
Młodzież z województwa pomorskiego mogła zasmakować że-

glowania i kontaktu z morzem na pokładzie „Zawiszy Czarnego”. 
We wrześniu żaglowiec cztery razy dziennie wyruszał z Gdyni 
w rejsy po Zatoce Gdańskiej. Przez pięć dni w 20 krótkich wypra-
wach uczestniczyły 564 osoby.

Po zejściu na ląd młodzież zwiedzała jacht „Opty” Leonida Teligi, 
na którym żeglarz samotnie opłynął świat. Przebieg rejsu uczestnicy 
poznawali, oglądając film dokumentalny. Projekt „Pomorze na morze” 
został zorganizowany przez Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski 
przy wsparciu Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni, sta-
rostw powiatowych w Człuchowie i Nowym Dworze Gdańskim, urzę-
dów miast Jastarnia i Puck oraz urzędu gminy w Sierakowicach.

Bohdan Sienkiewicz

szkoła pod Żaglami dookoła europy
„Pogoria” realizuje projekt kapitana Krzysztofa Baranowskie-

go Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami. W niedzielę 1 września 
żaglowiec z 32 uczniami z Polski i Rosji symbolicznie wypły-
nął z Westerplatte po uroczystościach upamiętniających wybuch 
II wojny światowej. Po kilku dniach przepłynął Kanał Kiloński, 
10 września opuszczał Kanał Angielski i kierował się na południe, 
19 września minął Gibraltar, a pod koniec miesiąca zacumował 
w Toulon na południu Francji. Zakończenie wyprawy zaplanowane 
jest we włoskim porcie Civitavecchia (25 października). Ten rejs to 

dla młodzieży nie tylko przygoda, ale też edukacyjne wyzwanie. 
Uczestnicy realizują bowiem na pokładzie program szkolny III kla-
sy gimnazjum. Szkoła uczy też czegoś więcej – smakowania praw-
dziwej morskiej wyprawy dzięki nauce odpowiedzialności i dyscy-
pliny. Więcej o projekcie na stronach www.szkolapodzaglami.org.
pl, www.kp.ru.

Bohdan Sienkiewicz

dotknąć morza na „zawiszy”
„Zawisza Czarny”, szkuner Centrum Wychowania Morskiego 

ZHP, wyruszył w połowie września z Gdyni w rejs „Dotknąć morza”. 
Na pokładzie było 30 studentów i młodych naukowców ze Szwecji, 
Niemiec, Polski, Rosji i Litwy. Rejs zorganizowano w ramach pro-
jektu unijnego Generation Balt, którego zadaniem jest wypracowa-
nie modelu kształcenia kadr dla gospodarki morskiej. Założono, że 
kandydat do pracy powinien mieć wszechstronne kompetencje, co 
zwiększy jego przygotowanie do realizacji nieszablonowych zadań 
i tym samym szanse na znalezienie pracodawcy. 

Dwa takie rejsy zorganizowała we wrześniu Krajowa Izba Go-
spodarki Morskiej współpracująca z Wyższą Szkołą Administracji 
i Biznesu oraz Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Poli-
techniki Gdańskiej. Miały one charakter szkoleniowy. Na morzu 
i w miastach portowych uczestnicy brali udział w kursach doty-
czących spraw morskich – od technologii i logistyki, przez biznes 
i prawo, po przyrodę i ochronę środowiska. 

Bohdan Sienkiewicz
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P rzystań hotelu „Moran” nad Jezio-
rem Powidzkim w Wielkopolsce 
była bazą Mistrzostw Polski Ziem 

Zachodnich – finału Pucharu Polski klasy 
Delphia 24. Uroczyste zakończenie sezonu 
miało oprawę godną karnawału w Rio de 
Janeiro. Zwycięzcy odebrali okazałe pu-
chary, a szczęściarze wylosowali kadłub 
jachtu Delphia 24.

Na tak uroczystym i hucznym zakoń-
czeniu regat dawno nie byliśmy. Żeglarzy 
przywitały tancerki w karnawałowych kre-
acjach, krupierzy rozdali karty i zakręcili 
kołem ruletki, niektórzy strzelali na wiwat 
z rewolwerów, a kelnerzy serwowali wy-
kwintne dania. Hotel „Moran” odwiedzili 
między innymi Zbigniew Stosio, sekretarz 
generalny PZŻ, Zbigniew Kania, mistrz 

i nestor sterników klasy Delphia 24, byli 
też przedstawiciele oleckiej stoczni. Woj-
ciech Kot, współwłaściciel Delphia Yachts, 
zażartował, że to nie przypadek, iż w tym 
samym czasie rozgrywane są dwie prestiżo-
we imprezy żeglarskie – finał Pucharu Ame-
ryki i finał Pucharu Polski klasy Delphia 24 
(dzień wcześniej uczestnicy regat oglądali 
transmisję z San Francisco na dużym ekra-
nie projektora). Doborowa była też obsada 
sędziowska – w komisji zasiedli byli olimpij-
czycy z klasy Finn: Ryszard Blaszka (sędzia 
główny) i Ryszard Skarbiński (sekretarz).

Podczas zakończenia rozdano trofea i na-
grody, rozlosowano kamizelkę ratunkową 
marki Crewsaver, czarter jachtu na Bałtyku 
oraz kadłub łodzi Delphia 24 (tę nagrodę 
wylosował Marcin Pietrzak). Mistrzostwa 
Polski Ziem Zachodnich – Puchar Hotelu 
„Moran” wygrała załoga Zbigniewa Kani. 
Drugie miejsce zajęła ekipa Pawła Oskro-
by, a trzecie – Waldemara Sałaty (rywa-
lizowało 12 jachtów, rozegrano siedem 
wyścigów). W klasyfikacji Pucharu Polski 
(zarówno sterników, jak i jachtów) pierwsze 
miejsce zajął Paweł Oskroba, drugie – Zbi-
gniew Kania, a trzecie – Paweł Tarnowski.

Fotorelację z regat znajdziecie na stronie 
www.facebook.com/hotelmoran. Sponsorzy 
i patroni mistrzostw: Delphia Yachts, Elec-
tra, Artmann, Crewsaver, Meble Rybaccy, 
Uniqa, Radio Merkury, magazyn „Wiatr”.

KO

o puchar hotelu „Moran”

Mistrzostwa klasy Delphia 24 odbyły się w pięknej scenerii Jeziora Powidzkiego.  Fot. Henryk Kątny

Na jeziorze Roś rozegrano Polonijne Mi-
strzostwa Świata w Żeglarstwie. Regaty 
towarzyszyły obradom XXII Światowego 
Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego PKOl, 
który odbył się w Giżycku. Uczestnicy mi-
strzostw korzystali z bazy przystani Wro-
ta Mazur i floty łodzi typu Delphia 21. Na 
starcie stanęły załogi z Austrii, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Kanady, USA, Australii, 
Rosji, Czech i Szwecji.

Honorowy patronat nad regatami objął pre-
zydent Bronisław Komorowski. W słabych 
wiatrach rywalizowało 20 załóg. Jedni byli 
przygotowani na łagodną letnią aurę, gdyż 
zmontowali ekipy trzyosobowe, inni spo-
dziewali się raczej silniejszych wiatrów – na 
pokładzie mieli załogi złożone nawet z pięciu 
osób. W pierwszym wyścigu sygnał dzwo-
nem do startu dała obecna na statku komisji 
sędziowskiej Irena Szewińska, członkini 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Zwyciężyła załoga ze Szwecji żeglująca 
w składzie: P. Ostrowski, W. Ostrowska 
i S. Klimaszewski. Drugie miejsce zajęli: 
G. Majkowski, W. Wardeński i P. Sojkow-
ski, a trzecie – E. Żychski, A. Filipowska 
i M. Klin (zdobywcy srebrnych i brązo-
wych medali przyjechali z Niemiec).

Nazajutrz po wyścigach uczestnicy spot-
kali się w Gospodzie pod „Czarnym Łabę-
dziem” nad Jeziorem Bocznym, gdzie od-
było się uroczyste zakończenie mistrzostw. 
Wręczono Puchar Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego oraz medale i nagrody 
ufundowane przez Polski Komitet Olim-
pijski, PZŻ, marszałka województwa war-
mińsko-mazurskiego i burmistrza Pisza. 
Zabawa przy muzyce szantowej trwała do 
godz. 23.00, po czym żeglarze i uczestnicy 
sejmiku działaczy polonijnych PKOl udali 
się statkiem Żeglugi Mazurskiej „Tałty” do 
Giżycka.

Mistrzostwa żeglarzy polonijnych

Załogi rywalizowały w słabych wiatrach.

http://www.facebook/hotelmoran
http://www.karos.com.pl


WYdArzeNIA PerySKOP

F
O

T
. M

A
R

C
IN

 D
O

R
O

Ś

K onin to polskie Wyspy Kana-
ryjskie, czyli kraina wiecznej 
wiosny. No, może trochę przesa-

dziliśmy z tą wiosną, bo oczywiście tem-
peratury są takie jak w całej Polsce, ale 
przynajmniej woda nie zamarza i można 
żeglować nawet w środku zimy. Konińskie 
jeziora włączono bowiem w otwarty układ 
chłodzenia pobliskich elektrowni – są za-
tem podgrzewane przez cały rok.

XIX Regaty Barbórkowe rozegrane zo-
staną 23 listopada. To tradycyjnie ostatnia 
polska impreza żeglarska na wodzie. Cza-
sem żeglarzy rzeczywiście wita w Koninie 
łagodna aura, ale niekiedy na brzegach leży 
śnieg, a pokrowce przykrywające łodzie 
sztywnieją od pierwszych przymrozków. 
Ale właśnie ten niezwykły czas i wyjątko-
wa aura sprawiają, że do Konina chętnie 
przyjeżdżają żeglarze, którzy mimo zimy 
nie chcą się rozstawać z regatami.

Pierwsze edycje tej imprezy, z udziałem 
klas Finn i FD, odbyły się pod koniec lat 
60. Inicjatorem zimowego ścigania był An-
drzej Pietrzyk. W tamtych latach do Konina 
przyjeżdżali między innymi Andy Zawieja 

i Zbigniew Kania. Później, niestety, nastała 
długa przerwa w organizacji imprezy. Trwa-
ła aż 30 lat. W 1998 roku grupa zapaleńców 
z KŻ Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” 
i KŻ „Energetyk” postanowiła wznowić 
regaty w nowej formule, zapraszając do 
udziału załogi popularnych klas regatowych 
i turystycznych. W klasie Omega starto-
wali wielokrotni mistrzowie Polski: Artur 
Bieguński, Remigiusz Bieguński, Romu-
ald Knasiecki i Mateusz Franciszkowski. 
W klasach MK Café 24 i 730 ścigali się 
olimpijczycy oraz mistrzowie świata i Eu-
ropy: Zbigniew Kania, Piotr Adamowicz 
i Zbigniew Malicki. W załodze Roberta 
Janeckiego zgodnie wybierali szoty Roman 
Paszke i Zbigniew Gutkowski. Weteranem 
zimowych zmagań niewątpliwie jest Zby-
szek Kania, wielokrotny uczestnik imprezy.

Dzień przed regatami (22 listopada) 
w domu kultury „Oskard” odbędzie się 

coroczny koncert „Złota Szekla” (start 
o godz. 18.00). To tradycyjne spotkanie 
śpiewających żeglarzy. Wystąpią Andrzej 
Korycki i Dominika Żukowska, Moha-
dick, Henryk „Szkot” Czekała oraz Darek 
Zbierski.

Pierwszą „Złotą Szeklę” zorganizowa-
no w 1987 roku. Zagrał wówczas między 
innymi zespół Stare Dzwony. Od tamtego 
wydarzenia impreza przyciąga żeglarzy 
i szantymenów, sterników morskich i szu-
warowych, włóczykijów, kapitanów oraz 
sympatyków żeglarstwa. Przez 14 lat „Sze-
klę” odwiedzili wszyscy najbardziej zna-
ni polscy wykonawcy muzyki szantowej 
i folkowej. Śpiewało też wielu debiutantów, 
którzy później odnosili sukcesy na festi-
walu „Shanties” w Krakowie. Zapraszamy 
zatem do Konina na dwa listopadowe dni 
z muzyką i regatami.

Henryk Kowalski

zimowe regaty w koninie
Regaty Barbórkowe rozegrane zostaną na Jeziorze Pątnowskim 
w listopadzie. Na starcie staną załogi omeg i klas turystycznych. 

A dzień wcześniej, na rozgrzewkę, zagra „Złota Szekla”.
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J eanneau Rendez-Vous to cykliczna 
impreza organizowana w wielu kra-
jach przez dealerów marek Jeanneau, 

Prestige i Lagoon. W Polsce gospodarzem 
była firma Dobre Jachty. Wśród uczestni-
ków pojawili się goście z Włoch i Norwe-
gii, a regatowych wskazówek udzielał Ma-
teusz Kusznierewicz.

W tym roku pogoda sprzyjała żeglarzom 
(silny wiatr i słońce) i była sporym wyzwa-
niem dla motorowodniaków. Po powital-
nym śniadaniu i odprawie jachty żaglowe 
rozpoczęły regaty na trasie Sopot – Gdynia 
– Jastarnia. Armatorzy łodzi motorowych, 
walcząc z falami, popłynęli na drugą stronę 
zatoki, gdzie pod osłoną brzegu rozegrali 
wyścigi na dystansie dwóch mil.

Wieczorem gościem spotkania przy grillu 
był Jarosław Kaczorowski, znany kapitan, 
uczestnik regat Mini Transat. Następnego 
dnia armatorzy łodzi motorowych zabrali na 
pokłady także żeglarzy i wszyscy popłynęli 
w kierunku Mewiej Rewy, wąskiej mielizny 
o długości około 10 km, która przecina Za-
tokę Pucką, łącząc Cypel Rewski z Mierzeją 

Helską. Po pokazie ratownictwa morskiego 
załogi rozegrały regaty na otwarto pokłado-
wych łodziach żaglowych typu Puck.

Zakończenie Jeanneau Rendez-Vous zor-
ganizowano na molo w Sopocie. Specjalną 
nagrodę otrzymał armator łodzi Prestige 550, 
który według danych serwisu Jeanneau, 
przepłynął swym jachtem najwięcej motogo-
dzin spośród wszystkich właścicieli łodzi tej 
marki w Europie. Co ciekawe, osiągnął ten 
wynik, pływając tylko po Bałtyku. A podob-
no u nas nie ma gdzie pływać...

Arek Rejs

rendez-Vous pełne wiatru
Armatorzy jachtów ze stoczni Jeanneau uczestniczyli w trzeciej edycji 

Jeanneau Rendez-Vous. Spotkanie odbyło się w Zatoce Gdańskiej.
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P o tragicznym wypadku z wrześ-
nia ubiegłego roku jacht „Rzeszo-
wiak” ponownie wyruszył w morze. 

Wcześniej przeszedł niezbędne naprawy oraz 
kontrolę.

Przed rokiem pisaliśmy o „Rzeszowia-
ku”, który 75 mil od Wysp Owczych, przy 
wysokiej fali i wietrze o sile 11 stopni 
Beauforta, stracił bezanmaszt. W wypadku 
zginął zastępca kapitana, a dwie inne osoby 
zostały ranne.

