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DF350A
REWOLUCJA W INNOWACJI
Od dziesięcioleci marka Suzuki jest rozpoznawana jako lider w dziedzinie projektowania 
i produkcji 4-suwowych silników zaburtowych, które zdobyły wiele wyróżnień i nagród NMMA*. 
Nasze osiągnięcia to także pionierskie rozwiązania techniczne, takie jak pierwsze silniki 
zasilane wtryskiem paliwa (1997) czy pierwsze silniki 4-suwowe o mocach 250KM (2003) 
i 300KM (2006). Teraz czynimy nowy, milowy krok, wprowadzając na rynek model DF350A.

* National Marine Manufacturers Association

GEKI: 

Siła łącząca naturę z potęgą morza 
odzwierciedlająca dziedzictwo 

i historię marki Suzuki. Symbol naszej pasji 
i zaangażowania w tworzenie wybitnych 

produktów i innowacji.

www.suzuki.pl/marine

http://www.suzuki.pl/marine
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Jesienny maraton targowy
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11 238 czytelników* pobiera bezpłatne  
e-wydania „Wiatru”. Na tabletach szukajcie  
aplikacji Wiatr w App Store i Google Play,  

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

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania V-VI 2017, VII-VIII 2017, IX 2017).

N ajbliższe targi Wiatr i Woda będą się odbywać w Kato-
wicach w drugi weekend listopada (10, 11 i 12 listopada). 
Wystawcy i zwiedzający odwiedzą nowoczesną halę Mię-

dzynarodowego Centrum Kongresowego wzniesioną w samym sercu 
miasta – tuż obok Spodka. Pierwszego dnia wystawy, w piątkowe po-
południe (godz. 16.00), zapraszamy na spotkanie z Krystianem Szypką, 
znanym żeglarzem, uczestnikiem regat OSTAR, organizatorem regat 
samotników Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland –  Delphia Challenge. 
Z targowej sceny Krystian opowie o historii imprezy, dramatycznej te-
gorocznej edycji (wyścig ukończył tylko jeden skipper) oraz o przyszło-
ści najtrudniejszych bałtyckich regat. Natomiast w sobotę i niedzielę na 
scenie wystąpią między innymi Krzysztof Baranowski, Mateusz Kusz-
nierewicz, trener Paweł Kowalski oraz Joanna Pajkowska.

Obecność w Katowicach zapowiedzieli przedstawiciele znanych 
stoczni (Delphia Yachts, Parker Poland, Northman, Antila Jacht, Dalpol 
Yacht...). Zaplanowano organizację forum technologicznego Marine In-
dustry Forum Wind & Water (10 i 11 listopada). To impreza typu B2B 
(business to business) przygotowana dla przedstawicieli przemysłu 
jachtowego. Fachowcy i przedsiębiorcy będą dyskutować o innowacyj-
nych technologiach, najnowszych materiałach i rynkowych trendach.

W kolejny listopadowy weekend (17, 18 i 19 listopada) spotkamy się 
w Łodzi na targach Boatshow. Tu także czaka nas sporo ciekawych wy-
darzeń. Jacek Pietraszkiewicz opowie o programach nawigacyjnych. 

Bartek Czarciński – o prawnych 
aspektach użytkowania morskich 
jachtów szkoleniowych. Tomasz 
Adamczyk zaprosi na prelekcję 
zatytułowaną „Yachtmaster RYA, 
a polski kapitan jachtowy”. Nato-
miast Jacek Rogoziński podzieli 
się wrażeniami z żeglugi morskim 
turystycznym trimaranem Dra-
gonfly 28 Sport (program targów 
powstał przy wsparciu PZŻ).

Będzie też wydarzenie, jakiego 
w polskim żeglarstwie jeszcze nie 
było. Chcecie przycisnąć do muru 
szefa związku? Proszę bardzo! Magazyn „Wiatr” zaprasza na spo-
tkanie z Tomaszem Chamerą, prezesem PZŻ i Jackiem Pietraszkie-
wiczem, skarbnikiem. Obiecujemy – nie będzie tematów tabu. Ra-
towanie Trzebieży, budowa Nowej Mariny Gdynia, finanse związku, 
system kwalifikacji olimpijskich, realizacja przedwyborczych obietnic 
– możecie poruszyć każdy trudny temat. Szykujcie pytania i obierajcie 
kurs na Łódź – spotkanie zaplanowano na sobotę 18 listopada (scena 
główna, godz. 15.00). Zapraszamy!

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

Czartery jachtów
Sezon 2018

www.punt.pl

FIRST MINUTE
DO -35%
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i produkcji 4-suwowych silników zaburtowych, które zdobyły wiele wyróżnień i nagród NMMA*. 
Nasze osiągnięcia to także pionierskie rozwiązania techniczne, takie jak pierwsze silniki 
zasilane wtryskiem paliwa (1997) czy pierwsze silniki 4-suwowe o mocach 250KM (2003) 
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SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
JACHTOWEGO 

NAJWIĘKSZE 
NA ŚWIECIE TARGI 

ORGANIZATOR SPONSOR CZŁONEK
OFICJALNE 
WYDAWNICTWO

OFICJALNE 
WYDAWNICTWO SYP

OFICJALNE 
WYDAWNICTWO MYP

W AMSTERDAMIE SPOTKASZ CAŁY ŚWIAT!
METSTRADE to największe na świecie oraz jedyne prawdziwie 
międzynarodowe targi business-to-business w zakresie sprzętu  
i wyposażenia jachtowego. METSTRADE to znakomita okazja  
do nawiązania kontaktów handlowych, do zapoznania się z pełnym 
spektrum innowacji w branży. METSTRADE odbywają się  
w Amsterdamie, jednym z najpiękniejszych miast na świecie. 
METSTRADE to obowiązkowy punkt programu dla każdego 

profesjonalisty w branży wyposażenia marynistycznego.

 1,470 wystawców  23,700 zwiedzających  107 narodowości

METSTRADE Show to flagowa impreza METSTRADE, wiodącej na świecie platformy
biznesowej dla specjalistów w branży sprzętu i wyposażenia jachtowego.

PAWILON 
TECHNOLOGII 
KONSTRUKCYJNYCH

PAWILON 
MARIN 
I STOCZNI

PAWILON 
SUPERJACHTÓW

14-15-16 LISTOPADA
RAI AMSTERDAM
HOLANDIA

 

6 październik – listopad 2017

P olskie firmy jadą do Holandii. Zgod-
nie z umową sprzed roku, podpisa-
ną przez przedstawicieli firmy RAI 

Amsterdam (organizator METSTRADE) oraz 
Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Spor-
tów Wodnych Polskie Jachty, po raz drugi 
w historii holenderskiej wystawy powstanie 
Polski Pawilon. Tej jesieni – 14, 15 i 16 li-
stopada – w hali numer 5 amsterdamskiego 
kompleksu targowego, pod biało-czerwoną 
flagą swe produkty i usługi przedstawią: 
Balt Yacht, Delphia Yachts, Demex, Kotniz, 
Troton / Sea Line, Star Investments, Aga-
chem-Professional oraz XDisc. Stoisko 
będzie mieć także izba Polskie Jachty. Jej 
członkowie, ci którzy nie są wystawcami na 
METSTRADE, w ramach opłaconej skład-
ki członkowskiej mogą przekazać materiały 
promocyjne (ulotki, katalogi lub firmowe 
gadżety), prezentacje multimedialne w for-
mie elektronicznej oraz filmy reklamowe. 
Wszystkie dostarczone materiały będą pre-
zentowane na stoisku izby i dystrybuowane 
wśród zainteresowanych gości. Dostępne 
będzie także najnowsze wydanie katalogu 
polskiego przemysłu jachtowego (katalog 
zawiera prezentacje członków izby). Może-
my również skorzystać z przestrzeni nasze-
go narodowego stoiska, na przykład uma-
wiając biznesowe spotkanie z potencjalnym 
kontrahentem.

Stocznie Delphia Yachts i Balt Yacht za-
prezentują w Amsterdamie swe nowoczesne 
pięcioosiowe maszyny CNC wykonujące za-
awansowane projekty dla przemysłów jachto-
wego, motoryzacyjnego i lotniczego. Załoga 
firmy Demex z Augustowa pochwali się do-
świadczeniem w obróbce metali i produkcji 
części do maszyn – toczenie, frezowanie, spa-
wanie, piaskowanie, cynkowanie i malowanie 
proszkowe to tylko niektóre ich propozycje 
dla potencjalnych klientów. Firma Kotnitz 

z Białegostoku będzie promować okucia i ak-
cesoria do jachtów, wyroby ze stali kwasood-
pornej i aluminium, a także usługi laserowego 
cięcia stali i metali kolorowych. Warszawska 
spółka XDisc zaproponuje zwiedzającym 
polskie moduły fotowoltaiczne. Star Invest-
ments (Błonie koło Warszawy) przedstawi 
napędy elektryczne do łodzi E-tech Dri-
ves, natomiast firma Agachem-Professional 
(Pabianice) – płyn do toalet turystycznych. 
Troton z Ząbrowa (województwo zachodnio-
pomorskie), producent farb i chemii jachto-
wej, właściciel marki Sea-Line, zaprezentuje 
w Holandii swój kompletny system szpachli, 
farb, kosmetyków i akcesoriów do budowy 
i naprawy łodzi z laminatu, stali i drewna. 

Jubileuszowa 30. edycja METSTRADE, 
największej na świecie wystawy materia-
łów, technologii oraz elementów wyposa-
żenia jachtów i łodzi, będzie się odbywać 
w centrum kongresowym RAI Amster-
dam. W halach znajdziemy wszystko to, 
co niezbędne do produkcji łodzi i jachtów 
– od projektu, przez technologie stocznio-
we, instalacje, elektronikę i żagle, aż po 
materiały obiciowe. Na targach będą trzy 

specjalistyczne pawilony: The SuperYacht 
Pavilion (SYP), Marina & Yard Pavilion 
(MYP) oraz Construction Material Pavilion 
(CMP). Poza tym, wzorem lat ubiegłych, 
zaplanowano liczne seminaria, warsztaty, 
dyskusje i prezentacje. Jeśli przed 6 listo-
pada zarejestrujecie swą wizytę na stronie 
internetowej www.metstrade.com – wstęp 
na targi będzie bezpłatny.