Jacht przetransportowano na pokła-
dzie kontenerowca do duńskiego Aarhus. 
W trakcie tej podróży ucierpiało poszycie 
kadłuba. Z Rzeszowa przyjechali Marian 
Wilusz i Ryszard Prawdziuk, których zada-
niem było przygotowanie jachtu do drogi. 
Postawili grotmaszt i uruchomili sprawne 
elementy elektroniki. Zebrano też załogę, 
która zdecydowała się odprowadzić „Rze-
szowiaka” do Gdańska trasą przez Ko-
penhagę i Bornholm. Rejs trwał tydzień 
i minął bez większych problemów, choć 
za Bornholmem wiatr wzmógł się do 8 
stopni Beauforta. W Górkach Zachodnich 
„Rzeszowiak” zacumował w macierzystym 
porcie, a dźwig wyciągnął go na ląd, gdzie 
spędził zimę.

Prace remontowe rozpoczęły się wiosną. 
Postawiono bezanmaszt, naprawiono elek-
tronikę i instalację elektryczną, wstawiono 
nowy wiatromierz, wykonano też drobne 
prace na pokładzie (w trakcie akcji ratun-
kowej poprzecinano relingi). Większość 
prac wykonał własnymi siłami Rzeszow-
ski Okręgowy Związek Żeglarski. W lipcu 
jacht stanął na starcie do drugiego etapu 
The Tall Ships Races 2013. – W Gdyni 
odebrałem nowiutką kartę bezpieczeństwa 
i prosto stamtąd ruszyliśmy do Helsinek, 
gdzie kończył się pierwszy etap – mówi ka-
pitan Bogdan Bednarz. – Do udziału w The 
Tall Ships Races wymagany jest idealny 
stan techniczny jachtu, a my chcieliśmy 
pokazać, że „Rzeszowiak” jest w idealnej 
formie.

Po regatach jacht wypłynął w kilka krót-
szych rejsów po Bałtyku. Odbyły się one 
w ramach rekompensaty za niedokończoną 
wyprawę z zeszłego roku. Właściciele jach-
tu starają się udowodnić, że „Rzeszowiak” 
znów jest dzielną jednostką, której można 
zaufać. – Ten jacht nigdy nie zawiódł, a po 
ostatnim remoncie jest w lepszej kondycji 
niż przed wypadkiem – przekonuje kapitan 
Bednarz, wiceprezes ROZŻ. Na przyszły 
rok planowane są dalsze wyprawy, także na 
akweny z trudnymi warunkami, do których 
„Rzeszowiak” został stworzony.

Kamila Ostrowska

„rzeszowiak” 
wrócił na morze

Załogi rywalizowały na trasie Sopot – Jastarnia.

Pogoda sprzyjała uczestnikom – nie brakowało ani wiatru, ani słońca.  Fot. Arek Rejs (2)

http://www.yacht-booking.pl
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W naszym cyklu o modzie, w którym 
prezentujemy najnowsze kolek-
cje, zaglądamy dziś do jesiennej 

garderoby Henri Lloyd. Firma zaprezentowała 
kolekcję fashion zatytułowaną „Komfort i styl 
na chłodne dni”. To odzież o wszechstronnym 
zastosowaniu, wysokiej jakości, zapewniająca 
poczucie pełnej ochrony przed zimnem.

Projektanci Henri Lloyd zadbali o materiały 
najlepszej jakości. W kolekcji znajdziemy za-
równo cienkie i eleganckie sweterki z bawełny, 
jak i te wykonane z grubszej wełny, których sty-
lowe sploty otulą ciało i zapewnią ciepło. Wśród 
najnowszych projektów nie brakuje też kurtek 
z miękką i lekką warstwą termoochronną. Panie 
i panowie znajdą między innymi pikowane kurt-
ki z poliestru: Bulwark Quilted Jacket (kurtka 
męska) i Vivienne Quilted Jacket (damska).

Jednym z ciekawszych produktów przygoto-
wanych na ten sezon jest kurtka Atlas Jacket 
łącząca nowoczesną konstrukcję z klasycznym 
i modnym wzornictwem. Ma podklejane szwy 
zapewniające wodoodporność i izolację ter-
miczną Primaloft, dzięki której jest oddychają-
ca, lekka i wygoda. To główny element kolekcji 
– kurtkę oznaczono nowym logo Union Jack na 
prawym rękawie i odświeżonym logo firmy na 
lewej piersi.

Producent zadbał o to, by ciepła zimowa 
odzież miała stylowy wygląd. Projektanci 
Henri Lloyd stworzyli ubrania, które dobrze 
dopasowują się do każdej sylwetki, nadając 
jej smukłość i elegancję. Przykładem może 
być zapinana na napy kurtka Harmony Field, 
z centralnym zamkiem ukrytym za klapą wy-
kończoną sztruksem. Pikowaną podszewkę 
wykonano z nylonu w kontrastującym kolorze. 
Sylwetkę podkreśli mocowany w talii pasek 
z tego samego materiału, zapinany na skórza-
ną klamrę.

Barwy, które w tym roku dominują w kolek-
cji Henri Lloyd, idealnie pasują do jesiennej 
aury. Mamy więc zieleń lasu oraz pomarańcz, 
czerwień i brązy przywołujące na myśl spa-
dające liście. Szarość natomiast nawiązuje do 
angielskiej mgły.

Odzież z nowej kolekcji możemy nabyć w sa-
lonach Henri Lloyd w Brodnicy (Mazurska 9), 
Gdyni (centrum handlowe Klif, al. Zwycię-
stwa 256), Toruniu (PDT, Rynek Staromiejski 
36/38), Poznaniu (Stary Browar, Półwiejska 
42), Krakowie (Galeria Kazimierz, Podgór-
ska 34), Wrocławiu (Renoma, Świdnicka 40), 
Warszawie (centrum handlowe Panorama, 
al. Witosa 31) i Szczecinie (Marina’Club, 
ul. Przestrzenna 11). A także w pierwszym 
sklepie franczyzowym Henri Lloyd w Socha-
czewie (ul. Warszawska 33c). Można też od-
wiedzić stronę www.henrilloyd.pl i profil na 
Facebooku www.facebook.com/henrilloydpl.

Idealna sylwetka i elegancja

W najnowszej kolekcji  
Henri Lloyd klasyczny 
brytyjski styl przeplata się 
z najmodniejszymi trendami.

21www.magazynwiatr.pl

kolekcja henri lloyd mOda

Kurtka Atlas Jacket

Kurtka Harmony Field

 

http://www.henrilloyd.pl/
http://www.facebook.com/henrilloydpl
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Wagner Revisited  
na „Fryderyku Chopinie” 
Termin: 6.01. – 20.01.2014 
Źródło: 3Oceans

Karaibski rejs Wagner Revisited rozpo-
cznie się w Fort-de-France na Martynice. 
Można też zaokrętować się na pobliskiej 
wyspie Saint Lucia.

Krzysztof Kolumb odkrył Martynikę 
w 1505 roku. Jej górzysty krajobraz, wspa-
niałe plaże i turkusowa woda zachwycają 
żeglarzy z całego świata. Odwiedzając 
wyspę, można zobaczyć drzemiący wul-
kan Montagne Pelée, ogród botaniczny 
Jardin de Balata oraz plaże Les Salines. 
Martynika słynie również z gościnności 
mieszkańców i znakomitej kuchni. Wyspę 
Saint Lucia, jedną z najpiękniejszych i naj-
bardziej znanych, załoga rozpozna z dale-
ka po dwóch wulkanicznych szczytach. 
Oprócz niezwykłej przyrody uczestnicy 
zobaczą miasteczko Soufrière, wodospad 
oraz mineralne łaźnie Diamond w Botani-
cal Garden. 

„Fryderyk Chopin” popłynie na Ma-
yreau, najmniejszą spośród zamieszka-
nych wysp łańcucha zwanego Grenadyny. 
Skromny kamienny kościół wzniesiony na 
szczycie należy do najładniejszych budowli 
sakralnych na Karaibach. Poza tym wy-
spa zachwyca krajobrazami, urzekającymi 
zatoczkami, skalistym wybrzeżem oraz 
muzyką reggae dobiegającą z doskonałej 
knajpki Boba Marleya. Załoga odwiedzi 
też znaną wyspę Sint Maarten podzieloną 
na część holenderską i francuską. A także 
Carriacou – wyspę przemytników (najniż-
sze na Karaibach ceny whisky i tytoniu).

Rejs organizuje firma 3Oceans, armator 
„Fryderyka Chopina” (www.3oceans.pl). 
Na pokład może się zaokrętować 30 osób. 
Cena: 4250 zł.

Safari dla miłośników kitesurfingu
Termin: 13.02. – 27.02.2014 
Źródło: Yachting Holidays, naKaraiby.pl

To coś nowego! Karaibska wyprawa dla 
doświadczonych miłośników kitesurfingu. 
Rejs odbędzie się na katamaranie Lagoon 
380 S2, który dla załogi będzie hotelem, 
środkiem transportu i restauracją. Uczest-
nicy odwiedzą najlepsze miejsca do upra-
wiania kitesurfingu, jednocześnie zwie-

dzając i bawiąc się na każdej z wysp. Będą 
nurkować z żółwiami, przeżyją 10-milową 
przygodę z pasatowym wiatrem i delfina-
mi, odwiedzą ostatnią bazę wielorybniczą 
na Karaibach i zawitają na wyspę Musti-
que, na którą chętnie wpada Mick Jagger 
z zespołu The Rolling Stones, by odwie-
dzić swą willę i dać show w „Basil’s Bar”. 
Na życzenie organizator zapewni szkole-
nie prowadzone przez znanego kitesurfera 
Tomka Janiaka.

Jacht ma cztery dwuosobowe kabiny, 
dwie łazienki z prysznicami oraz przestron-
ny salon z panoramicznym widokiem dają-
cym poczucie przestrzeni i komfortu. Sta-
cjonuje w marinie Blue Lagoon na wyspie 
Saint Vincent. Cena: 6699 zł plus składka 
do kasy jachtowej w wysokości 250 euro 
i koszty przelotu (około 1000 euro). Cena 
obejmuje miejsce w dwuosobowej kabinie, 
usługi doświadczonego polskiego skippera 
oraz korzystanie z wyposażenia jednostki 
(ponton z silnikiem, sprzęt do nurkowania). 
Organizator pomaga w rezerwacji i zakupie 
biletów lotniczych.

Rejs na Seszelach
Termin: 15.02. – 25.02.2014
Źródło: Globtourist

Rejs w tym pięknym egzotycznym miej-
scu załoga rozpocznie od przyrządzonej 
z lokalnych produktów kolacji na wyspie 
Mahé. Uczestnicy odwiedzą wyspę Cu-
rieuse z rezerwatem gigantycznych żółwi 
i głazami o niezwykłych kształtach wyra-
stającymi z błękitnej wody. Różnorodność 
kolorów odkrytych pod wodą u brzegów 
Cocos Island zachwyci każdego – wystarczą 
maska, płetwy i fajka, by dotknąć tego ma-

dokąd na rejs jesienią i zimą?
Karaiby, Seszele czy Wyspy Kanaryjskie? A może  

wyprawa do Malezji lub karnawałowa podróż do Wenecji?  
Dokąd wyruszyć w rejs jesienią i zimą?

Z apraszamy do lektury przewodni-
ka, w którym jak co roku (jesienią 
i wiosną) prezentujemy wybrane 

oferty z kilku polskich agencji żeglarskich. 
Przeanalizujcie program, sprawdźcie ceny, 
skontaktujcie się z organizatorem i wy-
bierzcie najciekawszą propozycję.

„Fryderyk Chopin” popłynie szlakiem Kolumba. Kitesurfing na Karaibach. Po prostu bajka...

http://www.3oceans.pl/
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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

gicznego świata. Rejs odbędzie się na kata-
maranie Nautitech 442. Cena: 4000 zł plus 
koszty transportu (około 3500 zł).

Powitaj Nowy Rok w tropikach
Termin: 28.12.2013 – 6.01.2014 
Źródło: www.dziewiczewyspy.pl

Tropikalne słońce, błękit karaibskiego 
morza, party na pirackim statku, tańce przy 
muzyce reggae i egzotyczne napoje – za-
praszamy na Brytyjskie Wyspy Dziewicze. 
Noworoczny 10-dniowy rejs 14-metrowym 
katamaranem Leopard 47 dostarczy nie-
zapomnianych wrażeń. Czkają na nas trzy 
dwuosobowe kabiny (każda z osobną ła-
zienką i prysznicem), przestronny salon, 
doskonale wyposażona kuchnia, gazowy 
grill na pokładzie i mnóstwo miejsca do 
wypoczynku. Jacht ma obszerny zadaszony 
kokpit z dużym stołem dla całej załogi oraz 
trampolinę na dziobie.

Załoga odwiedzi wszystkie atrakcyjne 
miejsca Brytyjskich Wysp Dziewiczych. 
Cane Garden Bay na wyspie Tortola z bujną 
tropikalną roślinnością, piękną plażą i po-
pularnym wśród miejscowych miejscem do 
surfingu. Wyspę Jost Van Dyke ze sławną 
restauracją „Foxy’s” i niestrudzoną kape-
lą grającą reggae aż do chwili, gdy ostatni 
tańczący mają dość. Bubbling Pool z wodą 
wzburzoną niczym w wielkim jacuzzi. The 
Baths na wyspie Virgin Gorda. Anegadę – 
rafę z ponad 300 wrakami. A także zatoki 
Sandy Cay i Sandy Spit, które po prostu trze-
ba zobaczyć. Załoga odwiedzi też Norman 
Island, gdzie cumuje statek prawie piracki, 
na którym można trafić na prawie piracką 
imprezę. Szczegóły na stronie www.dzie-
wiczewyspy.pl. Więcej informacji: info@
dziewiczewyspy.pl, tel. (71) 735 6777. Cena: 
2500 euro za kabinę plus składka do kasy 
jachtowej i koszty transportu lotniczego.

Sylwester na Seszelach
Termin: 28.12.2013 – 8.01.2014
Źródło: Yachting Holidays

Sylwester i Nowy Rok w seszelskiej re-
publice szczęścia. Bez skrobania szyb 
w samochodach i bez odśnieżania. Celem 
wyprawy jest poznanie prawdziwych Se-
szeli. Zapewnią to sprawdzeni rezydenci, 
którzy z radością dzielą się swą kreolską 
wiedzą i pasją. W programie rejsu żeglo-
wanie luksusowym katamaranem, cumo-
wanie w najpiękniejszych zatokach i pobyt 
na trzech głównych wyspach archipelagu 
(Mahé, Praslin i La Digue – organizatorzy 
zaplanowali zakwaterowanie w hotelach 
przy plaży). 

Uczestnicy wezmą udział w całodniowej 
wycieczce lokalnym szkunerem na wyspę 
La Digue. Będą nurkować, łowić ryby i jeź-

dzić autami terenowymi. Pojadą na pustą 
plażę lokalnym autobusem z miejscowymi, 
spróbują frykasów z kreolskiego sklepu 
i będą się bawić w najlepszej dyskotece. 
Kto lubi reggae, będzie wniebowzięty.