METSTRADE to jedna z najdynamicz-
niej rozwijających się imprez targowych 
w branży jachtowej. Podczas ostatniej edy-
cji 11 obiektów kompleksu RAI Amsterdam 
pomieściło stoiska 1471 przedsiębiorstw. 
Targi odwiedziło niespełna 24 tys. osób 
z 50 państw – przede wszystkim specjali-
ści, szefowie produkcji i zaopatrzeniowcy 
poszukujący nowych produktów, technolo-
gii i rozwiązań. Podczas tegorocznej edycji 
METSTRADE zaplanowano między inny-
mi EnnovationLab (w ramach Innovation-
LAB, gdzie wystawcy prezentują nowator-
skie materiały, projekty i urządzenia). Ma 
to związek z coraz większym zaintereso-
waniem gości i firm nowymi technologia-
mi, ekologicznymi systemami napędowy-
mi oraz rozwiązaniami hybrydowymi.

Szefowie METSTRADE zapraszają zwie-
dzających i wystawców z Polski. Więcej 
informacji na stronie www.metstrade.com. 
Zarejestruj wizytę i odwiedź wystawę za 
darmo. Rejestracja trwa zaledwie trzy mi-
nuty (można się logować także przez Face-
booka i Twittera). Po rejestracji otrzymacie 
e-mail z biletem wstępu.

METSTRADE  
14, 15, 16 LISTOPADA 2017

RAI Amsterdam
Europaplein

Amsterdam 1078 GZ
Holandia

polski pawilon na targach Metstrade
Centrum targowo-kongresowe RAI Amsterdam. Sektor Polska. Jeden z 19 pawilonów narodowych.

Od pierwszej edycji METSTRADE minęło 30 lat. F
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pERYSKOp WYdarzenia

8 październik – listopad 2017

M arina Punat, leżąca w głębokiej 
zatoce na południu wyspy Krk, 
wygrała plebiscyt dziennika 

„Jutarnji List” z Zagrzebia na najlepszą chor-
wacką przystań żeglarską. Drugie miejsce 
dla nowej mariny ACI Veljko Barbieri z miej-
scowości Slano (30 km od Dubrownika), 
a trzecie – dla Olive Island Marina z wyspy 
Ugljan (trzy mile morskie na południowy za-
chód od Zadaru). Nagroda specjalna „Moja 
ulubiona przystań” trafiła do ACI Marina 
Cres. Ten port leży w samym sercu najwięk-
szej wyspy Adriatyku, która przyciąga nie 
tylko żeglarzy, ale także miłośników przy-
rody. Cres jest siedliskiem sępa płowego, 
trzeciego co do wielkości ptaka na świecie. 
Pośrodku lądu znajduje się słodkowodne je-
zioro Vransko. Niedawno w marinie powsta-
ła nowa restauracja Mistral, która szybko 
stała się ulubionym miejscem spotkań gości. 
Poza tym przystań ma serwis techniczny, 
stację ładowania samochodów elektrycznych 
oraz osiem apartamentów.

Podczas uroczystej gali, którą w połowie 
września zorganizowano w hotelu „Belle-
vue” w miejscowość Mali Lošinj, w szczegól-
ny sposób wyróżniono firmę ACI ( Adriatic 
Croatia International Club). Organizatorzy 
plebiscytu podkreślili wkład ACI w rozwój 
chorwackiej turystyki morskiej, docenia-

jąc inwestycje w budowę nowych portów, 
modernizację starszych oraz promocję wód 
Adriatyku na świecie. Sieć 22 popularnych 
wśród żeglarzy portów ACI ciągnie się od 
miasta Umag na północy półwyspu Istria, po 
Dubrownik na południu Chorwacji.

Morski patrol złożony z przedstawicieli 
dziennika „Jutarnji List” odwiedzał mariny 
Adriatyku od czerwca do sierpnia. Członko-
wie ekipy wzięli pod lupę 32 przystanie, które 
oferują łącznie ponad 11 tys. miejsc postojo-
wych. Sprawdzano serwis i jakość usług – 
między innymi czystość, organizację, gościn-
ność personelu i ofertę restauracji. Poza tym 
w każdej marinie żeglarze goszczący przy kei 
wypełniali kwestionariusz i wystawiali swoje 
oceny (zebrano ponad 1,1 tys. ankiet). 

Szczególne znaczenie ma wysokie drugie 
miejsce mariny ACI Veljko Barbieri, która 

ma za sobą dopiero pierwszy pełny sezon 
działalności. Marina ma około 200 miejsc 
postojowych dla jachtów o długościach od 11 
do 25 metrów. Żeglarze docenili port w Slano 
za atmosferę, spokój i piękną okolicę. Slano 
leży na końcu uroczej i doskonale osłoniętej 
zatoki, która wcina się 1,5 km w głąb lądu. 
Osada otoczona jest górami przypominają-
cymi nasze Beskidy. Miasto leży zaledwie 34 
mile od Korčuli i tylko osiem mil od wyspy 
Mljet. W pobliżu rozpoczyna się półwysep 
Pelješac, na którym letnią nieruchomość za-
kupił Robert Makłowicz, znany pisarz i kry-
tyk kulinarny. Nad miastem góruje strzelista 
wieża kościoła. Ślady dawnej historii znaj-
dziecie w ruinach zamku oraz w rzymskim 
castrum na wzgórzu Gradina. Zachowały się 
też letnie domy dawnej szlachty zamieszkują-
cej Dubrownik. Pod koniec minionego wieku 
miasto było oblegane i niszczone w trakcie 
walk z Serbami. Dziś mieszkańcy żyją tu jak 
dawniej – z hodowli, rybołówstwa, upraw 
winorośli oraz oliwek. A także z turystyki. 
W okolicy nie brakuje żwirowych i kamie-
nistych plaż. Są zaciszne zatoczki i miejsca 
do nurkowania. A do Dubrownika kursują 
autobusy oraz statki wycieczkowe. Wzdłuż 
linii brzegowej rozsiane są apartamenty z ta-
rasami wychodzącymi w stronę zatoki. Dzia-
ła też luksusowy pięciogwiazdkowy hotel 
„Admirał” z własną plażą, basenami (krytym 
i otwartym) oraz kortami tenisowymi.

Więcej o marinach ACI na stronie: 
www.aci-marinas.com.

Złote kotwice Chorwacji. Mariny aCi  
wśród najlepszych portów adriatyku

Nowa marina ACI Veljko Barbieri (Slano).

Basen przy tarasie restauracji Perast w Slano.

Elegancka restauracja Mistral w marinie ACI Cres.
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WYdarzenia pERYSKOp

Najwyższą ochronę na wodzie
Komfort i elegancję na lądzie

Światowa marka z polskimi korzeniami
założona w 1963 r. przez Henryka Strzeleckiego

oferuje

BRODNICA • GDYNIA • KRAKÓW • NOWY SĄCZ • MIKOŁAJKI • POZNAŃ • RZESZÓW 
SOCHACZEW • SZCZECIN • TORUŃ • WARSZAWA • WROCŁAW

www.henrilloyd.pl

henrilloydpl

henrilloyd_polska

T rwałość, funkcjonalność i ochro-
na, a na horyzoncie lód, oce-
an, czystość i pionierskie szlaki 

– w nowej męskiej kolekcji Henri Lloyd 
odnajdujemy inspiracje z wyprawy sir Ra-
nulpha Fiennesa, brytyjskiego odkrywcy 
i polarnika. W latach 1979-1982 sir Fien-
nes odbył podróż dookoła świata przez oba 
bieguny. Uczestnicy ekspedycji korzystali 
wyłącznie z transportu lądowego i mor-
skiego, a także z odzieży Henri Lloyd, któ-

ra zapewniała ochronę w ekstremalnych 
warunkach. Kiedy więc będziecie zakła-
dać Norby Down Jacket, wspomnijcie sir 
Fiennesa... Kurtka chroni przed wiatrem, 
zapewnia ciepło i zachowuje miejski styl 
(na lewym rękawie ma naszywkę Trans-
globe Expedition). W dolnej części są duże 
kieszenie zapinane od góry, na piersiach – 
kieszenie z bocznym wejściem, idealne do 
ogrzania dłoni.

Twórcy kolekcji damskiej inspiracji po-
szukiwali w książce „The Sea Women of 
Iceland” przedstawiającej życie dzielnych 
kobiet zmagających się od wieków z zim-
nym klimatem Islandii. W kolekcji odnaj-
dujemy ciekawe kontrasty i interesujące 
tekstury. Zwróćcie uwagę na damską wo-
doodporną kurtkę na jesień Reese Seam 
Taped Raincoat w ciekawych odcieniach, 
z dużymi praktycznymi kieszeniami. Cie-
pło zapewnia pikowana podszewka, a wo-
doodporność – powłoka DWR i podklejo-
ne szwy. Ta kurtka łączy funkcjonalność 
Henri Lloyd z lżejszym lifestylowym wy-
glądem. Paniom z pewnością przypadnie 
do gustu także Tempest Top przedstawia-
jący fale wzburzonego morza (na cieplejsze 

dni) oraz ocieplana kurtka Reyina Medium 
Down, z wodoodpornym i wiatroszczel-
nym pokryciem DWR oraz odpinanym 
kapturem (na jesienne i zimowe chłody).

Więcej na stronie www. henrilloyd.pl.

Jesienna kolekcja Henri lloyd

Kurtka Reyina Medium Down na chłodne dni.

Sweter Paige Fairisle.
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A rtur Burdziej, żeglujący jachtem 
„Loxa” (X-79), przeżył w Bitwie 
o Gotland bodaj najwięcej – na 

ląd wrócił wojskowym śmigłowcem. Sied-
miometrowe fale Bałtyku wywróciły łódź 
i „Loxa” straciła maszt. Gdy emocje opadły, 
poprosiliśmy Artura o rozmowę.