Rejs odbędzie się na luksusowym kata-
maranie z czterema dwuosobowymi kabi-
nami, kuchnią oraz przestronnymi salona-
mi zewnętrznym i wewnętrznym. Kambuz 
wypełnią świeże ryby, owoce, curry, rum 
Takamaka i piwo Seybrew. Nad żeglugą 
czuwać będzie polski skipper, członek tea-
mu Tarnacki Yacht Racing. Cena wyprawy: 
około 1600 euro. Obejmuje rejs katamara-
nem, cztery noclegi ze śniadaniem w hote-
lach na wyspach Mahé i Praslin, transfery 
na lotnisko, do hotelu i portu, opiekę skip-
pera i polskiego przewodnika mówiącego 
po kreolsku. Kalkulacja nie obejmuje prze-
lotu oraz wyżywienia na jachcie.       

Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Kotwicowisko przy Marina Cay i wyspa Virgin Gorda na horyzoncie.

http://www.dziewiczewyspy.pl/
http://www.dziewiczewyspy.pl/
http://www.dziewiczewyspy.pl/
http://www.dziewiczewyspy.pl/
mailto:info@dziewiczewyspy.pl
mailto:info@dziewiczewyspy.pl
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Malezja jesienną porą
Termin: 23.11. – 03.12.2013
Źródło: Globtourist

Rejs rozpocznie się w marinie Tela-
ga Harbour na wyspie Langkawi. Z tego 
miejsca można się wybrać do dżungli lub 
wjechać kolejką na górę Gunung Mat Chin-
chang, by ze szczytu podziwiać wiszący 
most Sky Bridge.

Podczas wyprawy załoga odwiedzi 
miejsca, do których nie docierają tłumy 
turystów – zakątki z pięknymi plażami 
i siedliska egzotycznych zwierząt. Jacht 
zakotwiczy przy niezamieszkałej wyspie 
Pulau Tepor. Dopłynie na Pantai Cenang 
– wyspę znaną z piaszczystych plaż i eg-
zotycznej flory. Odwiedzi także Pulau Da-
yang Bunting, drugą pod względem wiel-
kości wyspę Malezji po Langkawi. W jej 
sercu jest jezioro otoczone zielonym lasem 

tropikalnym. Zabierzcie z sobą maskę, faj-
kę i płetwy, bo jacht z pewnością zatrzyma 
się w ciekawych miejscach do nurkowania. 
Rejs odbędzie się na katamaranie Lagoon 
400. Cena: 4000 zł plus koszty transportu 
(około 3000 zł).

Karnawał  
na Wyspach Kanaryjskich 
Termin: luty 2014 
Źródło: Globtourist

Co robić w środku zimy? Rejs po pięk-
nych wulkanicznych Wyspach Kanaryj-
skich, gdzie przez cały rok trwa wiosna, 
jest tańszy niż zagraniczny wyjazd na 
narty. Chyba więc warto się skusić. Sied-
miodniową wyprawę żeglarską można 
połączyć z karnawałową zabawą, która na 
wyspach trwa trzy tygodnie (kulminacją są 

wielkie parady w Santa Cruz i Puerto de la 
Cruz). Karnawał na Teneryfie jest drugim 
co do wielkości na świecie, po słynnym 
karnawale w Rio de Janeiro.

Załoga odwiedzi Gomerę, jedną z naj-
mniejszych wysp archipelagu, która ze 
względu na swój górzysty charakter, mnó-
stwo zieleni oraz brak kompleksów wypo-
czynkowych gwarantuje spokój. Na Gran 
Canarii uczestnicy zobaczą gigantyczne 
wydmy utworzone przez wiatry wiejące 
znad Sahary (można je podziwiać, podró-
żując na wielbłądach). Podczas rejsu będzie 
można zdobyć staż na wodach pływowych 
o skoku pływu powyżej 1,5 metra (staż 
niezbędny do zdobycia patentu jachtowe-
go sternika morskiego). Cena: 1450 zł plus 
koszty transportu (około 1200 zł).

Ibiza i Formentera
Termin: 2.11. – 9.11. 2013
Źródło: Otago Yacht Agency

Rejs rozpocznie się w Walencji, gdzie 
stacjonuje nowoczesny luksusowy jacht (ze 
skipperem), który dzięki swej wyjątkowo 
eleganckiej sylwetce był nominowany na 
targach w Genui do tytułu Jacht Roku 2005. 
Jednostka ma żagle o łącznej powierzchni 
300 m kw. oraz silnik Yanmar o mocy 100 
KM. Pod pokładem są trzy dwuosobowe 

Na karaibskich kotwicowiskach często spotkać można jachty z polskimi banderami pod salingiem.   Fot. Globtourist
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http://www.yacht-finder.pl
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klimatyzowane kabiny, każda z elektrycz-
ną toaletą i prysznicem. 

Pierwszego dnia załoga popłynie na Ibizę 
do Mariny San Antonio. Następnie skieru-
je się na południe, ku wyspie Formentera. 
Można tam stanąć na kotwicy lub w ma-
rinie La Savina. Można też wyruszyć do 
pobliskiego miasta Sant Francesc, gdzie 
w restauracji „La Estrella” serwowana jest 
najlepsza na świecie wołowina podawa-
na na rozgrzanym kamieniu. Uczestnicy 
odwiedzą też stolicę wyspy, gdzie warto 
wpaść do Teatro Pereyra, w którym go-
spodarze co wieczór raczą gości niezwykłą 
muzyką na żywo. W kolejnych dniach zało-
ga popłynie dookoła wyspy, przemierzając 
bezpieczne zatoki z dzikimi plażami. A na 
koniec powrotny skok do Walencji. Koszt 
wynajęcia jachtu ze skipperem na siedem 
dni: 2600 euro (6 osób). Cena nie zawiera 
przelotów, transferu do portu, wyżywienia, 
paliwa i opłat portowych.

Karnawał w Wenecji
Termin: 1.03. – 8.03.2013
Źródło: Otago Yacht Agency

Karnawał w Wenecji będzie trwał od 22 
lutego do 4 marca. Można wyruszyć na ko-
niec tego okresu – od 1 do 8 marca 2014 roku. 
Rejs rozpocznie się w Słowenii. Z portu Izo-
la załogi popłyną do Wenecji (70 mil). Jach-
ty zostaną w marinie, a uczestnicy wyruszą 
na uliczki miasta pełne kolorowych masek, 
muzyków, spektakli i parad. We wtorek 4 
marca na placu św. Marka załogi powitają 
gondolierów z pochodniami. Krótko potem 
dzwony bazyliki obwieszczą zakończenie 
karnawału. W drodze powrotnej można od-
wiedzić Triest, Koper, Portorož lub Piran.

Do wyboru mamy kilka jachtów: Bava-
ria 50 z pięcioma kabinami (2400 euro), 
Sun Odyssey 45 z czterema kabinami (1600 
euro) i Dufour 44 także z czterema kabina-
mi (1400 euro). Ceny nie zawierają kosztów 
transportu, bieżących opłat związanych 
z rejsem oraz opłaty za transit log (150 euro 
na jacht).

Zostań odkrywcą Omanu
Termin: 08.03. – 22.03.2014
Źródło: Charter Navigator

Na mapie zagranicznych czarterów od 
czasu do czasu pojawiają się wyjątkowe 
oferty, które niestety szybko znikają. Tak 
było z Ukrainą, gdzie przez kilka lat funk-
cjonowała namiastka rynku czarterowego. 
Ale nagle wprowadzono obowiązek pły-
wania ze skipperem armatora, więc samo-
dzielnie już nie pożeglujemy (tych, którzy 
zdążyli, można nazwać szczęściarzami 
– relację z takiej wyprawy znajdziecie na 
stronie www.tawernaskipperow.pl).

Podobną sytuację mamy teraz w Omanie. 
Jest tam jeden katamaran Orana 44 z moż-
liwością czarteru bez lokalnego skippera. 
W Omanie tradycja nie jest wrogiem nowo-
czesności, a nowoczesność wspiera trady-
cję. Czy to miejsce okaże się interesujące? 

Możemy to ocenić tylko osobiście, więc 
może warto się wybrać w rejs w to nietypo-
we miejsce? Dwutygodniowy czarter jach-
tu Orana 44 kosztuje 11 000 euro. Przelot 
liniami Swissair z Warszawy do Muscat to 
wydatek od 2300 zł.

Seszele, czyli szmaragd,  
kokos i bikini 
Termin: 19.02. – 1.03.2014  
Źródło: Blue Sails

Turkusowe wody Oceanu Indyjskiego 
(najpiękniejszego i najcieplejszego na świe-
cie), piękne krajobrazy i zachwycająca at-
mosfera to składniki rejsu po najbardziej 
urzekających zakątkach Seszeli. Granitowe 
skały, bajeczne plaże, migoczący w słoń-
cu piasek i pragnienie ugaszone napojem 
z tajemniczego coco de mer, czyli owocu 
rosnącego na 30-metrowej palmie kokoso-
wej – takie rzeczy tylko na Seszelach. Trasa 
rejsu wiedzie przez najpiękniejsze wyspy 
i zakątki archipelagu: Mahé, Saint Anne, 
Praslin, La Digue, Cocos Island, Curieuse, 
St. Pierre oraz Aride. Duży komfortowy 
katamaran Lagoon 440 będzie domem dla 
ośmiu osób. Cena: od 1190 euro.

Karaiby, czyli sposób  
na zimową depresję 
Termin: 26.01. – 7.02.2014 
Źródło: Blue Sails

Gorące słońce, szmaragdowe morze, ryt-
miczne dźwięki porywające do tańca, egzo-
tyczne drinki i soczyste owoce czekają na 
tych, którzy dadzą się porwać karaibskiej  

Świeże owoce prosto z łódki. Po prostu nie można się oprzeć.  Fot. Globtourist

W Walencji czeka na nas nowoczesny luksusowy jacht ze skipperem.

http://www.tawernaskipperow.pl/
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żywiołowości i niepowtarzalnej atmosferze. 
Podczas rejsu uczestnicy odwiedzą najpięk-
niejsze zakątki Karaibów, spędzą czas na 
plażach, poznają urok tropikalnych lasów 
i miejsca, gdzie kręcono „Piratów z Kara-
ibów”. Komfortowy katamaran Lagoon 421 
gwarantuje prywatność ośmiu uczestnikom 
rejsu. Cena: od 1190 euro.

Listopadowe Karaiby
Termin: 16.11. – 30.11.2013
Źródło: Charter.pl

35 stopni Celsjusza u progu zimy? Za-
praszamy na listopadowe Karaiby lubiane 
szczególnie przez osoby szukające mniej 
zatłoczonych zatok i portów (pełnia sezonu 
w tym rejonie przypada na styczeń i luty). 
Trasa rejsu wiedzie z Martyniki (najlepiej 
skomunikowana z Europą wyspa archi-
pelagu) na południe w kierunku Grenady. 
Załoga planuje przepłynąć od 400 do 500 
mil, odwiedzając między innymi wyspy 
Saint Lucia, Saint Vincent, Mustique, Be-
quia, Mayreau, Tobago Cays, Union Island, 
Carriacou i Grenada. Jeśli dopiszą warunki 
meteorologiczne, możliwe jest zawinięcie 
na rzadziej odwiedzany Barbados. Rejs 
odbędzie się na katamaranie Lagoon 380. 
Cena (5400 zł) obejmuje koję na jachcie, 
wyżywienie, transfer z lotniska, opłaty 
portowe, paliwo, zaprowiantowanie, opłaty 
celne, pościel, ubezpieczenie, sprzątanie po 
rejsie oraz usługi skippera.

Styczeń na Seszelach
Termin: 18.01. – 1.02.2014
Źródło: Charter.pl

Gdzie rozpocząć nowy sezon żeglarski? 
Może na Seszelach położonych na Oce-

anie Indyjskim? Nieskażona cywilizacją 
przyroda obfituje tam w niezwykłe gatun-
ki zwierząt i roślin. Niewielkie odległości 
między wyspami pozwalają zorganizować 
wspaniały wypoczynek. A słońce gwaran-
tuje najpiękniejszą opaleniznę. Żegluga to 
głównie kilkugodzinne przeloty między 
kotwicowiskami. Zatoki i plaże osłonięte 
rafami są oazą spokoju nawet przy silnych 
wiatrach, które i tak w lutym pojawiają się 
nieczęsto. Rejs rozpocznie się na wyspie 
Mahé, w marinie położonej nieopodal lot-
niska. Uczestnicy odwiedzą między inny-
mi wyspy Praslin, La Digue i Curieuse. 
Organizator proponuje dwa jachty: Lagoon 
380 i Lavezzi 40. Cena (6700 zł) obejmuje 
koję na jachcie, wyżywienie, opłaty porto-
we, paliwo, zaprowiantowanie, opłaty cel-
ne, pościel, ubezpieczenie, sprzątanie po 
rejsie oraz usługi skippera.

Sylwester na Korsyce
Termin: 27.12.2013 – 5.01.2014
Źródło: Charter.pl

Załogi wyruszą na Elbę i Korsykę z por-
tu Piombino lub Punta Ala. Można też 
obrać kurs bardziej na południe, ku wy-
spie Giglio, rozsławionej po tragedii pro-
mu „Costa Concordia”. Elba z marinami 
w Portoferraio i Porto Azzuro, a także 
Korsyka z Bastią na północy i Bonifacio 
na południu, to znakomite cele żeglarskiej 
podróży. Zarówno dla szukających śladów 
historii, jak i dla tych, którzy chcą po pro-
stu wypocząć. Noc sylwestrową uczest-
nicy spędzą w niewielkim korsykańskim 
porcie La Solenzara posiadającym no-
woczesną marinę oraz wiele restauracji. 
Organizator proponuje dwa jachty czte-
rokabinowe (Bavaria 44 i Elan 434). Cena 

(2400 zł) obejmuje koję, transport busem 
z Bielska-Białej plus powrót, wyżywienie, 
opłaty portowe, paliwo, zaprowiantowa-
nie, pościel, ubezpieczenie, sprzątanie po 
rejsie oraz usługi skippera.

Do Sztokholmu na „Zawiszy”
Termin: 16.03. – 26.03.2014
Źródło: Charter.pl

Ponad 100 godzin żeglugi na Bałtyku. 
Kto się skusi? Trasa „Zawiszy Czarne-
go” wiedzie przez malownicze szkiery na 
przedmieściach Sztokholmu, a w drodze 
powrotnej przez Visby na Gotlandii. Zało-
ga zostanie podzielona na cztery wachty. 
Na czele każdej z nich stanie doświadczo-
ny oficer, a nad całością czuwać będzie 
kapitan z pięcioma osobami stałej załogi. 
Kambuzem dowodzi kucharz organizujący 
pracę wachty kambuzowej. Cena (2900 zł) 
obejmuje koję, trzy posiłki dziennie, opłaty 
portowe, paliwo, zaprowiantowanie, opłaty 
celne i ubezpieczenie.

Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Termin: 01.01. – 11.02.2014
Źródło: Globtourist

Brytyjskie Wyspy Dziewicze to licz-
ne wysepki, piękne plaże, podwodne ja-
skinie, zatoki zachwycające turkusową 
wodą i wszechobecna muzyka reggae. 
To rejon przyjazny żeglarzom i tym, któ-
rzy chcą poznawać podwodny świat. Na 
BVI wieją stałe wiatry (10 – 20 węzłów) 
z kierunków wschodnich. Podczas rejsu 
załoga odwiedzi Norman Island – wyspę, 
która była inspiracją dla Roberta Louisa 
Stevensona, autora „Wyspy Skarbów”. 
Rejs odbędzie się na katamaranie Lavezzi 
40. Cena: 4000 zł plus koszty transportu 
(około 4000 zł).

Szlakiem Kolumba
Termin: od 9.11.2013
Źródło: Otago Yacht Agency

Jesienne przejście Atlantyku z Wysp Ka-
naryjskich (Las Palmas) na Wyspy Dzie-
wicze (Tortola). Załogi pokonają około 
2850 mil szlakiem ciepłych pasatów. Na 
jachcie będą skipper i hostessa, ale wszy-
scy uczestnicy biorą czynny udział w rej-
sie, pogłębiając swą wiedzę żeglarską. 
Nie trzeba mieć praktyki oceanicznej ani 
morskiego doświadczenia. Wystarczy do-
bry stan zdrowia i entuzjazm do pracy na 
pokładzie. Załogi mogą się zaokrętować 
na katamaran Lagoon 450 lub jacht Sun 
Odyssey 469. Cena: 1200 euro za miejsce 
w dwuosobowej kabinie (rejs będzie trwać 
około 25 dni). Cena nie obejmuje przelo-
tów, transferów, wyżywienia, opłat w ma-
rinach, paliwa i osobistego ubezpieczenia.Seszele, czyli skrawki lądu z innego świata.  Fot. Blue Sails
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Lowrance Elite5 HDI
Nowa wersja urządzenia z popu-
larnej serii Elite5 jest kombinacją 
plotera GPS i echosondy (w sprze-
daży od października 2013 roku). 
W Lowrance Elite5 HDI połączono 
nagradzaną echosondę szerokopas-
mową Broadband oraz wysokiej 
rozdzielczości sonar Downscan. 
Możemy wybrać jedną z czterech 
częstotliwości pracy echosondy. 
W komplecie jest zintegrowany prze-
twornik pawężowy. Dostępna jest 
także sama echosonda Elite5X HDI 
lub sam ploter GPS Elite5 HD. 
Źródło: www.parker.com.pl

Dek-King, czyli pokład jak z drewna
Dek-King to alternatywa dla pokładów z drewna teko-
wego. Elementy Dek-King może w łatwy sposób ułożyć 
nawet amator. Kolejne listwy systemu łączymy na wpu-
sty i gniazda, używamy też odpowiedniego spoiwa oraz 
kleju, który pozwala przymocować całość do powierzch-
ni pokładu.
Dek-King, imitując drewniane wykończenie łodzi, podnosi 
standard i bezpieczeństwo, a także poprawia estetykę. Kad-
łub staje się cieplejszy i przyjemniejszy w dotyku. Panele 
odporne na słońce i wodę dostarczane są w formie pasów 
o długości 2,25 m lub w roli o długości 10 m. 
Źródło: www.mazuria.com

Nowa mapa Mazur i wybrzeża
Dzięki nowej mapie Mazur Navionics odkry-
jemy uroki najpiękniejszych zakątków Polski. 
Na mapie znajdziemy mazurskie jeziora i wody 
przybrzeżne Bałtyku. Zawiera warstwę batyme-
tryczną akwenów w wysokiej rozdzielczości. 
Dzięki usłudze SonarCharts użytkownicy staną 
się odkrywcami głębi akwenów – wzniesień, 
obniżeń i podwodnych konstrukcji. Dane baty-
metryczne pomogą w odnalezieniu unikatowych 
siedlisk ryb. Mapa przeznaczona jest do urzą-
dzenia Dragonfly oraz wielofunkcyjnych urzą-
dzeń Raymarine serii a, c oraz e. W wybranych 
modelach mapa dostępna jest na karcie microSD. 
Źródło: www.eljacht.pl

Wodoszczelna gruszka
Urządzenie SPM-33/Y4 to lekki zewnętrzny mikrofonogłośnik (tzw. gruszka) 
z wbudowanym przyciskiem PTT oraz wyjściem na słuchawkę. Przeznaczony jest 
do zdalnej obsługi przenośnej radiostacji morskiej NC-33M. Na tylnej ściance obu-
dowy został umieszczony obrotowy klips pozwalający przypiąć urządzenie pod 
dowolnym kątem. SPM-33/Y4 wyposażono w kabel sprężynowy o wzmocnionym 
oplocie. Urządzenie jest wodoszczelne i odporne na kurz (standard IP-67, czyli wy-
trzymuje zanurzenie na głębokość metra przez 30 minut). Cena: 149 zł brutto. 
Źródło: www.navcomm.eu

Wyspy warte odkrycia
Nakładem wydawnictwa Arkady ukazał się piękny album An-
ne-Claire Meffre „Wyspy warte odkrycia”. To wydawnictwo 
nie tylko dla żeglarzy. Na bogato ilustrowanych stronach au-
torka przedstawia fascynujące wyspy i archipelagi, które mogą 
być celem wymarzonych podróży. Krótko opisuje geografię 
i historię każdej wyspy, jej faunę i florę, mieszkańców, ich kul-
turę i tradycję. Znajdziemy również wskazówki nawigacyjne, 
informacje o linii brzegowej i rezerwatach przyrody oraz naj-
ciekawszych miejscach do nurkowania. Cena: 89 zł. 
Źródło: www.arkady.eu

Torba podróżna Tribord
Torba Tribord o pojemności 60 litrów z dwuletnią 
gwarancją. Dwie przegrody (sucha i mokra) pozwalają 
segregować odzież w trakcie regat lub weekendowych 
rejsów. Haczyki umożliwiają przypięcie torby do łodzi. 
Wymiary: 70 x 26 x 36 cm. Średnica otworu: 68 cm. 
Cena: 249,99 zł. 
Źródło: www.decathlon.pl

Locja Turcji i Cypru
Anglojęzyczne wydanie locji Turcji i Cypru (od Bosforu po granicę syryjską). Autorzy opłynęli wybrzeża 
po raz kolejny, zbierając najnowsze informacje. Publikacja zawiera aktualne plany przystani i portów oraz 
fotografie. Techniczne wskazówki zebrane w pierwszej części wydawnictwa dostosowano do potrzeb nowo-
czesnej nawigacji. Cena: 225 zł. 
Źródło: www.sklep.sail-ho.pl

Lornetka Nikon Monarch
Monarch 5 8x42 to wodoodporna i zabezpieczona przed zaparowa-
niem lornetka dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku. 
Charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją, komfortową obsługą, 
ostrym i jasnym obrazem – przeznaczona jest do intensywnego 
użytkowania nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Ma 
uszczelniony korpus chroniący wnętrze, gumową powłokę zapew-
niającą pewny chwyt i zaawansowany układ optyczny zawierający 
elementy ze szkła ED (o niskiej dyspersji). Średnia cena rynkowa 
lornetki Monarch 5 8x42: 950 zł. 
Źródło: www.nikon.pl

http://www.parker.com.pl/
http://www.mazuria.com/
http://www.eljacht.pl/
http://www.navcomm.eu/
http://www.arkady.eu/
http://www.decathlon.pl/
http://www.sklep.sail-ho.pl/
http://www.nikon.pl/
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P ort znajduje się na skraju Słowińskie-
go Parku Narodowego, u ujścia rze-
ki Słupia. Niezbyt szerokie wejście 

(40 metrów) tworzą dwa betonowe falochro-
ny. Portowy kanał w najwęższym miejscu ma 
szerokość 28 metrów. Mogą tu zawijać jedno-
stki o zanurzeniu do 4 metrów. W ubiegłym 
miesiącu Urząd Morski w Słupsku rozpoczął 

kolejne pogłębianie toru wodnego. Wybierany 
piasek był wysypywany na plażę, gdzie zbie-
rali się mieszkańcy i poszukiwacze bursztynu.

Jachty turystyczne zawijające do Ustki cu-
mują burtą do Nabrzeża Helskiego (północ-
na część Basenu Węglowego). Możemy się 
też zatrzymać przy Nabrzeżu Kołobrzeskim 
(okolice latarni na wschodnim brzegu rzeki).

W 2012 roku w Ustce przeprowadzono 
modernizację portu (pierwszy poważniej-
szy remont od lat 50.). Odnowiono wschodni 
brzeg rzeki Słupia – Nabrzeże Kołobrzeskie, 
Nabrzeże Słupskie i Nabrzeże Lęborskie. 
Gruntownie przebudowano ul. Westerplat-
te biegnącą przez zachodnią część portu. 
Trwa budowa ruchomej kładki pieszej, która 
w przyszłym roku połączy wschodnią i za-
chodnią część portu na wysokości latarni 
morskiej. Kładka poprawi komunikację 
między dwoma częściami miasta.

Podczas umacniania brzegów i oczyszcza-
nia kanału wydobyto trzy bomby głębinowe 
z czasów II wojny światowej, każda ważyła 
około 100 kg (ewakuowano mieszkańców 
najbliższego budynku, pracowników Urzędu 
Morskiego i Straży Granicznej, a także osoby 
z niektórych jednostek cumujących w porcie). 
Niewybuchy zostały zniszczone przez sape-
rów na poligonie sił powietrznych w Ustce. 
Dla pewności, czy port nie kryje kolejnych 
niespodzianek, nurkowie przeszukali dno za 
pomocą sonarów i wykrywaczy metali.

– Na zachodnim brzegu, przy Basenie 
Węglowym, planowana jest budowa za-
plecza żeglarskiego. Prawdopodobnie już 
wiosną przyszłego roku zostaną zamon-
towane pływające pomosty, które ułatwią 
cumowanie. Znajdą się one tuż za wejściem 
do basenu – mówi Maciej Karaś z zarządu 
portu. – Na lądzie zostaną zamontowane 
nowe skrzynki z przyłączami elektryczny-
mi. W planach mamy także budowę dru-
giego basenu portowego, znajdzie się on na 
północ od Basenu Węglowego.

port ustka
Ustka, jeden z większych portów rybackich w Polsce,  

to morski przystanek w połowie drogi między Darłowem  
a Łebą. Przy kei może cumować około 20 jachtów.

   Do portu podchodzimy kursem 153°, kierując się na latarnię morską Ustka 54°35,2’N 16°51,25’E (Oc6s 
22m18M). Gdy głowica falochronu zachodniego 54°35,5’N 16°51,0’E ze światłem o charakterystyce 
IsoG6s 10m7M znajdzie się w namiarze 167°, zmieniamy kurs i kierujemy się na środek wejścia.

   Wejście do portu jest trudne przy silnych wiatrach wiejących prostopadle do toru podejściowego. 
Silny prąd przybrzeżny spycha jednostki na falochron, żeglugę utrudnia wysoka fala i przybój. 
W sztormach wejście jest niebezpieczne i niezalecane.

   Po wejściu do awanportu trzymamy się wschodniej strony. Płyniemy kanałem przy latarni morskiej, 
pozostawiając po prawej Ostrogę Helską z dwoma światłami (QG6m 5M). Za drugim światłem 
zielonym, na wysokości latarni, znajduje się wejście do basenu, w którym możliwy jest postój jachtów 
(Nabrzeże Helskie). Możemy się też zatrzymać przy Nabrzeżu Kołobrzeskim. Traffi  c: całodobowo na 
kanale 12 VHF. Kapitanat Portu Ustka: (059) 814 44 30.

USTKA
54°35,3’N 16°51,3’E

wskazówki nawigacyjne

Jachty zawijające do Ustki cumują burtą do Nabrzeża Helskiego (północna część Basenu Węglowego).   Fot. Krystian Trela
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Portowy kanał w najwęższym miejscu ma szerokość 28 metrów.

Możemy się też zatrzymać przy Nabrzeżu Kołobrzeskim – na wschodnim brzegu rzeki.  Fot. Krystian Trela

Żeglujmy po Bałtyku

W ramach cyklu „Żeglujmy po Bałtyku” 
publikujemy artykuły zachęcające do tu-
rystycznej żeglugi po naszym morzu. Opi-
sujemy porty i inwestycje. A w relacjach 
z rejsów przedstawiamy ciekawe trasy 
i miejsca, które warto odwiedzić podczas 
morskiej podróży. Chcemy was zachęcać 
do rozważnej żeglugi i podpowiadać, jak 
organizować bezpieczne wyprawy. Wspól-
nie z portalem Sailing Poland opisujemy 
żeglarskie przystanie polskiego wybrze-
ża. Odwiedziliśmy już Szczecin, Trzebież, 
Stepnicę, Świnoujście, Dziwnów, Kamień 
Pomorski, Kołobrzeg, Mrzeżyno i Jastarnię. 
W następnych wydaniach „Wiatru” będzie-
my prezentować kolejne porty.
Żeglujcie z „Wiatrem” po Bałtyku i zaglądaj-
cie na portal Sailing Poland, który udostęp-
nia e-locje marin od Szczecina po Gdańsk 
i Zalew Wiślany. W serwisie znajdziecie 
interaktywne plany 80 portów i 40 miast. 
Roczny dostęp do wszystkich e-locji kosz-
tuje 29 złotych. Przed dokonaniem reje-
stracji można sprawdzić działanie serwisu, 
otwierając locję Mariny Gdynia, która jest 
dostępna bez logowania.

http://www.sailingpoland.pl
www.janmor.com.pl
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reJSy Mazury

W tym roku popłynąłem na połu-
dnie Mazur. Najpierw z Giży-
cka na jezioro Roś, a następ-

nie na kraniec Nidzkiego. Dawno w tych 
rejonach nie byliśmy. Zależało nam więc 
na tym, by zawinąć do kilku miejsc i skon-
frontować teraźniejszość z dawnym mazur-
skim żeglowaniem. Załoga rodzinna: dwoje 
dzieci w wieku szkolnym (14 i 12 lat) oraz 
ja. Warunki dopisały, nie wiało zbyt mocno, 
a słoneczna pogoda zachęcała do pływania. 
Mimo to na Mazurach sporo przestrzeni – 
tłoku nie było ani na szlakach, ani w portach.

Obraz pierwszy: mazurska flota

Żeglowaliśmy siedmiometrowym jach-
tem typu Mors – konstrukcją Jerzego 
Pieśniewskiego z pierwszej połowy lat 80. 
Wspaniała łódka. Bezpieczna, szybka, z re-
gatowym zacięciem, płynąca ostro na wiatr 
bez nadmiernych przechyłów. Przymierza-
liśmy się do każdego jachtu napotkanego po 
drodze, ale szanse mieliśmy tylko przy sil-
nych wiatrach, bo łódź była solidnie doba-
lastowana, a żagle stosunkowo niewielkie.

Podczas dwutygodniowego rejsu spotka-
liśmy tylko jeden jacht tego samego typu. 
Na tle łodzi dostępnych w czarterach na-
sza jednostka wyglądała jak pojazd z innej 
planety. Bez systemu Lazy Jack i rolowa-
nego foka. Bez pokładowej toalety i innych 
bajerów uchodzących dziś za standard. 
Wnętrze dość niskie, bez osobnych kabin, 
a stolik tradycyjnie rozkładany na skrzyn-
ce mieczowej. Do tego świeczki zamiast 
nowoczesnych lamp oświetleniowych. Ale 
mimo to rejs był udany, a frajda z żeglowa-
nia szybką łódką – wyjątkowa.