Magazyn „Wiatr”: Przed startem re-
gat prognozy były dość niepokojące. Hu-
ragan u wybrzeży Florydy powoli słabł, 

ale wiatry w północnej Europie tężały. 
Po kilku dniach Bałtyk był przez kilka 
godzin najbardziej wietrznym akwenem 
na świecie. Czy zawodnicy zgłoszeni do 
Bitwy o Gotland rozmawiali w Górkach 
Zachodnich o przełożeniu startu na póź-
niejszy termin?

Artur Burdziej: Nie podejmowaliśmy tego 
tematu. Zwróć uwagę, że startowaliśmy 
w niedzielę o 12.00, a najsilniejszy wiatr za-
powiadano na czwartek. Wiedzieliśmy, że 

żegluga nie będzie łatwa i przyjemna, ale 
trudno było zawierzyć kilkudniowym pro-
gnozom tak bardzo, by przekładać termin 
startu lub rezygnować z udziału w regatach. 
Chyba każdy ze skipperów miał nadzieję, że 
uderzenie wiatru nie będzie aż tak silne. Pro-
gnozom trzydniowym zwykle dajemy wiarę, 
dłuższe – często się nie sprawdzają. Dlatego 
z wiarą na bezpieczną żeglugę i dobre wyniki 
wyszliśmy w morze. Droga na północ prze-
biegała bez przygód i bez przeszkód. Później, 
żeglując już na południe, byłem w zasięgu 
sieci komórkowej, więc jeszcze raz sprawdzi-
łem prognozy pogody. I wtedy podjąłem de-
cyzję o zawinięciu do Herrvik na wschodnim 

Bitwa o Gotland. 22 jachty na starcie, 
jeden na mecie, jeden stracony

W rześniowy wyścig samotni-
ków był najbardziej drama-
tyczną Bitwą o Gotland w sze-

ścioletniej historii tych regat. Po okrążeniu 
Gotlandii i wyspy Gotska Sandön, trasę 
o długości 500 mil tylko jeden skipper zdo-
łał pokonać bez zawijania do portu. Miro-
sław Zemke (jacht „Hobart – Dehler 41) 
płynął trzy doby i 13 minut – powtórzył 
swój sukces sprzed roku i ponownie zdobył 
trofeum w klasie ORC. Nie było oficjalnego 
zwycięzcy w klasie Open, więc organiza-
torzy nie przyznali pucharu Delphia Chal-
lenge. Rekord trasy także nie został pobity. 
Nadal należy do Krystiana Szypki, który 
w 2013 roku żeglował dwie doby, 14 godzin 
i 15 minut (jacht „Polska Miedź” – Del-
phia 40). Krystian przepłynął wtedy 531 
mil ze średnią prędkością 8,53 węzła.

Trzech skipperów z powodu różnych 
pokładowych awarii zawróciło z trasy 
w pierwszej dobie regat. Inni, także zma-
gając się z problemami technicznymi, za-
trzymali się na Gotlandii – w Brungsvik 
i Visby. Kilku samotników znalazło schro-
nienie w portach leżących na wschodnim 

brzegu wyspy, a pozostali pożeglowali do 
Kłajpedy, by tam przeczekać zbliżający się 
sztorm. Poważne kłopoty miał na pokła-
dzie Jerzy Matuszak („Dancing Queen”), 
który monitorowany przez służby ratowni-
cze szczęśliwie dotarł do litewskiego wy-
brzeża. Prognoza IMGW ostrzegała przed 
silnym sztormem osiągającym w porywach 
12 stopni w skali Beauforta.

Niemiec Morten Bogacki, były zawodnik 
z olimpijskiej siedemdziesiątki, żeglujący 
w bitwie na łodzi klasy Mini 650, zatrzy-
mał się w Helu – do mety miał zaledwie 14 
mil. Sternik był jednak potwornie zmęczo-
ny, jacht miał awarię instalacji elektrycz-
nej, a nad zatokę nadchodziło właśnie naj-
silniejsze uderzenie sztormu (w szkwałach 
do 50 węzłów). 

– Na wygranie Bitwy o Gotland nie ma 
recepty. Po prostu wsiadasz na łódkę, ro-
bisz swoje i gdy masz odrobinę szczęścia – 
wygrywasz. Regaty są grą błędów, zwycię-
ża ten, kto popełnia ich mniej – mówił na 
mecie triumfator Mirosław Zemke. – Pły-
wam moim jachtem już sześć lat. Mam do-
brego autopilota. Dzięki niemu każdej nocy 
mogłem spać. Spanie, wyjście, kontrola na 
pokładzie, spanie, wyjście – tak właśnie 
mijają godziny. Oczywiście, gdy przyjdę 
do domu, to pewnie padnę. Ale teraz czuję 
się w miarę wypoczęty.

Milka Jung

Więcej o regatach na stronie internetowej im-
prezy www.bitwaogotland.pl.

artur Burdziej: „Wrócę na większym jachcie”

Triumfator Mirosław Zemke. Fot. Marek Wilczek

...i chwilę po wypadku.

Artur Burdziej tuż przed startem...
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wybrzeżu wyspy. W porcie zacumowało pięć 
polskich jachtów: „Polished Manx2” (Dawid 
Gondek), „Buena” (Władysław Chmielew-
ski), moja „Loxa” oraz dwa jachty osłania-
jące flotę regat – „Tornado” i „Copernicus”. 
W czwartek rano, prawie cztery doby po star-
cie, sprawdziliśmy dokładnie prognozę pogo-
dy. Biuro regat podało nam godzinę, o której 
najlepiej wyruszyć w drogę na południe. No 
i wypłynęliśmy... W porcie został jedynie Da-
wid, który źle się czuł i postanowił poczekać 
aż przeziębienie przestanie mu dokuczać.

Nie sądzisz, że można było poczekać 
dłużej?

Z brzegu Gotlandii wszystko wyglądało 
trochę inaczej. Po pierwsze, nie czuliśmy 
sztormu. Mieliśmy nawet wrażenie, że 
wszystko się uspokoiło. Prognozy też nie 
były niepokojące – wiatr od 4 do 6 stopni 
w skali Beauforta. Zwykle w takich warun-
kach żeglujemy dość spokojnie. Gdy byłem 
w pobliżu południowego krańca Gotlandii, 
pierwsze duże fale zaczęły targać jachtem. 
Ich siła była tak duża, że wyrwała z mo-
cowań akumulatory zamontowane w dzio-

bowej części kadłuba. Zastanawiałem się 
nawet, czy nie zrezygnować z żeglugi i nie 
zawinąć do portu w południowej części 
wyspy. Ale później przez większość część 
trasy żeglowaliśmy dość spokojnie. Doku-
czały mi jedynie spore fale. Im dalej na po-
łudnie, tym większe – przynajmniej takie 
odnosiłem wrażenie.

Jakie było zadanie jachtów osłonowych 
podczas waszego powrotu?

Uzgodniliśmy, że w pobliżu mojej burty 
płynie „Tornado”, a z Władkiem żegluje 
„Copernicus”. Załogi jachtów osłonowych 

przez całą noc dotrzymywały nam kroku. 
Były blisko, więc czuliśmy się bezpiecznie. 
Około 70 mil przed Helem uznaliśmy, że 
znajduję się w dość dobrej sytuacji, a że-
gluga przebiega sprawnie. Rozmawiałem 
przez radio z Przemkiem Rodziewiczem, 
kapitanem „Tornado”. Uzgodniliśmy, że 
jego jacht będzie przyspieszać i popłynie 
swoim kursem w kierunku Gdyni. Można 
powiedzieć, że „zwolniłem” jacht osłono-
wy ze służby. Wkrótce „Tornado” zniknęło 
przed moim dziobem. Przez cały czas stero-
wałem ręcznie, by umiejętnie pokonywać  

Rodzina Bitwy o Gotland 2017.  Fot. Marek WilczekZ tratwą za burtą w oczekiwaniu na pomoc.
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R aymarine przedstawia nową linię wskaźników wielofunkcyjnych – serię Axiom 
Pro stworzono dla najbardziej wymagających skipperów i armatorów. Dzięki 
wykorzystaniu technologii HybridTouch, urządzenia możemy obsługiwać na do-

tykowym ekranie lub z pomocą pokrętła i przycisków. Axiom Pro obejmuje modele Pro S 
z wbudowanym jednokanałowym modułem echosondy CHIRP oraz modele RVX z sona-
rem RealVision™ 3D i sonarem CHIRP 1kW.

Dzięki zastosowaniu szybkich czterordzeniowych procesorów, bardzo jasnych ekranów 
IPS, niezawodnych odbiorników GPS oraz systemów operacyjnych LightHouse 3, wskaź-
niki Axiom Pro zapewniają płynną i intuicyjną obsługę. Urządzenia współpracują z mapa-
mi Navionics i C-Map.

Możemy rozbudowywać system nawigacyjny o kolejne wskaźniki serii Axiom Pro oraz o do-
datkowe elementy: radar CHIRP, autopilot Evolution i kamery termowizyjne FLIR. Dzięki sys-
temom łączności Wi-Fi i Bluetooth armatorzy mogą podłączać urządzenia do tabletów i smart-
fonów z najnowszą aplikacją Raymarine. Wskaźniki Axiom Pro mają ekrany o przekątnych 9'', 
12'' i 16''. Polskim dystrybutorem urządzeń jest firma Eljacht. Więcej na www.eljacht.pl.  

Seria Axiom pro. nowe wskaźniki marki raymarine
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 ogrzewania  klimatyzacje  lodówki  zlewy 
 przetwornice  ładowarki  generatory prądu
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fale. Warto w tym miejscu dodać, że załogi 
obu większych jednostek, które towarzy-
szyły nam podczas żeglugi na południe, 
nie miały obowiązku strzec naszego bez-
pieczeństwa. Regaty były już zakończone. 
Wycofałem się z rywalizacji wiele godzin 
wcześniej, więc moja żegluga do Gdańska 
była właściwie prywatnym rejsem. Mimo 
to, organizatorzy Bitwy o Gotland oraz 
załogi jednostek osłonowych, wciąż byli 
na posterunku. To wspaniały gest żeglar-
skiej solidarności. Na dodatek, kilkanaście 
godzin po wypadku, gdy rozmawiałem 
z Przemkiem Rodziewiczem, wyczułem, że 
kapitan „Tornado” ma pretensje do siebie, 
że mnie posłuchał i odpłynął.