W niektórych portach nasza łódź była naj-
mniejsza przy kei. Dominowały jachty oś-
miometrowe (Antila 27, Maxus 27, Fortuna 
27), dziewięciometrowe (Dreamer 32, Maxus 
32), a nawet dziesięciometrowe (Cobra 33). 
Zdarzały się też większe, ale sporadycznie.

Bardzo popularne są nadal konstrukcje 
Andrzeja Skrzata: sasanki, tanga, poja-
wiają się też słynne sportiny 595. Z seryj-
nych modeli dominują jednostki ze stoczni 
Delphia Yachts – głównie typu Phila 880. 
Ale po Mazurach wciąż pływa sporo jach-
tów z minionej epoki, przede wszystkim 
venuski i oriony. To z reguły jednostki 
prywatne, odkupione od klubów i zakła-
dów pracy, dopieszczone ręką armatorów. 
Wciąż świetnie służą mazurskim załogom. 
Czasem można zobaczyć prawdziwe oldti-
mery: łodzie typów Mak 707, Pegaz czy El 
Bimbo. Furorę na Bełdanach robił pięknie 
odrestaurowany sklejkowy Mak 444. Spot-

kaliśmy także załogę pływającą na ome-
dze – nie z oszczędności, ale z powodów 
sentymentalnych.

Obraz drugi: barki

Z roku na rok jest ich coraz więcej. Więk-
szość czarterowych łodzi spacerowych może 
prowadzić sternik bez patentu. Jakie są za-
lety takich jednostek? Nie musimy kłaść 
masztu, nie wybieramy szotów, pływamy 
prawie w każdych warunkach pogodowych, 
a do tego pod pokładem jest wygodnie jak 
w domu. Najpopularniejsze są jachty typu 
Nautica 1000, widzieliśmy też łodzie marek 
Calypso i Futura. Wielu żeglarzy w starszym 
wieku wybiera właśnie tego typu jednostki.

Obraz trzeci: umiejętności

Jachty na Mazurach są dziś sporych roz-
miarów, ale ich wielkość nie zawsze idzie 
w parze z umiejętnościami sternika i za-
łogi. Wiele ekip radzi sobie raczej słabo. 
Ale do wypadków nie dochodzi. Ludzie 
jednak mają instynkt samozachowawczy 
i chyba nie ryzykują nadmiernie. Chociaż 
niektóre manewry budzą zdziwienie in-
nych użytkowników szlaku. Na bardziej 
zatłoczonych jeziorach (Mikołajskie, Beł-
dany) trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo 
nie wszyscy respektują podstawowe zasa-
dy prawa drogi.

Obraz czwarty:  
śluzy, szlaki i kanały

W ostatnich latach sporo mówiono o kło-
potach ze śluzowaniem w najbardziej uczęsz-
czanej śluzie Guzianka. Narzekano na tłok 
i załogi wpychające się bez kolejki. W tym 
roku, podczas naszego rejsu w szczycie sezo-
nu, wpłynęliśmy do śluzy praktycznie z mar-
szu, przepuszczając jedynie statek białej 
floty. Razem z nami weszło jeszcze siedem 

Moje mazurskie obrazy
Marek Słodownik wrócił na ulubione mazurskie szlaki.  

Odwiedził małe ciche porty i duże mariny tętniące życiem.  
Co zapisał w swym dzienniku jachtowym?

Większość czarterowych łodzi spacerowych może prowadzić sternik bez patentu.  Fot. Marek Słodownik
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jachtów (więcej chętnych nie było). I nie dzia-
ło się to o 7.00 rano, ale w środku lipcowego 
dnia. Nikt się nie wpychał, nie było nerwów 
i złorzeczeń. A w śluzie Karwik było jeszcze 
luźniej – żadnej kolejki, tylko my i śluzowy, 
który obsłużył nas bez zwłoki.

Niestety, Mazury z roku na rok się kur-
czą. Jeszcze 20 lat temu można było do-
płynąć na koniec jeziora Roś, do ostatniej 
zatoczki. Dziś jest to prawie niemożliwe, 
bo końcowy odcinek porasta podwodna ro-
ślinność – załogi ryzykują utknięciem w ła-
wicach chwastów. Podobnie jest na krańcu 
Jeziora Nidzkiego. Do Jaśkowa już się nie 
dotrze, przed ostatnim przesmykiem drogę 
zagradza wielka warstwa mułu, a z dna do-
chodzą na powierzchnię gazowe bąble.

Mazurskie kanały mogłyby być atrakcją na 
skalę międzynarodową. Są przepiękne, z nie-
zwykłymi widokami, toczą swe wody przez 
atrakcyjne tereny będące enklawą w zurbani-
zowanym świecie. Kanał Jegliński może z po-
wodzeniem konkurować z europejskimi szla-
kami. Ale niestety nasze drogi są zaniedbane. 
Degradacja postępuje z roku na rok – sterczą-
ce pręty zbrojeniowe, brak polerów cumowni-
czych, płycizny i bród. Jest zakaz cumowania, 
trudno też wyobrazić sobie bezpieczne burła-
czenie po zapadających się nabrzeżach. 

Obraz piąty: porty

Od kilkunastu lat przybywa na Mazu-
rach portów jachtowych. Ich standardy są 
różne, od doskonałej Wioski Żeglarskiej 
w Mikołajkach, przez uroczy port Korek-
tywa w Piaskach, po miasteczko żeglarskie 
Wrota Mazur. Są też mniej znane miejsca, 
jak przystanie na Bełdanach czy Nidzkim. 
Wybór jest duży, na każdą kieszeń i speł-
niający różne oczekiwania co do gastrono-
mii czy życia koncertowego.

Wciąż zachwyca mnie port „U Faryja” 
w Rucianem. Miejsce zbudował od podstaw 
Eugeniusz Faryj, dziś 67-letni gospodarz. 
Oferują tam wszystko, co żeglarzom po-
trzebne, a przy tym nie łupią gości. Postój 
na noc kosztuje 30 złotych, to jedno z naj-
tańszych miejsc. Ruch jest spory, ale mimo 
to załoga portu utrzymuje porządek.

 Wiele jachtów zawija do nowych marin 
nad Niegocinem, do portu nieopodal śluzy 
Guzianka na Bełdanach lub do wybranej 
przystani w Pięknej Górze. Inni szukają 
dawnych klimatów – są wierni Starym Sa-
dom, przystani „Zielony Gaj” czy portowi 
Bazy Mrągowo nad Tałtami (najtańszy port 
na naszym szlaku, zaledwie 17 zł za jacht 
i załogę). To miejsce z niepowtarzalnym 
klimatem gościnności i tradycji żeglar-
skich. Warto je wpisać do kalendarza, pla-
nując kolejne rejsy.

Ceny w portach są zróżnicowane. Średnia 
mazurska to 20, 30 zł za noc. Do tego trzeba 
doliczyć opłaty za toalety i natryski. Sumując 

koszty, trzeba być przygotowanym na wyda-
nie od 80 do 100 zł w jednej marinie (noc-
leg, toalety, uzupełnienie wody, naładowanie 
akumulatorów). To nie budzi już sprzeciwu. 
Ale gospodarze marin poszli nieco dalej 
i wprowadzili opłaty dzienne. Chcesz przy-
bić w dzień, by zrobić zakupy czy skorzystać 
z uroków miasta – musisz zapłacić. Zazwy-
czaj 10, 15 zł za trzy godziny, ale zdarzają się 
wyjątki. W Piszu zażądano od nas 10 zł za 
godzinę. Ośrodek nie ma nawet toalety, o in-
nych wygodach nie wspominając. A stanąć 
w innym miejscu w okolicy nie można.

Obraz szósty: biwaki

Przed laty zazwyczaj cumowano przy brze-
gach na dziko. Później wiele się zmieniło, 
cumowanie w portach stało się nie tylko ko-
niecznością, ale i modą. A przy okazji moż-
na było spotkać znajomych i pokazać nowy 
jacht. Dziś sytuacja nieco się zmieniła, bo na-
wet nocleg na dziko nie zawsze jest bezpłatny. 
Coraz częściej na leśnych biwakach pojawiają 
się osoby pobierające opłaty. Pół biedy, jeśli 
wynika to z konieczności utrzymania miejsca 
w należytym stanie. Czasem jednak zarządca 
nie robi niczego, aby teren uprzątnąć czy zbu-

dować choćby prowizoryczny pomost lub po-
stawić toaletę. Płacić należy za sam fakt cu-
mowania. Zdarza się, że na takich biwakach 
łatwiej spotkać inkasenta niż kosz na odpady. 

Obraz siódmy: śmieci

Od lipca obowiązuje nowa ustawa o gospo-
darce odpadami. Teraz to gmina odpowiada 
za odbiór śmieci, a właściciele nieruchomości 
decydują, czy odpady są segregowane czy też 
nie. Na Mazurach segregacji nie zauważyli-
śmy, wszystko jak dawniej idzie do jednego 
pojemnika. W Mikołajkach, aby wyrzucić 
śmieci, trzeba okazać dowód opłaty porto-
wej, a kontenera strzegą ochroniarze z klu-
czem do kłódki. Inne porty są może mniej re-
strykcyjne, ale żaden z odwiedzonych przez 
nas nie wprowadził jeszcze segregacji.

Mazury się zmieniają, a wraz z nimi 
zmienia się oblicze żeglarstwa. To nie-
odwracalny proces. Obecny stan można 
uznać za odpowiedni zarówno dla żeglarzy 
szukających nowości, komfortu i pełnej 
infrastruktury, jak i dla tych, którzy wolą 
dawne klimaty. Ważne, by jedni i drudzy 
harmonijnie z sobą egzystowali.

Marek Słodownik

Nocleg na dziko nie zawsze jest bezpłatny. Coraz częściej na leśnych biwakach pojawiają się inkasenci. 

Im dalej od uczęszczanych szlaków, tym piękniej. Mazurskie kanały są urocze, ale niestety zaniedbane.
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00 
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Ośrodek Drawtur, Czaplinek, Pięciu Pomostów 1, tel. (94) 375 54 54
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
COŻ, Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 312 82 94
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin, Bohaterów Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań w Lubczynie, tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6, tel. (91) 423 06 56 
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler's Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Open Yachting Club, Złota Góra, tel. 602 511 796
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak,  
Piłsudskiego 29, Chojnice
Yacht Klub Stal, Al. Jana Pawła II 9, Gdynia
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Hotel St. Bruno, Św. Brunona 1, Giżycko, tel. (87) 732 65 15
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare Sady 6, 
tel. (87) 42 16 743
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, 
tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 608 772 662
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, tel. (87) 421 50 11
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00

Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7, tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6, tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 
tel. (61) 67 039 59
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
Easy Surf Shop, Poznań, Olsztyńska 2, tel. (61) 653 31 92
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
KS Pocztowiec, Poznań, Nad Jeziorem 105
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Ośrodek Exploris, Poznań, Nad Jeziorem 105, tel. (61) 848 29 01
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, tel. (63) 242 46 69
Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie, Świętokrzyska 2
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16, tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45, tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9, tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada, Spacerowa 35, 
Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Sklep Slam, Centrum Blue City, Warszawa, tel. (22) 311 71 61
Urząd Dzielnicy Białołęka, Warszawa, Modlińska 197, tel. (22) 676 66 03
Białołęcki Ośrodek Sportu, Warszawa, Światowida 56, tel. (22) 676 50 72
Multicentrum Biblioteki Publicznej Białołęka, Warszawa, Porajów 14, 
tel. (22) 614 60 70
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 
Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, biurowiec IMM, 
lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Kevisport, Warszawa, Białowieska 7/9, tel. (22) 875 04 34
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Tawerna Przechyły, Warszawa, Cieszyńska 6, tel. 502 073 200
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16, tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2, tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139, tel. 509 758 503
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91, tel. (22) 753 91 04

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, Rynek Staromiejski 36/38, tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, tel. 510 949 296 
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska klubu 
„Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412

PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55
Przystań Czarna Perła, Augustów, Sportowa 1
Sklep M. Myszkiewicz, Białystok, Św. Rocha 10/1, tel. (85) 744 56 96
LUBUSKIE
YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 71 70 231

Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27, tel. 683 253 079
Lubuski OZŻ, Zielona Góra, Al. Niepodległości 7a

ŁÓDZKIE
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, Żeromskiego 52, tel. (42) 632 66 84
Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki, Zawadzka 77
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów, tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, tel. (44) 710 86 82

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

LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68

DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, tel. (71) 328 23 25
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław, Skrzetuskiego 68
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki KŻ, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Jeleniogórski OZŻ, Jelenia Góra, Wojska Polskiego 18

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20, tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94 
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, tel. 605 282 169

OPOLSKIE
Marina Lasoki, Kędzierzyn Koźle, Lasoki 1
KŻ Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a, tel. 502 630 356
KŻ Fala Brzeg, tel. 604 109 715
CSW Mantra Extreme, Opole, Leśmiana 19, tel. 509 75 70 78

MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, 
tel. (12) 43 301 36 
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, tel. 609 320 772
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57

PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39
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regATY SPOrt

powrót klepackiej, ucieczka ziemińskiego
Zofia Klepacka i Kacper Ziemiński byli gwiazdami  

mistrzostw Polski klas olimpijskich. Rozegrano 10 wyścigów  
– 160 zawodników walczyło o 14 kompletów medali.

Przemysław Miarczyński (POL 126) przegrał z Piotrem Myszką. Stracił do rywala 13 punktów. 

z producentem samochodów i zostałam am-
basadorem aut użytkowych marki Volks-
wagen. Wspólnie pokonamy drogę do Rio 
de Janeiro. W ramach współpracy otrzy-
małam do dyspozycji specjalnie dla mnie 
skonfigurowany caravelle comfortline.

Były problemy z powrotem do regular-
nych treningów?

Techniki i pływania się nie zapomina – 
to jest jak jazda na rowerze. Brakuje mi sił, 
więc będę musiała popracować. To wyma-
ga czasu, ale mam go sporo, bo mistrzostwa 
świata są dopiero w przyszłym roku we 
wrześniu (Santander).

Jak przygotowywałaś się do mistrzostw?
Przez cały sierpień byłam w Pucku i cięż-

ko trenowałam. Wiedziałam, że konkurencja 
będzie silna, bo dziewczyny pływały cały se-
zon i startowały w imprezach mistrzowskich. 
W październiku wystartuję w regatach Pucha-
ru Świata we Francji, gdzie jedzie cała kadra. 
W grudniu mamy Puchar Świata w Australii, 
a w styczniu Puchar Świata w Miami. A po 
drodze oczywiście zagraniczne zgrupowania. 
W październiku i listopadzie chcę jeszcze po-
trenować w Polsce, na Zalewie Zegrzyńskim, 
w Pucku lub w Łebie – trzeba tylko założyć 
cieplejszą piankę, buty i rękawiczki.

Teraz mamy kurs na igrzyska w Rio de 
Janeiro, a co później?

Chcę spróbować sił na olimpijskim ka-
tamaranie Nacra 17. Deska RS:X jeszcze 
mi się nie znudziła, ale ten katamaran jest 
równie ekstremalny. To będzie nowy etap 

w karierze. Planuję pozyskać sponsorów 
wspierających ten projekt, być może będą 
to moi dotychczasowi partnerzy – Polska 
Grupa Energetyczna i Volkswagen.

Rozmawiał Tomasz Iwaniak

Globtroter Ziemiński

Magazyn „Wiatr”: Byłeś mistrzem kraju 
w załodze klasy 470, teraz żeglujesz sam. 
Chyba ta zmiana wyszła ci na dobre...

Kacper Ziemiński: Jestem indywidua-
listą i lubię polegać wyłącznie na sobie. 
Laser daje mi wolność – nie jestem zależny 
od partnera i wiem, że to, co wypracuję na 
wodzie lub w siłowni, wykorzystam w re-
gatach. Tak lubię pracować. 

Wygrałeś prawie wszystkie wyścigi. 
Skąd taka dominacja?

To efekt przygotowań do mistrzostw Eu-
ropy. W Irlandii wykonaliśmy dobrą robotę 
i cały czas jestem w formie. Dla nas to wciąż 
środek sezonu. Jadę do Chorwacji na treningi, 
później do Chin na Puchar Świata, a następ-
nie znowu powrót do Chorwacji. Na począt-
ku listopada rozpoczną się przygotowania 
do mistrzostw świata w Omanie. Głównym 
celem są oczywiście igrzyska. Chcę walczyć 
o medal, bo wiem, że będzie mnie na to stać. 
Muszę tylko robić takie postępy, jak dotych-
czas. Jestem blisko ścisłej czołówki, często 
wygrywam wyścigi z najlepszymi, więc na 
igrzyska będę czekał z nadziejami.

Rozmawiał Tomasz Iwaniak

B azą regat był Centralny Ośrodek 
Sportu Akademickiego „Galion” 
w Górkach Zachodnich. Zofia, 

medalistka igrzysk w Londynie, wróciła do 
rywalizacji po dłuższej przerwie przezna-
czonej na poolimpijski odpoczynek i uro-
dzenie drugiego dziecka. Kacper, piąty 
sternik ostatnich mistrzostw Europy, wy-
raźnie uciekł krajowym rywalom. Wygrał 
wszystkie biegi eliminacyjne, a w wyścigu 
medalowym oddał pole zawodnikom wal-
czącym o pozostałe miejsca w czołówce 
i przypłynął na trzeciej pozycji.

W klasie 470 zwyciężyły Agnieszka 
Skrzypulec i Natalia Wójcik. – Na początku 
było nerwowo. Nie wiedziałyśmy, czego się 
możemy spodziewać, może też trochę były-
śmy zbyt pewne siebie – mówi Agnieszka. 
– Drugiego dnia same zapracowałyśmy na 
dodatkowe kłopoty; uszkodziłyśmy żagiel, 
założyłyśmy nowy, ale zmiany nie zgłosiły-
śmy komisji. Dostałyśmy za to aż dziewięć 
punktów karnych. Jednak nie załamałyśmy 
się. To mój piąty tytuł w klasie 470.

Wśród panów najlepsi byli Karol Jączkow-
ski i Artur Baranowski. – To nasze pierw-
sze złoto w regatach flotowych klasy 470 
– mówi Karol. – Dziś jestem przede wszyst-
kim trenerem sterników z optimista. Jako 
zawodnik startuję zaledwie 10 dni w roku. 
Oczywiście tęsknię za wyczynowym ściga-
niem, ale mam 25 lat i raczej już na mnie nie 
postawią. Choć chciałbym się mylić...

Piotr Kula wywalczył złoto w klasie Finn. 
– Startowałem z kontuzją kolana. Rywale 
dali mi niezły wycisk, bo konkurencja była 
wyjątkowo silna. To mój czwarty tytuł, trze-
ci z kolei wśród seniorów klasy Finn – po-
wiedział Piotr.

W pozostałych konkurencjach seniorów 
złotymi medalami nagrodzono Agatę Bar-
wińską (klasa Laser Radial) i Piotra Myszkę 
(RS:X). Wśród młodzieżowców zwyciężyli 
Kamila Smektała (RS:X), Marcin Urbanowicz 
(RS:X), Ewa Szczęsna i Jagoda Reszka (470), 
Filip Florek i Dominik Janowczyk (470), Ja-
kub Marciniak (klasa Finn), Filip Ciszkiewicz 
(Laser) i Agata Barwińska (Laser Radial).

Klepacka na katamaranie?

Magazyn „Wiatr”: Po igrzyskach od-
poczywałaś prawie rok...

Zofia Klepacka: Większość zawodników 
z czołówki rok poolimpijski przeznacza na 
odpoczynek. Ciężko pracowałam na wynik 
i zasłużyłam na urlop. Mam syna i córkę, 
która urodziła się niedawno – chciałam tro-
chę czasu poświęcić dzieciom. Poza tym 
promowałam żeglarstwo na spotkaniach 
z młodzieżą. Nawiązałam też współpracę 
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PerySKOP WYzWANIA

N owa Zelandia najszybciej zwo-
dowała swój jacht, najlepiej 
wykorzystała limit dni treningo-

wych, miała zgraną załogę, poza tym omi-
jały ją problemy techniczne. Dlatego ekipa 
Deana Barkera przeszła przez eliminacje 
jak burza i to ona była faworytem finałów. 
Z kolei forma obrońców była niewiadomą. 
Mieli też poważne kłopoty. W październi-
ku ubiegłego roku ich jacht się wywrócił 
podczas treningu. Straty wyceniano na 2 
mln dolarów. A przed samym finałem ode-
brano gospodarzom dwa punkty za niedo-
zwolone zmiany techniczne na mniejszym 
katamaranie AC45. Trzech członków ekipy 
odsunięto od regat, a na zespół nałożono 
karę w wysokości 250 tys. dolarów.

Początkowo wszystko układało się po 
myśli Nowozelandczyków. Wygrali trzy 
wyścigi, żeglując lepiej taktycznie. Czwar-
ty bieg należał do Amerykanów. Później 
przyszły kolejne trzy zwycięstwa Kiwis. 
Oracle Team USA odpowiedział dwoma. 
W ósmym biegu katamaran Nowej Zelandii 
był bliski wywrotki – załoga nie opanowała 
jachtu, który w mgnieniu oka uniósł prawy 
pływak na wysokość 12 metrów. Ameryka-
nie w ostatniej chwili ominęli rywali, uni-
kając kolizji i pierwsi dopłynęli do mety. 

Ale po kolejnych dwóch zwycięstwach 
Nowej Zelandii było już 8:1. Barkera dzielił 
od zdobycia pucharu zaledwie jeden uda-
ny start. Jachty płynęły teraz w słabszych 
podmuchach, na maszty powędrowały 
żagle typu Code Zero. Ale Kiwis, prowa-
dząc zdecydowanie, nie zdążyli ukończyć 
wyścigu przed upływem 40 minut (regu-
laminowy limit). Barker już widział metę 
odległą o milę, już niemal ściskał puchar, 
ale niestety musiał ponownie wrócić na li-
nię startu.

Wielki powrót USA

I właśnie w tym momencie w ekipie USA 
nastąpiła rewolucja. Na pozycji taktyka 
Johna Kosteckiego zastąpił Ben Ainslie, 
czterokrotny złoty medalista olimpijski. 
Amerykanie do każdego kolejnego wyścigu 
przystępowali pod ogromną presją, bo nie 
mogli już popełnić żadnego błędu. Żeglo-
wali coraz szybciej. Na halsówce byli szyb-
si od rywali prawie o 1,5 węzła. Ich kata-
maran błyskawicznie wynurzał się z wody 
po zwrotach i sprawniej pływał na kursach 
pełnych. Gospodarze odrabiali więc straty 
punkt po punkcie, a zdumieni kibice prze-
cierali oczy.

Na pokład jachtu z Nowej Zelandii wkrad-
ła się nerwowość. Ekipa Barkera zaczęła 
popełniać błędy podczas zwrotów i przed 
startem, doszło nawet do niegroźnej kolizji 
jachtów. Kiedy Amerykanie dogonili rywali 
i było 8:8, komentator telewizyjny krzyczał 
do mikrofonu: „Come back is completed!”.

O zdobyciu pucharu miał przesądzić 
ostatni wyścig. W historii regat dwukrotnie 
już doszło do takiej sytuacji: w 1920 roku, 
kiedy Brytyjczycy ulegli Amerykanom, 
oraz w 1983 roku, gdy załodze USA puchar 
odebrała Australia. 

Start wygrali Nowozelandczycy. Na hal-
sówce siły się wyrównały i Oracle Team 
USA wyszedł na prowadzenie. Amerykanie 
powiększali przewagę i dotarli na metę o 44 
sekundy wcześniej niż przeciwnicy. Gospo-
darze zwyciężyli zasłużenie – wygrali w su-
mie 11 wyścigów, w tym aż osiem z kolei.

Podczas finałowych zmagań ciężko pra-
cowały także sztaby techniczne obu ekip. 
Jachty, które w eliminacjach żeglowały na 
wiatr z prędkością niewiele przekraczającą 
20 węzłów, a z wiatrem – 30 węzłów, przy-
spieszały z wyścigu na wyścig. W finale 
pływały z prędkością ponad 40 węzłów. Na 
łodzi gospodarzy skrócono bukszpryt i po-
prawiono aerodynamikę masztu. 

cud nad zatoką san Francisco
Amerykanie pokonali Nową Zelandię 9:8 i zatrzymali puchar. To był najdłuższy  

i chyba najbardziej pasjonujący finał Pucharu Ameryki w historii. Twórcy filmu „The Wind”  
mogą już pracować nad jego drugą częścią, bo samo życie napisało scenariusz.

Amerykanie przyspieszyli w połowie regat tak mocno, że rywale nie byli wstanie im dorównać. Spekulacje na temat tej metamorfozy będą trwać długo. 
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puchar aMeryki regaty

Okiem widza

Emocjonująca walka o puchar zakończyła 
się sukcesem gospodarzy i organizatorów. 
Przygotowano widowisko, jakiego jeszcze 
nie było. Przekaz z regat był imponujący 
– dziesiątki kamer na śmigłowcach, mo-
torówkach, pontonach, wreszcie na pokła-
dach jachtów, a nawet pod nimi. Mikrofony 
towarzyszące żeglarzom pozwalały nam 
się poczuć, jakbyśmy byli na pokładzie. 
Słyszeliśmy rozmowy między członka-
mi załóg i wysiłek młynkowych. Obraz 
uzupełniały animacje pokazujące trasę, 
taktykę i wiatr. Znakomitą robotę wykony-
wali też komentatorzy. Przekaz telewizyjny 
odbierany był w kilkudziesięciu krajach, 
a dzięki serwisowi You Tube każdy mógł 
śledzić wyścigi w internecie.

Sprawność fizyczna żeglarzy była impo-
nująca. Na pokładach poruszali się niczym 
baletnice, choć ich pojazdy pędziły jak sa-
mochody (rekordowa prędkość to 47 węzłów, 
czyli 87 km/h). Sternicy na swych stanowi-
skach sunęli nad wodą jak na latających dy-
wanach. Załoganci biegali bez zabezpieczeń 
po siatce z burty na burtę. Taktycy siedzieli 
na belce rufowej, a młynkowi pracowali na 
kadłubach unoszących się kilka metrów nad 
wodą. Larry Ellison, sponsor zdobywców 

pucharu, założyciel firmy Oracle Corpora-
tion, człowiek zajmujący trzecie miejsce na 
liście najbogatszych Amerykanów, powie-
dział po ceremonii zakończenia, że te rega-
ty odmieniły żeglarstwo na zawsze. Sporo 
w tym racji. Ale czy w pogoni za widowi-
skiem nie tracimy najpiękniejszych tradycji 

America’s Cup? Czy nie będzie nam brako-
wać 12-metrowych jachtów jednokadłubo-
wych ze spinakerami? Zdania są podzielone. 
Większość widzów jest pod wrażeniem te-
gorocznych regat, ale nie brak też osób tęsk-
niących za starą formułą Pucharu Ameryki. 

Marek Słodownik

Amerykańscy kibice wierzyli w swoich żeglarzy i dodawali im otuchy.

W słabszych wiatrach załogi rozwijały przednie żagle typu Code Zero.

Jacht Nowej Zelandii był bliski wywrotki.

Tom Slingsby i Ben Ainslie. Gwiazdy z pokładu Oracle Team USA.

Amerykanie wychodzą na prowadzenie.Mały potop na pokładzie Nowej Zelandii.

F
O

T
. A

C
E

A
 / 

G
IL

L
E

S
 M

A
R

T
IN

-R
A

G
E

T
 (

2)
F

O
T

. A
C

E
A

 / 
A

B
N

E
R

 K
IN

G
M

A
N

 (
2)

F
O

T
. A

C
E

A
 / 

A
B

N
E

R
 K

IN
G

M
A

N
 (

2)



36 październik 2013

regaty puchar aMeryki

F
O

T
. A

C
E

A
 / 

R
IC

A
R

D
O

 P
IN

T
O

 (
2)

W wielkim regatowym świecie 
pojawił się nagle. Mając za-
ledwie 19 lat, stanął za ste-

rem jachtu „Young Australia” walczącego 
w eliminacjach do Pucharu Ameryki. Dla 
wszystkich żeglarzy świata taki awans był-
by ukoronowaniem kariery. Dla niego był 
to dopiero początek wspaniałej przygody. 

Urodził się w Sydney w 1979 roku. Ro-
dzice żeglowali amatorsko, więc zarazili go 
swą pasją. Ale do dzieciństwa James wraca 
niechętnie. Wspomina tylko, że był wysoki 
i chudy, miał długie ręce i rude włosy, co 
było wystarczającym powodem, by stać się 
obiektem docinków ze strony rówieśników. 
Dlatego zawsze chciał udowodnić, że nie 
jest gorszy. Zwykle też był dość nerwowy, 

bo rówieśnicy wyprowadzali go z równo-
wagi niemal codziennie.

James ścigał się w lokalnych regatach, 
ale nie traktował żeglowania jak sposobu 
na życie. Regatowe sukcesy pozwalały się 
dowartościować, ale zainteresowania kie-
rował w stronę rugby. Wprawdzie warunki 
do tej dyscypliny miał jeszcze gorsze niż 
do żeglarstwa, mimo to pasjonował go ten 
sport. W szkole prymusem nie był. Naukę 
traktował jak zło konieczne. Kiedy tylko 
mógł, urywał się ze szkoły bez żalu. Mając 
18 lat, wygrał mistrzostwa Australii w re-
gatach meczowych, czym zwrócił na siebie 
uwagę Syda Fischera, żeglarza i promotora 
regatowej młodzieży. W tym samym roku 
zajął trzecie miejsce w swojej klasie w wy-

„pitbull” pożarł nową zelandię
James Spithill, sternik Oracle Team USA, zdobył Puchar  

Ameryki po raz drugi. Australijski żeglarz powinien dostać  
od prezydenta Baracka Obamy honorowe obywatelstwo.

James Spithill odbiera Puchar Ameryki, najcenniejsze trofeum w żeglarstwie.  Fot. ACEA / Abner Kingman

James Spithill „Pitbull”.

ścigu Sydney – Hobart. A w regatach Ken-
wood Cup był pierwszy.