Jak przebiegała akcja ratownicza?
Gdy znalazłem się pod wodą, na szczęście 

przypięty do jachtu, miałem na sobie gruby 
ocieplany sztormiak. Wstrzymuję oddech. 
Nabój w kamizelce ratunkowej odpala i na-
pełnia komorę powietrzną. Po chwili jacht się 
podnosi. Wchodzę na pokład pod relingiem – 
chyba adrenalina dodaje mi w tym momencie 
dodatkowych sił. Stoję w kokpicie zaplątany 
w szoty grota, ale bez problemów się uwal-
niam. Jacht zrobił pełny obrót przez lewą bur-
tę. Maszt złamany w dwóch miejscach – przy 
wyjściu z nadbudówki i przy salingu. Wy-
ciągam z kieszeni osobistą radiopławę PLB 

i wciskam przycisk. Światło zaczyna mru-
gać – to potwierdzenie nadawania sygnału. 
Choć miałem zamkniętą kabinę, wewnątrz 
woda po kolana. Wchodzę po tratwę, która 
jest pod schodkiem zejściówki. Wyciągam ją 
do kokpitu. Kilka mil ode mnie widzę duży 
statek. Wystrzeliwuję pierwszą rakietę. Się-
gam po ręczne radio VHF i nadaję komunikat 
Mayday: „This is yacht Loxa, I’m dismasted 
and I’m sinking. I’m single handed sailor”. 
Powtarzam dwa razy po angielsku i trzeci 
raz po polsku. Odpowiedź: „Tak, słyszę cię, 
tu statek »Prosna«, podaj swoją pozycję”. 
Odczytuję pozycję z ekranu radia wyposa-
żonego w GPS. Kapitan statku obiecuje prze-
kazać wiadomość do centrum ratownictwa. 
Otwieram tratwę i przywiązuję ją blisko bur-
ty. Statek „Prosna” potwierdza przekazanie 
wzywania pomocy i informuje, że SAR ma 
już sygnał oraz pozycję z radiopławy PLB.

Do korespondencji włącza się radio Wi-
towo (przekierowują antenę w moją stronę, 
abym wyraźnie słyszał). Po chwili kapitan 
„Prosny” informuje mnie, że z Helu płynie 
do mnie statek ratowniczy „Sztorm”. Później 
oznajmia, że jednak leci do mnie helikopter. 
Mają być za kilkanaście minut. Wkrótce 
zauważam czerwone migające światło. Bio-
rę do ręki latarkę i zataczam kręgi. Mam 
wrażenie, że mnie widzą, bo zapalają moc-

ną lampę z przodu. Nawiązujemy kontakt 
radiowy. Gdy śmigłowiec zawisa niedaleko 
mnie, kapitan postanawia spuścić na pokład 
ratownika. Gdy ten, zwisając na linie, jest 
już w połowie drogi, z uwagi na duże zafa-
lowanie otrzymuję polecenie: „Złap rzutkę 
i ściągnij go na pokład”. Po kilku sekundach 
stoimy w kokpicie we dwóch. Ratownik 
ma kask, maskę do nurkowania i łączność 
z pilotem śmigłowca. Wkładam specjalną 
uprząż ratunkową. On bierze jedną torbę, 
ja drugą i jedziemy do góry. Po chwili je-
stem na pokładzie śmigłowca. Przyleciała 
po mnie czteroosobowa ekipa. Dostaję słu-
chawki, bo w kabinie jest straszny hałas. Lą-
dujemy w Gdyni. Biorę prysznic i otrzymuję 
wojskowy pakiet rozbitka. Serdeczne dzięki 
dla Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynar-
ki Wojennej za profesjonalną akcję.

Czy można się było ustrzec tej wywrotki?
Powiem szczerze: nie wiem. Nie mam aż tak 

dużego doświadczenia, by to ocenić. Rozma-
wiałem z żeglarzami mądrzejszymi i lepszy-
mi ode mnie – Krystianem Szypką i Radkiem 
Kowalczykiem. Powiedzieli, że takie rzeczy 
niestety się zdarzają. Dostałem dwie lub na-
wet trzy szybkie fale, które nadeszły z boku 
jedna po drugiej. „Loxa” po prostu nie mogła 
im się oprzeć. To jednak teoria. Przypominam 
sobie tylko jedną falę. Sądzę, że ona załamu-
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K rystian Szypka, dyrektor Bitwy 
o Gotland, dla Magazynu „Wiatr”: 
„Po ostatniej edycji naszych regat 

zapewne skończą się narzekania niektórych 
żeglarzy na zbyt skrupulatną dbałość orga-
nizatorów o bezpieczeństwo. Dotąd czasem 
ktoś pytał: »Po co wam te jachty osłonowe?«. 
Inni starali się przekonywać, że zbyt wiele 
oczekujemy od skipperów i ich łodzi – mam 
na myśli wyposażenie, które podnosi bezpie-
czeństwo uczestników. Ale przecież gdyby 
nie nasze reguły i nasza stanowczość w eg-
zekwowaniu zapisów regulaminu, być może 
Artur Burdziej w trakcie wypadku nie miałby 
na sobie ratunkowego kombinezonu, który 
opóźnia wychładzenie organizmu... Dlatego 
mam nadzieję, że te dyskusje mamy już za 
sobą. W tym roku jachty osłonowe nie tylko 
dodawały żeglarzom otuchy podczas trudnej 
żeglugi, ale brały też udział w kilku akcjach 
bezpośredniej asysty. Wszyscy z uznaniem 
wypowiadali się o przygotowaniu regat od 

strony bezpieczeństwa. W sobotę i w nie-
dzielę rano, tuż przed startem, prognozy za-
powiadały silne wiatry – na środę nawet 7, 8 
stopni w skali Beauforta. Gdy zawodnicy byli 

już w morzu, kolejne informacje zapowiadały 
jeszcze silniejsze podmuchy: najpierw 30 wę-
złów, później – 40. Aż wreszcie przewidywa-
ły 10 stopni Beauforta oraz huraganowe pory-
wy do 12 stopni B. Przekazywane prognozy 
pozwoliły zawodnikom podejmować decyzje 
o kontynuowaniu lub przerwaniu wyścigu. 
Zwyciężył rozsądek. 

Mimo tegorocznych trudności związa-
nych z pogodą, a może właśnie dzięki nim, 
naszą imprezę dostrzegli żeglarze z państw 
zachodniej Europy, szczególnie środowisko 
klasy Mini. Bardzo na nich liczymy w ko-
lejnych edycjach Bitwy o Gotland, gdyż 
właśnie obecność na Bałtyku samotników 
z klasy Mini może być dla naszych regat 
najlepszą reklamą poza Polską. Marzymy 
o tym, by Bitwa o Gotland zyskała kiedyś 
rangę porównywalną z najważniejszy-
mi imprezami rozgrywanymi we Francji 
i w Anglii. Niech to będzie nasz bałtycki 
Fastnet Race”. 

Bitwa, czyli nasz bałtycki Fastnet race

jąc się, po prostu zawinęła łódź pod siebie. 
Być może, gdybym nie płynął w kierunku 
lądu, ale żeglował pełniejszym kursem gdzieś 
w morze, tylko po to, by fale nadciągały bar-
dziej od rufy, byłbym bezpieczniejszy. Ale 
przepłynąłem już tyle mil w trudnych warun-
kach i nic się nie działo. Miałem zaledwie 17 
mil do Władysławowa, byłem prawie w domu. 
Na dodatek miałem wrażenie, że wiatr słab-
nie, a fale nieco maleją. Dlatego starałem się 
utrzymać kurs w kierunku lądu.

Co dalej?
Myślę o nowym jachcie. Wypadek nie 

zniechęcił mnie do żeglowania i trudnych 
bałtyckich wyzwań. Wciąż chcę się ścigać 
i podnosić swe umiejętności. Chciałbym ku-
pić większą jednostkę. Ze starej łódki byłem 
zadowolony, „Loxa” żeglowała pięknie. Ale 
chcę, by wnętrze nowej łodzi było wygod-
niejsze i abym częściej mógł zabierać w rej-
sy małżonkę i dzieci.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Krystian Szypka, dyrektor Bitwy o Gotland.

Niemiec Morten Bogacki zakończył bitwę w Helu. Był tak blisko i zarazem tak daleko...  Fot. Marek Wilczek (2)

KARAIBY

AMERYKA PŁD.
W. KANARYJSKIE

MALAGA
SZCZECIN

Martynika - Azory - Szczecin
19.03.2018 - 28.05.2018

Szkoła pod Żaglami
na STS FRYDERYK CHOPIN

REALIZACJA PROGRAMU UCZNIA
kl. II - III gimnazjum, I - II liceum

www.niebieskaszkola.pl
ZAPISY, WARUNKI, INNE TERMINY

fot. P
iotr P

ilaszek, Instagram
: @

pilav

http://www.terminarze.pl
http://www.niebieskaszkola.pl


 

T rzynasta edycja okołoziemskich 
etapowych regat załogowych Volvo 
Ocean Race rozpoczęła się w Ali-

cante w drugiej połowie października. Na 
starcie stanęło siedem ekip: holenderski Ak-
zoNobel (skipper: Simeon Tienpont), chiński 
Dongfeng Race Team, w którym jest tylko 
jeden Chińczyk (skipperem został Francuz 
Charles Caudrelier), hiszpański Mapfre (Xabi 
Fernández), amerykańsko-duński zespół Ve-
stas (Charlie Enright), reprezentująca Hong-

kong ekipa Sun Hung Kai Scallywag, w któ-
rej nie ma ani jednego reprezentanta tego 
kraju (skipperem jest Australijczyk David 
Witt), startująca pod flagą ONZ załoga Clean 
Seas, na której czele stoi Brytyjka Dee Caffa-
ri oraz holenderski Team Brunel dowodzony 
przez Bouwe Bekkinga, legendę Volvo Ocean 
Race (to już jego ósmy start w tym wyścigu). 
Załogi rywalizują na jachtach klasy Volvo 
Ocean 65. Do pokonania mają aż 46 000 mil 
morskich, najdłuższą trasę w historii regat.

Najpierw rozegrano godzinny wyścig u wy-
brzeży hiszpańskiego portu Alicante (in-port 
race). Gdy wszystkie ekipy szykowały się do 
startu na prawym halsie, Hiszpanie z Mapr-
fe błądzili w pobliżu pinu (dolny znak linii 
startowej). Kiedy rywale ruszyli równo z sy-
gnałem, gospodarze zaczęli lewym halsem 
przechodzić im za rufami, płynąc wzdłuż li-
nii startowej. Dzieci z klasy Optimist powie-
działyby: „szkolny błąd”. Ale ekipa Xabi Fer-
nándeza wreszcie wyostrzyła, przeszła przed 
dziobem zespołu Brunel, który z trudem 

nabierał prędkości, i pożeglowała w prawą 
stronę trasy. Po chwili się okazało, że to był 
strzał w dziesiątkę, gdyż właśnie z tej strony 
wiatr był silniejszy. Już po pierwszym zwro-
cie zespół Mapfre objął prowadzenie, którego 
nie oddał aż do mety. Na wszystkich znakach 
kursowych przewodził stawce, wyprzedzając 
rywali o kilkadziesiąt sekund. Zmieniały się 
tylko jachty płynące za rufą Hiszpanów: na 
pierwszej bramce liderów gonił Dongfeng 
Race Team. Na drugiej – Team Brunel. Na 

Volvo Ocean Race.  
siedem załóg na okołoziemskim szlaku

Juan Vila z załogi Mapfre przy stanowisku nawigacyjnym.  Fot. Ugo Fonolla

http://www.boatshow.pl


 

www.wiatr.pl
Kontakt w Polsce: Nautica Nord

Tel. +48 58 350 6131

pantaenius.pl

Sprawdzone 
ubezpieczenia 
nowe korzyści!

Szybki assistance
Koszty pomocy w sytuacjach 
awaryjnych, np. holowanie do 
najbliższego portu lub dostawa 
paliwa oraz części zamiennych, 

pokrywane są do łącznej 
wysokości 10 000 EUR

All-risk
Ubezpieczenie obejmuje 

wszystkie ryzyka, na które jacht 
jest narażony, w tym kradzież, 
pożar, siła wyższa, zatonięcie, 
wtargnięcie wody, wejście na 

mieliznę, kolizje, piractwo.

Pokrywamy koszty inspekcji
Jeśli Twój jacht wejdzie na 
mieliznę, niezbędne koszty 

kontroli są objęte ubezpieczeniem 
bez udziału własnego, bez 
względu na to czy szkoda 

powstała.

trzeciej – Vestas. Na czwartej i piątej – znów 
zespół chiński. Hiszpanie pewnie zwycięży-
li, zdobywając siedem punktów. Na drugim 
miejscu Dongfeng Race Team (sześć punk-
tów), a na trzecim – Team Vestas (pięć). 
– Prawdę powiedziawszy, na stracie trochę 
zaryzykowaliśmy – powiedział Xabi Fernán-
dez, skipper zwycięskiej ekipy. – Początek 
był szalony, ale się udało! Trudno oczekiwać 
czegoś więcej, wygraliśmy pierwszy wyścig 
regat i to w ojczystym kraju naszej drużyny, 
to ekscytujące – dodała Sophie Ciszek z ze-
społu Mapfre.

Pierwszy oceaniczny etap Alicante – Li-
zbona (1450 mil), który rozpoczął się w nie-
dzielę 22 października, wpierw prowadził po 
trasie usytuowanej w pobliżu hiszpańskiego 
miasta. Walka była zażarta – burta w bur-
tę. Sędziowie nałożyli nawet kary na jachty 
załóg Mapfre i Dongfeng Race Team (obie 
ekipy spadły wtedy na dalsze pozycje). To 

jednak był dopiero początek zmagań. Jachty 
rozpoczęły żeglugę na południe w kierunku 
Cieśniny Gibraltarskiej. Później załogi mu-
siały okrążyć atlantycką wyspę Porto Santo 
leżącą w pobliżu Madery, a następnie obrać 
kurs powrotny w kierunku Lizbony.

Doskonale żeglował zespół Vestas, który 
pierwszy dotarł do Cieśniny Gibraltarskiej, 
a później na wody Atlantyku oraz w strefę sil-
niejszego wschodniego wiatru. Ekipa Char-
lie’ego Enrighta miała już nawet 27 mil prze-
wagi nad grupą pościgową, której przewodził 
zespół Mapfre. Wtedy jednak wiatr wyraźnie 
osłabł i sytuacja zespołu Vestas zaczęła się 
komplikować. Przez kilka godzin Hiszpa-
nie z Mapfre żeglowali w nieco silniejszych 
szkwałach i powoli odrabiali straty. Gdy za-
mykaliśmy to wydanie „Wiatru” prowadząca 
ekipa miała do mety jeszcze 400 mil. Aktual-
ną sytuację na trasie sprawdzajcie na stronie 
www.volvooceanrace.com.  

Zespół Vestas. Pierwszy w Cieśninie Gibraltarskiej i na Atlantyku.  Fot. Ainhoa Sanchez

Hiszpania pożegnała uczestników regat jak bohaterów.  Fot. Pedro Martinez

http://www.pantaenius.pl
http://www.volvooceanrace.com/
http://www.boatshow.pl


BIZNES targi Wiatr i Woda

16 październik – listopad 2017

N ajbliższe targi Wiatr i Woda będą 
się odbywać w Katowicach w dru-
gi weekend listopada (od 10 do 12 

listopada). To największe przedsięwzięcie 
biznesowe branży sportów wodnych na Ślą-
sku. Współgospodarzem imprezy, organizo-
wanej przez firmę Murator Expo, jest miasto 
Katowice.

Wystawcy i zwiedzający drugi raz będą 
gościć w nowoczesnej hali Międzynarodo-
wego Centrum Kongresowego (www.mck.
katowice.eu) wzniesionej w sercu Katowic 

– tuż obok Spodka i nowej siedziby Narodo-
wej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. 
Rok temu na wystawie zaprezentowano ofer-
tę prawie 200 firm. Tej jesieni swą obecność 
w Katowicach zapowiedzieli między innymi 
przedstawiciele stoczni Delphia Yachts, Par-
ker Poland, Northman, Antila Jacht i Dalpol 
Yacht. Odwiedzający będą mogli porównać 
konkurencyjne jednostki, wybrać łódź, za-
mówić żagle, kupić farby jachtowe, marko-
wy sztormiak, kamizelkę, silnik zaburtowy, 
urządzenia nawigacyjne oraz liny. Będą też 

mogli zarezerwować szkolenie żeglarskie 
i motorowodne, koję na żaglowcu lub cały 
jacht na rejs czarterowy.

Organizatorzy katowickiej wystawy zapo-
wiadają powiększenie powierzchni targowej 
o około 1200 m kw. Zaplanowano organiza-
cję forum technologicznego Marine Indu-
stry Forum Wind & Water (10 i 11 listopada). 
To impreza typu B2B (business to business) 
przygotowana dla przedstawicieli przemy-
słu jachtowego. Fachowcy i przedsiębiorcy 
będą dyskutować o innowacyjnych techno-
logiach, najnowszych materiałach i trendach 
obecnych na rynkach. Będą też podejmować 
tematy związane z finansowaniem i zmienia-
jącymi się przepisami. Studenci uczelni tech-
nicznych z kilku polskich miast przygotują 
strefę start-upów obejmującą nowatorskie 
przedsięwzięcia związane z branżą sportów 
wodnych. Młodzi przedsiębiorcy stawiający 
w tym świecie pierwsze kroki zaprezentują 
swe pomysły i pierwsze osiągnięcia.

Bardzo ciekawie zapowiadają się także 
warszawskie targi Wiatr i Woda, które będą 
się odbywać od 8 do 11 marca 2018 roku. 
Po pierwsze – przed nami jubileuszowa 30. 
edycja najstarszej i największej wystawy 
polskiego przemysłu jachtowego. Po drugie 
– impreza wraca do centrum stolicy. Po kil-
ku latach znów spotkamy się w halach Expo 
XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Co się 
zmieniło w tym miejscu? Uporządkowano 
teren sąsiadujący z halami i usprawniono 
komunikację – przez ulicę Prądzyńskie-
go prowadzi teraz trasa autobusu nr 921, 
a metro (przystanek Rondo Daszyńskiego) 
znajduje się zaledwie dwa kilometry od hal 
targowych. Autobus nr 921 to linia specjal-
na – Zarząd Transportu Miejskiego w War-
szawie uruchomił ją w lutym tego roku. Za-
pewnia doskonałe połączenie między stacją 
metra a centrum targowym. Linia kursuje 
podczas najważniejszych wydarzeń organi-
zowanych w Expo XXI.

Więcej o targach Wiatr i Woda na stronie in-
ternetowej www.wiatriwoda.pl.

W Katowicach – druga edycja.  
W Warszawie – jubileusz i powrót do centrum

Katowice czekają na wystawców i zwiedzających.  Fot. Alex Domański / Wiatr i Woda (2)

Stoisko stoczni Galeon (jacht Galeon 360).  Fot. Alex Domański / Wiatr i Woda

Parker Poland. Łodzie motorowe i elektronika.

http://www.wiatriwoda.pl/
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b oot & Fun to wystawa dla miło-
śników sportów wodnych i out-
doorowych – tej jesieni spoty-

kamy się w stolicy Niemiec od 23 do 26 
listopada. Liczne berlińskie jeziora i szlaki 
oraz dobra infrastruktura dla wodniaków 
sprzyjają rozwojowi turystyki żeglarskiej 
i motorowodnej w tym regionie. Dlatego 
targi Boot & Fun co rok przyciągają nad 
Sprewę i rozlewiska rzeki Hawela wielu pa-
sjonatów sportów wodnych.