Fischer montował wówczas młodzieżowy 
zespół na eliminacje do Pucharu Ameryki. 
Od czasu przegranej w 1987 roku Austra-
lijczycy nie wystawili załogi. Nowa ekipa 
składała się z pryszczatych młodzieńców 
i wywoływała pobłażliwe uśmieszki na 
twarzach rywali. Średnia wieku ledwo 
przekraczała 22 lata. Pływali na najstar-
szym jachcie i mieli najmniejszy budżet. 
A mimo to przebrnęli przez dwie rundy 
eliminacyjne.

Później Spithill podpisał kontrakt z ze-
społem OneWorld kierowanym przez Paula 
Cayarda. W 2003 roku pływał u boku wiel-
kich żeglarzy i się uczył. Załoga dotarła do 
półfinału Louis Vuitton Cup, przegrywając 
z BMW Oracle Racing Chrisa Dicksona. 
W tym samym roku Spithill zwyciężył 
w regatach The Nations Cup i zdobył tytuł 
wicemistrza świata w match racingu. Mi-
strzem został dwa lata później. Nikt już się 
wtedy z niego nie śmiał.

Do Pucharu Ameryki wrócił w 2007 roku 
jako członek zespołu Luna Rossa. Włoski 
team świetnie sobie radził na wodach Wa-
lencji, pokonał 5:1 BMW Oracle i dotarł do 
finału Louis Vuitton Cup. Ale pojedynek 
z Nową Zelandią (za sterem stał Dean Barker) 
zapewne długo śnił się Jamesowi po nocach, 
bo Włosi przegrali go do zera. Spithill zyskał 
wówczas przydomek „Pitbull”, gdyż bardzo 
agresywnie walczył w polu przedstartowym.

W amerykańskiej ekipie doszło wtedy 
do trzęsienia ziemi. Z szefowania zrezyg-
nował Chris Dickson. Jego miejsce zajął 
Russell Coutts. A sternikiem i skipperem 
nowego jachtu, 90-stopowego trimara-
na, został „Pitbull” Spithill. W America’s 
Cup Amerykanie zmiażdżyli szwajcarski 
zespół Alinghi, który wystawił jacht dwu-
kadłubowy (okazał się o wiele wolniejszy 
od amerykańskiego trimarana). W wieku 
31 lat James został najmłodszym w historii 
zdobywcą pucharu. Po tych regatach wpro-
wadzono katamarany ze skrzydłami oraz 
cykl imprez na mniejszych jednostkach. 
Spithill zawsze zdobywał w nich czołowe 
miejsca, a czterokrotnie zwyciężył.

Mimo to nie był faworytem ostatniego 
wrześniowego finału. Zespół Nowej Zelan-
dii po eliminacjach był silniejszy i lepiej zor-
ganizowany. Poza tym za sterem stał Dean 
Barker, ten sam, który przed laty bezlitośnie 
ograł Spithilla. Przegrywając 1:8, Amery-
kanie poderwali się jednak do walki i mimo 
ogromnej presji zwyciężyli. James Spithill 
po raz drugi zdobył Puchar Ameryki. 

Marek SłodownikZałoga wiwatuje, Simeon Tienpont całuje jacht.
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P o optimiście przesiadł się na klasę P 
popularną tylko na antypodach 
(miniaturka OK Dinghy). Nie był 

wybijającym się zawodnikiem, choć zwra-
cał uwagę determinacją i ambicją. Rodzice 
chętnie finansowali kolejne szczeble jego 
edukacji żeglarskiej. Dean jest synem mi-
lionera, potentata branży odzieżowej, więc 
miał prywatnych konsultantów, najlepszy 
sprzęt i treningi na ciepłych wodach przez 
cały rok. Tylko sukcesów brakowało...

Szkoła była dla Deana ważna. Kształcił 
się w elitarnym gimnazjum, zdał egzamin 
będący odpowiednikiem polskiej matury, 
ale później żeglarstwo wzięło górę. Rodzi-
ce rozumieli pasję syna, dlatego nie naci-
skali na podjęcie przez niego studiów. 

Pierwszym ważnym międzynarodowym 
startem młodego żeglarza były mistrzo-
stwa Azji i Pacyfiku w klasie Laser (1993 
rok). Wygrał je dość łatwo, ale w tym sa-
mym sezonie na mistrzostwach świata był 
dopiero dziesiąty. – Zbyt mocno uwierzy-
łem w swoją doskonałość – powiedział po 
latach. Po tej lekcji Dean zainteresował się 
regatami meczowymi. Trzy razy z kolei wy-
grał krajowe mistrzostwa, więc zwrócili na 
niego uwagę najwięksi żeglarze Nowej Ze-
landii. Ponieważ pokonał samego Russella 
Couttsa, został włączony do szerokiego 
zespołu, który w 1995 roku walczył w San 
Diego o Puchar Ameryki. Peter Blake, szef 
teamu, pomagał młodemu żeglarzowi od-
naleźć się w ekipie. Dean został sternikiem 
łodzi „B” i sparingpartnerem podstawowej 
załogi. Po kilku miesiącach żmudnych ćwi-
czeń Barker zaczął wygrywać z Couttsem, 
czym doprowadzał starego mistrza do pasji. 
Nowa Zelandia zdobyła Puchar Ameryki, 
tracąc tylko punkt. Russel przyznał później 
kurtuazyjnie, że wysoką formę zawdzięcza 
trudnym pojedynkom sparingowym.

Dean rozpoczął przygodę z finnem. Na 
igrzyskach w Atlancie młodemu sternikowi 
szło w kratkę, zajął piąte miejsce (złoto wy-
walczył wówczas Mateusz Kusznierewicz). 
Cztery lata później nie startował, bo nie 
zdołał pogodzić przygotowań olimpijskich 
z Pucharem Ameryki. W Atenach zajął do-
piero 13. miejsce i uznał, że jego miejsce 
jest jednak gdzieś indziej.

W 2000 roku został członkiem ekipy, któ-
ra broniła Pucharu Ameryki w Auckland. 
W Nowej Zelandii panowała atmosfera na-
rodowego święta. Zespół kierowany przez 
Blake’a, z Couttsem za sterem, pokonał Wło-
chów 5:0. W ostatnim wyścigu Couttsa zastą-
pił 26-letni Barker, który został najmłodszym 
sternikiem w historii prowadzącym jacht po 
zwycięstwo w Pucharze Ameryki.

Wydawało się wtedy, że dominacja No-
wej Zelandii będzie trwać długo, ale wkrót-
ce zespół opuściło prawie dwudziestu 
najlepszych żeglarzy. Zostali podkupieni 
przez szefa Alinghi, który tworzył nową 

szwajcarską załogę. Poza tym obrońcy stra-
cili lidera – Peter Blake, jeden z najsłyn-
niejszych żeglarzy świata, został zastrzelo-
ny przez piratów w Amazonii. 

Dean Barker właściwie z dnia na dzień stał 
się sternikiem numer jeden i na zgliszczach 
rozpoczął budowę nowej załogi. W finale Pu-
charu Ameryki spotkały się zespoły Alinghi 
i Nowej Zelandii. W szwajcarskiej załodze 
było aż dziewięciu Nowozelandczyków, więc 
atmosfera była napięta. Podczas wyścigów 
goście z Europy dokonali egzekucji teamu 
Barkera. Eksperymentalny jacht gospodarzy 
był niewypałem, w jednym z biegów złamał 
maszt, w innym ranny został jeden z załogan-
tów. Finał przegrali bez walki i wiary w suk-
ces. Wynik 0:5 był upokarzający. – Chciałem 
rzucić żeglarstwo, bo miałem wszystkiego 
dość. Trwało to jednak krótko. Zebrałem 
chłopaków i postanowiliśmy jeszcze raz po-
walczyć – powiedział Dean Barker w wywia-
dzie dla magazynu „Seahorse”. 

W kolejnej edycji America’s Cup przeszli 
przez eliminacje jak burza. Najwięcej kłopo-
tów mieli z załogą Hiszpanii, w której sterni-
kiem był Karol Jabłoński. W finale Nowa Ze-
landia znów spotkała się z zespołem Alinghi. 

Rywalem Barkera nie był jednak Russell 
Coutts, który odszedł do amerykańskiego 
zespołu Oracle, ale inny Nowozelandczyk 
– Brad Butterworth. Ponownie zwyciężyła 
ekipa szwajcarska – tym razem 5:2.

W zakończonych we wrześniu regatach 
Pucharu Ameryki, rozegranych na ekspe-
rymentalnych katamaranach ze skrzydła-
mi, Dean Barker na początku był gwiazdą 
numer jeden. Emirates Team New Zealand 
przegrał w eliminacjach tylko jeden wy-
ścig, a w finale był bliski sięgnięcia po pu-
char. Później jednak cały żeglarski świat 
Barkera zawalił mu się na głowę.

Dean ma za sobą aż cztery kampanie 
w Pucharze Ameryki w roli sternika. Zyskał 
opinię mistrza rozgrywek przedstartowych, 
ale krytycy zarzucają mu, że nie potrafi do-
statecznie mobilizować załogi w trudnych 
momentach. Jest małomówny, wręcz chłod-
ny – kalkuluje wszystko na zimno i dusi 
w sobie emocje. Po przegranej w San Fran-
cisco bardzo starał się ukryć łzy. Ma trzy 
córki i syna, w którym upatruje przyszłego 
mistrza. Młody Mateo o planach ojca jesz-
cze nic nie wie – ma dopiero 2,5 roku.

Marek Słodownik

droga deana Barkera
Dean Barker, 41-letni żeglarz z Nowej Zelandii, rozpoczynał 

od optimista. Na finnie przegrał w Atlancie z Kusznierewiczem.  
A w Pucharze Ameryki doznał już trzech porażek.

Dean Barker, największy przegrany tegorocznego Pucharu Ameryki.  Fot. ACEA / Gilles Martin-Raget
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T ransat Jacques Vabre to regaty 
załóg dwuosobowych rozgrywa-
ne na trasie z Francji do Brazylii 

(w tym roku z portu Hawr do miasta Ita-
jaí). Impreza obchodzi jubileusz 20-lecia. 
W dziesięciu dotychczasowych wyścigach 
rywalizowały 182 załogi. Rekordzistą pod 
względem liczby startów jest Mike Gol-
ding, który brał udział w siedmiu edycjach, 
nigdy nie wygrywając (raz był drugi, trzy 
razy trzeci). Trzykrotnie wygrywali Franck 
Cammas, Franck-Yves Escoffier oraz Jean-
-Pierre Dick.

W niedzielę 3 listopada na starcie staną 
jachty czterech klas: Open 40, MOD-70 
(trimarany), 50-stopowe wielokadłubowce 
oraz łodzie klasy IMOCA 60 (sześćdzie-
siątki). Właśnie w tej grupie ścigać się bę-
dzie polska załoga. „Gutek” i „Świstak” to 
zgrany duet – obaj na co dzień pracują na 
jachcie „Energa”, więc znają go jak własną 
kieszeń. Mówią, że regaty Transat Jacques 
Vabre będą ostrym treningiem przed głów-
nym celem – udziałem w przyszłorocznym 
okołoziemskim wyścigu załóg dwuosobo-
wych Barcelona World Race. Gutkowski 

wybrał do załogi kapitana technicznego 
jachtu „Energa”, choć miał ciekawe oferty 
od innych żeglarzy, z Polski i z zagranicy. 
– Po raz pierwszy popłynę ze „Świstakiem” 
w oceanicznych regatach, chociaż prze-
płynęliśmy razem już tysiące mil prawie 
w każdych warunkach. Znam Macieja bar-
dzo dobrze, dogadujemy się na pokładzie. 
Poza tym zależało mi, by załoga była pol-
ska. Dlatego nie zdecydowałem się starto-
wać z Włochem Alessandro di Benedetto 
czy Bradem Van Liew. Nie chciałem tym-
czasowego załoganta, ale takiego, z którym 
będę mógł żeglować również w kolejnych 
sezonach.

Oprócz Polaków w klasie IMOCA zgło-
szono dziewięć załóg, są wśród nich utytu-
łowani żeglarze mający doskonałe jachty. 
Do faworytów zaliczane są cztery załogi. 
Na jachcie „Macif” popłyną Michel De-
sjoyeaux i François Gabart – żeglarze, któ-
rzy w ostatnich czterech edycjach około-
ziemskich regat samotników Vendée Globe 
zwyciężali trzykrotnie. Ich łódź przeszła 
remont i podobno jest jeszcze szybsza niż 
przed rokiem. Na „Safranie” wystartują 
Marc Guillemot i Pascal Bidégorry (Marc 
ścigał się niedawno z „Gutkiem” o rekord 
północnego Atlantyku). Na „PRB” będą 
żeglować Vincent Riou i Jean Le Cam, 
kolejni uczestnicy Vendée Globe (ich jacht 
zakończył okołoziemski wyścig po ude-
rzeniu w metalową boję). Na nowatorskiej 
łodzi „Cheminées Poujoulat” będą walczyć 
Bernard Stamm i Philippe Legros. Jak w tej 
doborowej stawce zaprezentują się nasi 
żeglarze?

W innych konkurencjach także nie zabrak-
nie gwiazd. W klasie MOD-70 wystartują 
trzy trimarany z doskonałymi żeglarzami. 
Na „Virbac-Paprec 70” popłyną Jean-Pierre 
Dick i Roland Jourdain. Na „Oman Air-Mu-
sandam” – Sidney Gavignet i Damian Fo-
xall. A na „Edmond de Rothschild” – Séba-
stien Josse i Charles Caudrelier. MOD-70 to 
najszybsza klasa uczestnicząca w wyścigu, 
dlatego wśród tych trzech jednostek należy 
upatrywać rekordzisty trasy. 

Z portu Hawr żeglarze popłyną przez Ka-
nał Angielski i Zatokę Biskajską, która w li-
stopadzie zwykle stanowi trudną przeprawę. 
Następne zadania to pokonanie ruchliwych 
wód południowo-zachodniej Europy i walka 
z kapryśnymi wiatrami u wybrzeży Afryki. 
Zapewne niektóre załogi zaryzykują i poże-
glują bardziej na zachód, by tam szukać ko-
rzystnych wiatrów. Kolejną przeszkodą bę-
dzie strefa cisz równikowych – jej przejście 
w najwęższym miejscu będzie wyzwaniem 
dla nawigatorów.

Marek Słodownik

„energa” znów na Atlantyk

We wrześniu rozpoczęły się prace przy jachcie „Energa”. Początek regat 3 listopada.  Fot. Robert Hajduk

Maciej Marczewski po raz pierwszy popłynie z „Gutkiem” w oceanicznych regatach.  Fot. Robert Hajduk

Zbigniew Gutkowski i Maciej Marczewski  
wystartują w atlantyckich regatach Transat Jacques Vabre.  

Czy poprowadzą jacht „Energa” do sukcesu?

http://www.vendeeglobe.org/en/
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W lipcu organizacja IODA (In-
ternational Optimist Dinghy 
Association) zadecydowała, że 

mistrzostwa świata w 2015 roku odbędą się 
w Kamieniu Pomorskim. Na wrześniowe 
regaty przejechali sternicy z Polski, Rosji, 
Litwy, Ukrainy, Niemiec, Danii, Szwecji, 
Norwegii, Finlandii oraz z Wielkiej Bryta-
nii. Organizatorzy oczekiwali 359 młodych 
żeglarzy, gdyż tyle osób wypełniło inter-
netowy formularz zgłoszeniowy (spodzie-
wano się największych regat w historii pol-
skiego optimista). Ostatecznie przyjechało 
nieco mniej zawodników (294).