Goście targów berlińskich zobaczą jachty 
żaglowe i łodzie motorowe, pontony, kaja-
ki, małe łódki, jednostki z napędami elek-

trycznymi i houseboaty. Wystawcy zapre-
zentują także tradycyjne silniki spalinowe, 
akcesoria i odzież. Nie zabraknie też firm 
czarterowych, szkół żeglarskich oraz marin 
i przystani. Poza tym, jak co rok w Berli-
nie, będzie bogata oferta związana z wind-
surfingiem, nurkowaniem i wędkarstwem. 
A dla miłośników lądowych aktywności 
– snowboarding, wspinaczka skałkowa, ko-
larstwo górskie i jogging.

Targi rozpocznie gala Noc Łodzi (środa, 
22 listopada, od 18.00 do 24.00). To przed-
premierowe zwiedzanie stoisk oraz wyjąt-
kowe przyjęcie dla wystawców, przedsta-

wicieli świata polityki, biznesu, kultury 
i sportu. Podczas targów odbędą się także 
mistrzostwa Niemiec w wakeboardingu 
– Wake Masters. Zaplanowano też liczne 
spotkania dyskusyjne.

Pierwszego dnia wystawy (23 listopada) 
zapraszamy na ceremonię wręczenia nagród 
w konkursie Best of Boats 2017 – to jedno 
z najważniejszych wydarzeń w branży mo-
torowodnej w Europie. Czerwony dywan 
będzie czekać na przedstawicieli stoczni, 
których produkty pokonały konkurentów 
i zdobyły nominacje do finału. Członkowie 
międzynarodowego jury przez rok przepro-
wadzili testy 585 jachtów. W tej flocie były 
niewielkie motorówki z silnikami małej 
mocy oraz blisko 30-metrowe jachty z moto-
rami o mocy 4000 KM. Siedemnastu dzien-
nikarzy z 15 krajów Europy wybrało najlep-
sze nowe konstrukcje w pięciu kategoriach: 

Berlin zaprasza na targi Boot & Fun
Pierwszego dnia wystawy zapraszamy na ceremonię wręczenia nagród w konkursie Best of Boats 2017.   Fot. Messe Berlin (3)

Hala numer 4.2. Motorówki na każdą okazję. Wędkarze rywalizują w konkursie fotograficznym.



targi Boot & Fun BIZNES

Best for Beginners, Best for Fishing, Best for 
Family, Best for Fun i Best for Travel.

Wśród finalistów nie brakuje łodzi budo-
wanych w Polsce (Sea Ray, Nordkapp, Jean-
neau). Są także dwa jachty polskich marek: 
Parker 750 DC konkurujący w kategorii Best 
for Fun oraz Delphia 1200 BluEscape wal-
cząca o zwycięstwo w kategorii Best for Tra-
vel. Obie stocznie od początku nagrody Best 
of Boats konkurują ze światowymi markami 
i ich łodzie co rok trafiają do finału (więcej 
informacji na www.bestofboats.com). 

W tym samym czasie i w tym samym 
miejscu stolica Niemiec będzie gościć 
uczestników targów wędkarskich AngelWelt 
Berlin (od 24 do 26 listopada). To najwięk-
sza platforma spotkań wędkarzy sporto-
wych i amatorów z Berlina i Brandenburgii 
(w Niemczech jest pięć milionów wędkarzy 
– co piąty pochodzi właśnie z tego regionu). 

Przed rokiem w wystawie uczestniczyło 
ponad 50 firm. Ten sukces zachęcił organi-
zatorów, by tej jesieni poszerzyć tematykę 
o sektor AngelBoot Berlin – pierwsze targi 
łodzi wędkarskich w Niemczech.

Hale targowe Messe Berlin znajdują się 
w zachodniej części stolicy Niemiec (Mes-
sedamm 22, 14055 Berlin). Położone są 180 

km od Szczecina, 274 km od Poznania, 347 
km od Wrocławia i 560 km od Warszawy. 
Ze stolicy jedziemy do Berlina autostradą 
A2 – wystarczy pięć godzin jazdy samo-
chodem, by stanąć przed wejściem na targi 
Boot & Fun. 

Więcej informacji na stronach:  
www.targiberlinskie.pl i www.boot-berlin.de.

Jachty żaglowe i motorowe · czartery · warsztaty dla żeglarzy · akweny · oferta turystyczna · outdoor · houseboaty · i wiele innych

Najlepszy Najlepszy
czas 

BOOT
FUN
23–26 listopada 2017
10.00–18.00 tereny targowe 
Messe Berlin

wyjątkowa prezentacja 

22 listopada 
od 18.00

&

Targi wypoczynku nad wodą i na wodzie

Bilety w promocyjnej cenie:
www.targiberlinskie.pl
tel. 22 215 47 69

WiatrPolish_Boot&Fun2017_Segeln_210x144_pol.indd   1 08.09.2017   11:18:53

Pokładowa elektronika na stoisku marki Simrad.  Fot. Messe Berlin

http://www.targiberlinskie.pl
http://www.targiberlinskie.pl
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J ak długo można przeżyć na morzu po wywrotce lub utracie 
jachtu? Znamy historię małżeństwa Maralyn i Maurice’a Ba-
iley. Po zderzeniu z wielorybem ich jacht zatonął na Oceanie 

Spokojnym, około 250 mil od wysp Galápagos (rok 1974). Rozbitko-
wie spędzili na tratwie prawie cztery miesiące. Przeżyli dzięki czę-
stym deszczom i obfitości ryb w wodach oceanu. Wiedzieli, że na 
ratunek mają niewielkie szanse, ale nie utracili woli walki. Wybawie-
nie przyszło, gdy byli już u kresu sił (tę historię opisano w książce 
„117 dni na łasce oceanu”). Znamy też historię brytyjskiego żeglarza 
Tony’ego Bullimore’a, uczestnika okołoziemskich regat samotników 

(1996). Po utracie kila i wywrotce jachtu spędził w kadłubie pięć dni 
i nocy. Wypadek wydarzył się na zimnych wodach Oceanu Południo-
wego, 1200 mil od Australii. Bullimore przetrwał, nie mając żadnej 
pewności, czy ktokolwiek go szuka. 

Jest jeszcze jedna niezwykła historia, w naszej części świata pra-
wie nieznana. Żaglowy trimaran „Rose-Noëlle” z czteroosobową 
załogą wyruszył z niewielkiego portu Picton w Nowej Zelandii 
w rejs na wyspę Tonga. Był czerwiec 1989 roku...

John Glennie, kapitan i zarazem armator jachtu, był doświadczo-
nym żeglarzem. Wiedział, że samotna żegluga tym szlakiem nie 
będzie łatwa, więc postanowił poszukać załogi. W odpowiedzi na 
anons wywieszony w miejscowym jachtklubie zgłosiło się trzech 
mężczyzn gotowych przeżyć przygodę. Nie mieli żeglarskiego do-
świadczenia, a jedynie odpowiednie nastawienie. W doskonałych 
nastrojach, żegnani na kei przez bliskich, wypłynęli w rejs. Po 
trzech dobach dopadł ich silny sztorm. Ogromna pojedyncza fala 
wywróciła trimaran z dala od uczęszczanych szlaków. Nie mogli 
podnieść swej łodzi, więc odtąd dryfowali z masztem zwróconym 
do dołu. Radipława EPIRB nadawała sygnał, ale nie został on prze-
chwycony przez żadne urządzenie odbiorcze. Gdy po dziewięciu 
dniach wyczerpała się bateria, rozbitkowie zrozumieli, że są zda-
ni na siebie i żywioł oceanu. Żeglarska wycieczka zamieniła się 
w walką o przetrwanie. W niewielkim pływaku załoga spędziła 119 
dni. Nauczyli się łowić ryby i wymyślili sposób gromadzenia wody 
deszczowej. Zagospodarowali też przestrzeń pomiędzy kadłubami.

Bliscy spodziewali się kontaktu po około 18 dniach od startu. 
Gdy zatem załoga nie dawała znaku życia z docelowego portu, za-
częli się niepokoić. Analizy wiatrów i prądów wskazywały, że jeśli 
łódź nie zatonęła i dryfuje, powinna zmierzać w kierunku Ameryki 
Południowej. Na podstawie tych obliczeń, wszczęto poszukiwania. 
Niestety nie znaleziono żadnych śladów. Dlaczego? Otóż trimaran 
z masztem w wodzie dryfował w zupełnie innym kierunku. Wiatry 
i prądy pchały go po trasie przypominającej pętlę. W końcu łódź 
rozbiła się na brzegu wyspy Great Barrier w archipelagu Nowej 
Zelandii. Odległość od portu Picton w linii prostej: około 324 mile.

Na wieść o odnalezieniu zaginionych cała Nowa Zelandia oszala-
ła. Historia jachtu „Rose-Noëlle” była tak niewiarygodna, że stała 
się ulubionym tematem mediów. Śmigłowiec stacji telewizyjnej 
TVNZ ścigał się z helikopterem TV3, by pierwszy dotrzeć na pla-
żę, gdzie wysztrandował trimaran. Najlepsi dziennikarze dokładali 
starań, by mieć wyłączność na wywiad ze skipperem. Kilka dni po 
uratowaniu rozbitków, wydawnictwo Penguin podpisało z kapita-

Rozbitkowie czy przemytnicy? niezwykła 
historia na dużym ekranie w kinie luna

Trimaran „Rose-Noëlle” wyruszał z portu Picton w Nowej Zelandii.

Więcej informacji na

vendeck.com

NISKA WAGA

ANTYPOŚLIZGOWA 
POWIERZCHNIA

NIE NAGRZEWA SIĘ 

ODPORNOŚĆ NA PLAMY

ŁATWA KONSERWACJA

KOMFORT UŻYTKOWANIA

ul. Łódzka 15
95-015 Głowno, Polska
+48 794 731 825
biuro@aquavendo.com
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nem umowę na wydanie książki. „To cud” 
– powtarzali prawie wszyscy. „Może cud, 
a może nie” – mówili z powątpiewaniem 
niektórzy, szczególnie oficerowie straży 
granicznej.

Zaczęto snuć podejrzenia. Służby gra-
niczne poprosiły Mela Bowena, doświad-
czonego kapitana, pracownika Mini-
sterstwa Transportu, o przyjęcie funkcji 
śledczego i dokładne przeanalizowanie 
trasy jachtu. Bowen zaczął pracę od stwier-
dzenia: „Zapłacono mi, abym wątpił”. Za-
stanawiał się przede wszystkim, dlaczego 
przez cztery miesiące prądy nie zdryfowały 
jachtu w kierunku Chile, zgodnie z tym, co 
przewidywały wcześniejsze analizy. Wie-
dział też, że rozbitkowie byli w całkiem 
dobrym stanie fizycznym i dopisywały im 
humory. Byli szczupli, ale nie wychudze-
ni. Nie mieli śladów szkorbutu. Jeden był 
ogolony, inni także nie mieli zaniedbane-
go zarostu, czy potarganych włosów. Poza 
tym, skąd wzięli czyste ubrania? Śledczy 
podejrzewał, że coś musi być nie tak, ale 
nie wiedział czego szukać.

Wiedzieli natomiast celnicy. Według nich 
cztery miesiące to odpowiedni czas, by poże-
glować do Ameryki Południowej po narkoty-
ki i wrócić z ładunkiem na małą wyspę koło 
Nowej Zelandii. Podejrzewali, że uderzenie 
w skały i rozbicie jachtu to konsekwencja 
błędu nawigacyjnego. Uznali, że konieczne 
jest dokładne przeszukanie wraku i okolicy, 
w której wysztrandował trimaran.

Mel Bowen oraz lokalny policjant, który 
pierwszy dotarł do rozbitków, dostali bo-
jowe zadanie: znaleźć ślady potwierdzają-
ce te podejrzenia. Przeszukano całą linię 
brzegową. Nurek wykonał oględziny wnę-
trza jachtu. Z wody wydobyto mnóstwo 
przedmiotów: patelnie, okulary, sprzęty 
domowe. Nie znaleziono jednak żadnych 
śladów specjalnego ładunku. Fragmenty 
kadłuba mocno porośnięte muszlami i sko-

rupiakami przekazano do analizy naukow-
com z Uniwersytetu Auckland. Badania 
potwierdziły, że łódź była w wodzie co 
najmniej trzy miesiące. Te działania prze-
konały śledczego, że John Glennie, kapitan 
trimarana, nie jest żadnym przemytnikiem 
narkotyków, a ocaleni mężczyźni są praw-
dziwymi rozbitkami.

Ogłoszono wyniki śledztwa, ale nie 
wszystkich one przekonały. Sąsiedzi, zna-
jomi, klubowi koledzy – wielu wciąż snuło 
podejrzenia. Nie wierzyli, że załoga mo-
gła przeżyć na oceanie 119 dni i wrócić do 
normalnego życia w dobrej formie. Boha-
terowie tego zdarzenia długo spotykali się 
z opiniami, że są oszustami lub naciągacza-
mi szukającymi rozgłosu.

Na podstawie tej historii, w 2015 roku na-
kręcono film fabularny zatytułowany „Za 
burtą”. Obraz zobaczymy podczas zbliżają-
cej się siódmej edycji Festiwalu Filmów Że-
glarskich JachtFilm (Warszawa, kino Luna, 
25 i 26 listopada).

Organizatorzy przygotowali także pro-
jekcje siedmiu innych obrazów o tematyce 
marynistycznej i żeglarskiej. Zobaczymy 
film dokumentalny „Dziewicza podróż” 
– to historia Laury Dekker, najmłodszej 
żeglarki, która samotnie opłynęła świat 
(mając zaledwie 16 lat). Na ekran trafi 
„Jeździec oceanów” – film o Yvanie Bour-
gnonie, szwajcarskim żeglarzu, który po-
stanowił opłynąć świat na otwarto pokła-
dowym sportowym katamaranie. Będzie 
też coś o problemach współczesnego świata 
– film „Bon voyage” to historia żeglarzy, 
którzy w trakcie rejsu przez Morze Śród-
ziemne spotykają tonącą łódź afrykańskich 
uchodźców i muszą podejmować drama-
tyczne decyzje.

„Morscy Cyganie. Na krańcu świata” 
to pięknie zrealizowany dokument z 2016 
roku o rejsie grupy młodych ludzi z Nowej 
Zelandii do Chile. Film zdobywał nagrody 
i serca publiczności na wielu międzynarodo-
wych festiwalach. „Niech płynie muzyka” 
to dokumentalny obraz o niesieniu muzyki 
z pokładu jachtu do małych społeczności 
zamieszkujących wybrzeże Bretanii. Będzie 
też „Wiatr” – wspaniała produkcja Francisa 
Forda Coppoli z 1992 roku. W rolach głów-
nych: Matthew Modine i Jennifer Grey (ak-
torka znana także z filmu „Dirty Dancing”). 
No i oczywiście piękne zdjęcia autorstwa 
Johna Tolla, dwukrotnego zdobywcy Osca-
ra. Dokładny program festiwalu znajdziecie 
na stronie www.jachtfilm.pl.

Andrzej Minkiewicz

YACHT-POOL POLSKA
Agencja: Daniel Prusinski

Posthalterring 7 | D-85599 Parsdorf
www.yacht-pool.pl | Tel.: 88 48 35 888

Polska · Niemcy · Austria · Szwajcaria · Dania · 
Hiszpania · Francja · Szwecja · Chorwacja · Słowacja ·  

Czechy ·  Finlandia · Turcja · Grecja

ubezpieczenie 

jachtu
casco jachtu

(od wszystkich ryzyk)
OC jachtu

NNW

ubezpieczenie 

czarteru
OC skippera 

NNW skippera i załogi
ubezpieczenie kaucji

utrata następnych czarterów 
i inne

ważne przez cały rok! 
dotyczy także ubezpieczenia kaucji!

Ubezpieczamy 

żeglarzy 
od 1976r.

Wreszcie na lądzie. Uratowany sprzęt i ocalone życie.
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N awet najpiękniejszy jacht bez 
pokrowców i eleganckiego wy-
kończenia pokładu jest jak nie-

dokończona symfonia. Dlatego planując 
zakup nowej łodzi lub remont używanej, 
warto pomyśleć o niezbędnych dodatkach. 
W końcu i tak zechcemy zainwestować 
w osłonę zejściówki lub w pokrowiec na 
kolumnę koła sterowego. A za namową 
rodziny, prędzej lub później postanowimy 
przykryć laminat w kokpicie i na platfor-
mie kąpielowej bardziej przyjaznym mate-
riałem. Może więc warto wykonać te prace 

kompleksowo, powierzając projekt, wyce-
nę, produkcję, a nawet montaż profesjonal-
nej ekipie? 

Gdańska firma Sail Service, która kończy 
w tym roku 30 lat, specjalizuje się nie tyl-
ko w produkcji żagli (zarówno do małych 
łódek regatowych, jak i największych ża-
glowców). Spółka dostarcza także maszty 
Sparcraft, rolery Facnor, śruby składane 
Gori, stery strumieniowe i windy kotwicz-
ne Quick, kabestany Andersen i osprzęt 
pokładowy marki Ronstan. Sail Service to 
także partner w produkcji pokrowców oraz 

dostawca ekologicznych pokładów marki 
Flexiteek, które do złudzenia przypominają 
drewno tekowe.

Klienci zamawiają osłony zejściówek 
i zadaszenia (bimini). Pokrowce na sztak-
sle, żagle dodatkowe (genakery), kabestany, 
koła sterowe i kokpitowe stoliki. A także  
torby na bom do systemów lazy jack. Nie-
którzy armatorzy chcę mieć zadaszenie 
wykorzystujące bom albo pełną zabudowę 
kokpitu i zejściówki (cabrio). Załoga Sail 
Service dokładnie pomierzy łódź, zapro-
jektuje odpowiednie elementy do naszej 
jednostki, pomoże w wyborze kolorów, do-
bierze niezbędne okucia, a także pasy, liny 
i klamry. Dostarczy też stalowe elementy 
konstrukcyjne, uszyje pokrowce i osłony, 
a na koniec – na życzenie armatora – za-
montuje wszystko na pokładzie. Doświad-
czenie w produkcji tych elementów mają już 
tak duże, że często wykonują je nawet bez 
pomiarów i później wysyłają do klientów – 
także w najdalsze zakątki świata (ostatnio 
zrealizowano zamówienie z Australii). Na 
swe wyroby firma udziela armatorom dwu-
letnich gwarancji.

pokrowce i pokład, czyli ostatnie 
akordy podczas budowy i remontu

Flexiteek na pokładzie nowoczesnego jachtu Hanse 630... ...oraz na „Old boy” po kapitalnym remoncie.

Osłona zejściówki połączona z bimini na jachcie JV40 firmy Algro Yachting.

Zabudowa cabrio na łodziach motorowych.

F
O

T
. A

R
C

H
IW

U
M

 F
IR

M
Y

 S
A

IL
 S

E
R

V
IC

E
, F

L
E

X
IT

E
E

K



osprzęt i WYposażenie TECHNIKA

Sail Service wykorzystuje wodoodporny 
materiał akrylowy wysokiej jakości. Ofe-
ruje bogatą gamę kolorystyczną. Stelaże ze 
stali nierdzewnej typu 316L – odpornej na 
niekorzystne warunki zewnętrzne i gwa-
rantujące wieloletnie używanie. – Nasze 
pokrowce i osłony testowano na wielu jed-
nostkach morskich i oceanicznych, więc 
doskonale wiemy ile mogą wytrzymać 
w trudnych warunkach – mówi Wojciech 
Wróblewski z firmy Sail Service.