Z polskiej floty stawiła się prawie cała 
czołówka. Byli też sternicy z grupy B. 
I trudno się dziwić. Skoro bowiem kluby 
i rodzice płacą za wyjazdy do Riva del Gar-
da (Włochy), Splitu (Chorwacja) czy Pala-
mos (Hiszpania), rezygnacja z dużej euro-

pejskiej imprezy w Kamieniu Pomorskim 
byłaby po prostu niezrozumiała.

Pierwszego dnia nie rozegrano wyścigów – 
zabrakło wiatru. W sobotę odbyły się cztery 
biegi, po których flotę podzielono na cztery 
grupy: złotą, srebrną, brązową i czerwoną. 
Regaty wygrał Oliver Orting z Danii, drugi 
był Philipp Royla z Niemiec, a trzeci Oscar 
Engström ze Szwecji. Najwyżej z Polaków 
sklasyfikowany został mistrz kraju Miko-
łaj Staniul (piąte miejsce). Tuż za nim był 
mistrz Europy Tytus Butowski. Obaj zawod-
nicy reprezentują YKP Gdynia. W pierwszej 
dziesiątce mieliśmy jeszcze jednego Polaka 
– Adam Głogowski z Yacht Klubu Stal Gdy-
nia zajął dziewiątą lokatę. W kategorii dziew-
cząt regaty wygrała Michalina Manikowska 
z JKW Poznań. Drugie miejsce zajęła Isabel-
le Bergqvist ze Szwecji, a trzecie Aleksandra 
Melzacka z YKP Gdynia.

Gościem specjalnym kamieńskiej im-
prezy była Dorota Staszewska, jedenasto-
krotna mistrzyni świata w windsurfingu, 
uczestniczka igrzysk w Atlancie (6. miej-
sce). Zawodniczka spotkała się z uczestni-
kami regat i razem z burmistrzem Bronisła-
wem Karpińskim odsłoniła swoją tablicę 
w kamieńskiej Alei Mistrzów Żeglarstwa. 
W nową rolę wcielił się Marek Świderski, 
prezes Jacht Klubu Kamień Pomorski, któ-
ry z werwą telewizyjnego konferansjera 
ciekawie prowadził uroczystość. 

Za rok na regaty Crewsaver Open Polish 
Optimist Championship może przyjechać 
nawet 400 zawodników. Dla sterników z ca-
łej Europy i z wielu innych państw będzie to 
ostatnia okazja do przetestowania akwenu 
mistrzostw świata. Swój udział już zapowie-
działy między innymi reprezentacje Singa-
puru (mistrzowie świata) i Wielkiej Brytanii.

przedsmak mistrzostw świata
294 zawodników rywalizowało w regatach  

Crewsaver Open Polish Optimist Championship. Był to  
pierwszy sprawdzian na akwenie mistrzostw świata.

Tomasz Figlerowicz. Kiedy nie wieje, to nawet prezes PSKO rozkłada ręce...Sternicy z Niemiec czekali na wiatr w doskonałych humorach.

Wreszcie powiało i rozpoczęły się wyścigi eliminacyjne.Spotkanie z Dorotą Staszewską prowadził Marek Świderski.
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PlayBOat jachty MotoroWe
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O d dziobu po tylną część nadbu-
dówki łódź ma długie przyciem-
niane okna burtowe, które nie 

tylko wprowadzają światło do wszystkich 
kabin mieszkalnych, ale także pełnią funk-
cję dekoracyjną. 

Kokpit, którego głównym elementem jest 
duże łóżko, oddzielono od salonu szklaną 
ścianą. Wystarczy nacisnąć guzik, by ściana 
schowała się między oparciami dwóch ka-
nap. Inny przycisk otwiera przeszklony dach 
salonu. Dwa kolejne pozwalają otworzyć ga-
raż na rufie, by wydobyć sprzęt pływający 
na ogromną platformę kąpielową (wygląda 
właściwie jak prywatny pomost i może być 

obniżana hydraulicznie). Garaż pomieści 
skuter, narty wodne, sprzęt do nurkowania 
lub łódź typu RIB o długości 3 metrów.

Wewnątrz znajdujemy kuchnię (na le-
wej burcie) oraz jadalnię z dużym stołem 
(prawa burta). Mamy też dwie dwuosobo-
we kabiny z szerokimi łóżkami. Gościnna 
znajduje się w części dziobowej, armator-
ska – na śródokręciu. Kabina armatora ma 
własną toaletę z prysznicem, mieszkańcy 
kabiny gościnnej korzystają z łazienki 
wspólnej dla wszystkich gości (znajduje się 
na prawej burcie, przed dziobówką).

W części dziennej wnętrza, znajdują-
cej się na tym samym poziomie co kok-

pit, zamontowano kanapę, stół i barek. Po 
schowaniu ścianki oddzielającej salon od 
kokpitu i rozsunięciu dachu powstaje łódź 
z ogromną przestrzenią otwartą na morze 
i wiatr. Bliżej dziobu, na prawo od zej-
ściówki, znajduje się dwuosobowe stanowi-
sko sterowania.

W kokpicie ulokowano składany stolik i ka-
napę, ale większość przestrzeni zajmuje sze-
rokie rufowe łóżko, które można dodatkowo 
powiększyć po obniżeniu stołu. Nad łóżkiem 
możemy rozsunąć automatycznie obsługiwa-
ną markizę (wysuwa się z dachu kabiny). Na 
dziobie znajdujemy dwa kolejne materace – 
możemy nad nimi rozstawić małe bimini.

Stocznia Galeon ze Straszyna zaprezentowała na gdyńskich targach  
Wiatr i Woda swój najnowszy produkt: jacht o długości prawie 14 metrów 

z hard topem – Galeon 445 HTS. Czy znajdzie w Polsce armatora?

Nowy jacht stoczni galeon

Nowy Galeon ma piękną sportową sylwetkę. Na dziobie są dwa materace, nad którymi możemy rozstawić małe bimini.

W części dziennej wnętrza zamontowano kanapę, stół i barek. W kokpicie mamy stolik i kanapę, ale większość przestrzeni zajmuje szerokie łóżko.
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Nowy Galeon 445 HTS to niezwykle ele-
gancki i komfortowy jacht o nowoczesnych 
liniach, zapewniający wypoczynek w luk-
susie. Dostępny jest z silnikami z napędem 
Z lub IPS. Podczas pierwszych testów prze-
prowadzonych przez stocznię jacht napę-
dzany dwoma silnikami o mocy 400 KM 
osiągał prędkość ponad 33 węzłów. Pod-
czas wrześniowych targów w Cannes sam 
mogłem sprawdzić łódź (stoisko polskiej 
stoczni przeżywało prawdziwe oblężenie 
targowych gości). Z grupą zagranicznych 
dziennikarzy wypłynąłem na krótką wy-
cieczkę. To był prawdziwy sprawdzian, bo 
na pokładzie znajdowała się maksymalna 
dopuszczalna liczba osób (12). Nie liczyłem 
więc, że Galeon 445 HTS zbliży się 30 wę-
złów. Ale się myliłem. Mimo dużego obcią-
żenia łódź bez wysiłku pływała z prędkoś-
cią 31 węzłów i robiła zwroty, jakich może 
jej pozazdrościć niejeden konkurent. Przy 
każdej prędkości skręcała niemal w miej-
scu jak rasowa wyścigówka (pamiętajcie, 
by na takich jachtach ostrzegać pasażerów 
o planowanych manewrach).

Jacht napędzany był dwoma silnikami 
Volvo Penta D6 o mocy 400 KM z wypro-
wadzeniem napędu na przekładnię Z. Łódź 
prowadzi się bardzo dobrze, reaguje na 

każdy ruch kierownicą, płynnie przecho-
dzi przez fale, nie biorąc wody na pokład. 
A ster strumieniowy doskonale ułatwia ma-
newry w zatłoczonym porcie.

Dzięki chowanej ścianie nadbudówki 
i rozsuwanemu dachowi Galeon 445 HTS 

może cieszyć armatorów także na ciepłych 
południowych wodach. Komfort tej łodzi 
zadowoli klientów szukających wygody, 
a zwrotność ucieszy armatorów lubiących 
mocne wrażenia.

Arek Rejs
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Eleganckie wnętrze kryje kuchnię i jadalnię.

Na rufie zamontowano garaż na sprzęt pływający i ogromną  platformę  kąpielową. W kabinach sypialnych czujemy się w dobrym hotelu.

Jacht napędzany dwoma silnikami o mocy 400 KM osiągał prędkość ponad 33 węzłów.

Galeon 445 HTS

Długość 13,72 m

Szerokość 4,16 m

Zanurzenie 0,94 m

Waga 14 990 kg

Zbiornik paliwa 1500 l

Zbiornik wody 460 l

Zbiornik wody szarej 230 l

Kategoria projektowa B

Liczba osób do 12

Silniki 2 x Z lub 2 x IPS  
o mocy od 320 KM do 410 KM
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PerySKOP WYzWANIA

N ie mamy szans w konkurencji 
z wystawą w Düsseldorfie, ale 
cieszy nas, że Hamburg ma naj-

większe targi w północnej części Europy – 
powiedział Heiko Zimmermann, dyrektor 
Hanseboot. W tym roku hamburskie targi 
Hanseboot rozpoczną się 26 października 
i potrwają ponad tydzień, aż do 3 listopada. 
Będzie to już 54. edycja tej imprezy. Ofer-
tę zaprezentuje około 650 wystawców z 20 
krajów, wśród nich polskie stocznie, mię-
dzy innymi Galeon i Delphia Yachts.

Hamburg leży 550 km od Poznania i 850 
km od Warszawy. Samolot ze stolicy leci 
zaledwie godzinę. Na miejscu możemy 
skorzystać z publicznej komunikacji miej-
skiej i bez kłopotu dotrzeć z lotniska do 
hal targowych. Podczas imprezy odbędą 
się szkolenia i pokazy. Zaplanowano kur-
sy żeglugi małymi łodziami motorowymi 
i prace bosmańskie dla najmłodszych wod-
niaków. Starsi będą mogli uczestniczyć 

w bezpłatnych szkoleniach dla właścicieli 
łodzi i szkutników amatorów. Przygotowa-
no też dział z łodziami motorowymi wypo-
sażonymi w silniki o mocy do 15 KM, które 
według najnowszych przepisów, mogą być 
prowadzone w Niemczech bez uprawnień. 
Bilet kosztuje 13 euro. Upoważnia do wej-
ścia na teren targów na cały dzień oraz 
na każdy inny dzień po godz. 15.00. Bilet 
dwudniowy kosztuje 18 euro. Organizato-
rzy wprowadzili bezpłatne bilety dla dzieci 
do lat 16 oraz zadbali o bezpłatną opiekę 
przedszkolną dla najmłodszych gości. 

Tegorocznym partnerem Hanseboot jest 
Estonia. Przedstawiciele tego kraju przygotu-
ją specjalne stoisko oraz prezentację przemy-
słu jachtowego i infrastruktury. Jedną z atrak-
cji będzie możliwość wygrania dwuosobowej 
wycieczki do Estonii. Niecałe dwa tygodnie 
po zakończeniu targów w Hamburgu branża 
jachtowa spotka się w Łodzi na Boatshow.

Arek Rejs

najpierw hamburg, 
później Łódź

Targi Hanseboot. Bilet wstępu na wystawę kosztuje 13 euro.

  Gotowe jachty oraz kadłuby w dowolnym etapie zabudowy
  Czartery jachtów

Tel. 608 348 345
(22) 761 90 28

CALIPSO 23

debiut targów Arbos
Pierwsza edycja Międzynarodowych Tar-

gów Przemysłu Jachtowego ARBOS Poland 
odbyła się pod koniec września w Ostródzie.

W nowoczesnej hali wystawowej potkali 
się przedstawiciele stoczni, żaglowni, pro-
ducenci i sprzedawcy osprzętu oraz wypo-
sażenia, szkoły żeglarskie i ubezpieczyciele 
oferujący produkty dla żeglarzy i armato-
rów. W programie znalazł się między in-
nymi pokaz budowy łodzi solarnej metodą 
infuzji (firma CreeYacht). Zorganizowano 
wykłady, prelekcje i warsztaty. Dyskuto-
wano między innymi o napędach hybry-
dowych, konserwacji jachtów, mogliśmy 
też zobaczyć, jak powstaje cyfrowy model 
łodzi zaprojektowanej za pomocą specjali-
stycznych programów komputerowych. 

Dzięki współpracy targów ARBOS z or-
ganizatorem festiwalu Jacht Film, uczest-
nicy i goście wystawy mogli obejrzeć mię-
dzy innymi film „Żeglarz” opowiadający 
o tym, jak Wojciech Kaliski na początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku sam bu-
dował regatowy trimaran „Almatur II”. Zo-
baczyliśmy też obraz „Konstruktor żaglow-
ców” opowiadający o Zygmuncie Choreniu, 
twórcy „Fryderyka Chopina”, „Pogorii” 
i „Daru Młodzieży”. Warto też wspomnieć 
o obecności na targach znanych polskich 
żeglarzy: Tomasza Cichockiego i ambasa-
dora targów Zbigniewa Gutkowskiego. 

– Frekwencja była niewielka, ale targi speł-
niły swoje zadanie. Wiemy, w jakim kierun-
ku chcemy je rozwijać. Zadowolenie klientów 
to wystarczająca nagroda za trud włożony 
w organizację tego wydarzenia – powiedziała 
Dorota Dajkowska, menadżer targów. Wy-
stawa odbyła się w Arenie Ostróda – jednym 
z najnowocześniejszych obiektów targowych 
w Polsce. Ma on powierzchnię ponad 20 tys. 
metrów kwadratowych.  Tomasz Iwaniak

Gdańsk 80-642, ul. Łowicka 13 
tel. 58 320 70 24, www.eljacht.pl

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

Zapraszamy na

Nowe autopiloty Evolution EV-1 oraz EV-2 zapewniają najwyższy poziom 
kontroli sterowania. Evolution rozpoznaje warunki na morzu i następnie 
błyskawicznie wydaje komendy do steru, optymalizując trasę. Doskonałe 
trzymanie kursu niezależnie od prędkości łodzi czy stanu morza.

NOWOŚĆ: Kontrola autopilota poprzez
nowe wskaźniki wielofunkcyjne (MFD)

 EV-1 autopiloty do zastosowań w kokpicie
 EV-2 dla systemów sterowania Drive-by-Wire
 Ulepszona sprawność
 Łatwa instalacja
  Automatyczna kalibracja – bez konieczności wykonywania prób morskich

p70R jednostka kontrolna z pierścieniem obrotowym
p70 jednostka kontrolna z przyciskami
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Parker Poland Sp. z o.o. 
Cząstków Polski 171, 

05-152 Czosnów

tel. +48 22 785 11 11, fax +48 22 785 09 99, parker@parker.com.pl, www.parker.com.pl

www.parker.com.pl

Oficjalny 
dystrybutOr 
na Polskę

WIoDĄCa MaRka na RYnkU MaRInE aUDIo

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.

http://www.parker.com.pl/