Aby dokończyć symfonię, warto jeszcze 
uzbroić pokład w elementy uszlachetnia-
jące powierzchnię i nadające jej armator-
skiego charakteru. Sail Service proponuje 
markę Flexiteek, czyli syntetyczne panele 
przeciwślizgowe o grubości 5 mm, które 
doskonale imitują drewno tekowe. Wykona-
ne są z materiałów kompozytowych, które 
w całości podlegających recyklingowi. Tak 
wykończona powierzchnia jest odporna na 
promienie słoneczne i łatwa w utrzymaniu. 
Materiał jest niepalny (klasa 0). Nie wyma-
ga skomplikowanej i drogiej konserwacji 
– do czyszczenia bierzemy jedynie wodę 
i biodegradowalny środek (powierzchnię 
można myć myjką ciśnieniową). Bardzo 
bogata jest gama odcieni: carbon, off-whi-
te, grey, scrubbed, weathered, walnut, ble-
ached i teak. Gdy flexiteek zacznie tracić 
właściwości przeciwślizgowe, możemy go 

przeszlifować jak prawdziwe drewno. Pro-
ducent stosuje obecnie materiał drugiej ge-
neracji (2G), który jest o 35 proc. lżejszy od 
pierwowzoru. Metr kwadratowy materiału 
waży od 6,5 kg do 7,3 kg. Do tego doliczamy 
klej: około 1 kg na metr kwadratowy. Panele 
mogą być wykończone listwą brzegową. 

Na podstawie rysunków lub szablonów 
przygotowanych przez armatora albo pra-

cownika Sail Service, firma wykonuje do-
kładny kosztorys (obejmuje on materiał, 
klej oraz montaż). Za gotowy do przykle-
jenia panel o powierzchni metra kwadrato-
wego, wraz z klejem i aktywatorem, zapła-
cimy od 900 zł netto. Flexiteek stosowany 
jest także na lądzie – jako wykładzina na 
pływalni, w saunie, na balkonie, tarasie lub 
w przyczepie kempingowej. 

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

Scandinavia 35

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

Nowy Flexiteek 2G™ jest lżejszy i nie nagrzewa się.
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I nstrumenty do elektronicznej nawi-
gacji zadomowiły się na naszych po-
kładach. Log, sonda, czy wiatromierz 

z analogowymi wskazaniami albo też no-
woczesne i uniwersalne wyświetlacze wie-
lofunkcyjne mamy praktycznie na każdym 
jachcie morskim oraz na wielu śródlądowych. 
Jednak nie wszyscy wiedzą, że urządzenia 
Raymarine i70s, B&G Triton², Simrad IS42, 
Garmin GMI20, czy Furuno FI-70 potrafią 
wyświetlać mnóstwo dodatkowych informa-
cji na swych kolorowych ekranach – jak sko-
rzystać z tych możliwości?

Wszystkie wiodące na rynku systemy in-
strumentów pracują w oparciu o magistralę 
NMEA 2000. Producenci niekiedy nadają 

jej własne nazwy (SimNet, SeaTalk NG), 
ale tak naprawdę różnic nie ma, może poza 
złączami. Dzięki temu armatorzy zamawia-
jąc plotery i instrumenty różnych marek, 
mogą łączyć je z dodatkowymi czujnikami 
(źródłami danych), a nawet z pokładowymi 
systemami audio. W tym tekście chcemy 
wam przedstawić nowoczesne uniwersalne 
czujniki elektroniczne bez ruchomych ele-
mentów – są niezawodne, dokładne, a dzięki 
rozpowszechnieniu protokołu NMEA 2000, 
współpracują z urządzeniami wszystkich 
czołowych producentów. Czujniki te trafiają 
na pokłady niektórych mazurskich jachtów 
armatorskich, na jachty morskie (żaglowe 
i motorowe), a także na duże żaglowce i pro-
fesjonalne jednostki połowowe.

Do naszego jachtowego systemu urządzeń 
elektronicznych możemy na przykład pod-
łączyć stację pogodową Airmar 220WX. 
Choć nie ma żadnych ruchomych elementów 
(niekiedy zawodnych, często narażonych na 
uszkodzenia), poda prędkość i kierunek wia-
tru pozornego oraz rzeczywistego, tempera-
turę powietrza, ciśnienie, wilgotność, obli-
czy pozycję jachtu, aktualną prędkość oraz 
kurs nad ziemią. Poza tym stacja pogodowa 
ma trójosiowy kompas oraz akcelerometr. 
Urządzenie możemy łączyć z wyświetlacza-
mi wielofunkcyjnymi wielu firm, na przy-
kład Raymarine, Garmin, Furuno, B&G, czy 
Simrad. W każdej konfiguracji stacja będzie 
doskonale działać i przesyłać informacje 
do wybranych instrumentów (informacje, 
których nie otrzymamy z przetworników 
oferowanych w standardowych zestawach). 
Stacja pogodowa Airmar znajduje się mię-
dzy innymi na jednym z masztów żaglowca 
„Fryderyk Chopin” oraz na mazurskiej wer-
sji jachtu Delphia 40, o którym na łamach 
„Wiatru” obszernie pisaliśmy w styczniu 
2017 roku. O jakości i funkcjonalności sta-
cji Airmar 220WX świadczy fakt, że słynni 
amerykańscy łowcy burz wykorzystują ją 
w swojej pracy.

Warto zwrócić uwagę także na przetwor-
nik Airmar DX900+, elektroniczny czujnik 
wielofunkcyjny. Mierzy głębokość, tem-
peraturę wody, a także prędkość podłużną 
(pracuje wzdłuż osi jachtu) oraz poprzeczną 
(dryf). Urządzenie, które montujemy w ka-
dłubie, przekazuje precyzyjne pomiary. Poza 
tym nie ma żadnych ruchomych elementów 
narażonych na uszkodzenia podczas trans-
portu, wodowania lub prac remontowych 
(tradycyjne czujniki mają wiatraczek, któ-
ry niekiedy zarasta lub ulega uszkodzeniu). 
Przed rokiem, na amsterdamskiej wystawie 
METSTRADE, czujnik otrzymał prestiżo-
wą nagrodę DAME Design Award (kate-
goria Marine electronics & marine related 
software). Oczywiście czujnik może przeka-
zywać dane do instrumentów dowolnej mar-
ki – wszystko dzięki niezawodnej komuni-
kacji w systemie NMEA 2000. Oba opisane 
przetworniki można wykorzystać również 
w starszych systemach nawigacyjnych opar-
tych na protokole NMEA 0183. 

Firma Airmar powstała w stanie New 
Hampshire w 1982 roku. Założycielem jest 
Stephen Boucher. Przedsiębiorstwo stało 
się liderem technologii wykorzystywanych 
w czujnikach różnego typu. Rozwijając naj-
nowsze szerokopasmowe produkty Chirp, 
wytwarzają przetworniki dla przemysłu, 
rolnictwa, rybołówstwa, żeglugi, nauki, 
a nawet kartografii podwodnej. Firma za-
trudnia na całym świecie 300 osób. Swe 
produkty dostarcza za pośrednictwem lokal-
nych dystrybutorów oraz przez swych part-
nerów z branży marine, których zaopatruje 
w gotowe elementy systemów elektroniki 
i nawigacji.

W Polsce bezpośrednim przedstawicielem 
marki Airmar jest szczecińska firma Skaut, 
która wyposaża nowe i używane jednostki 
we wszystkie jachtowe systemy i urządzenia. 
Informacji o elementach pokładowych insta-
lacji, a także cennik produktów, znajdziecie 
na www.SailStore.pl. 

Twoje wskaźniki mogą więcej.  
Jak pozyskać dodatkowe informacje?

Stacja Airmar 200WX na maszcie jachtu „Horacy”.

...oraz firmy Raymarine.Dodatkowe informacje na ekranach nowoczesnych wskaźników marki Simrad...



Dystrybucja w Polsce: Skaut Sp. z o.o., ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin
tel. +48 91 461 35 31; www.SailStore.pl; info@skaut.com.pl

Raymarine  Cable Port  Lowrance Furuno Simrad B&G iCom WeatherDock Bluefin LED C-Map Navionics Echopilot JL Audio C-Pod  Fusion  Glomex MarinePod SeaView Philippi Super-B 
Helukabel Ratio Electric Victron Energy Hella Marine SunWare Vitrifrigo SilentWind Watt  &  Sea Prebit Foresti  &  Suardi Lofrans’ Oceanvolt  Max Power Fisher Panda Pro-Car Webasto

Najlepsze marki pod jednym adresem

Profesjonalne czujniki  
do każdego systemu nawigacyjnego

TM lithium batteries

Reklama Skaut Październik 2017 Wiatr i Woda A4 ver 05.indd   1 2017-10-26   12:23:50

http://www.sailstore.pl
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Oferujemy:
BALASTY OŁOWIANE,  ANODY GALWANICZNE,  OBRÓBKA SKRAWANIEM 

Prosz-Met Sp. z o.o.
ul. 22 Lipca 56 H
32-540 Trzebinia

Beata Białasek- Zając   +48 660 758 461
Ireneusz Baryłowicz    +48 668 499 568

+48 32 711 56 58
beataprosz-met@wp.pl

www.prosz-met.pl

S tatek pasażerski, platforma konfe-
rencyjna, tramwaj wodny kursujący 
z Gdyni na Hel, houseboat na zatokę 

lub Mazury, jacht motorowy, pełnomorski ża-
glowy cruiser albo nawet statek rybacki – na 
kadłubie katamarana do dowolnej zabudowy, 
który oferuje gdańska firma Gemini Ryszar-
da Bobrowskiego, można zbudować co tylko 
dusza zapragnie. Konstrukcja spełnia oczeki-
wania użytkowników profesjonalnych oraz 
amatorów oczekujących wyjątkowej prze-
strzeni i komfortu na jachcie. Pełnomorski 
kadłub można zaaranżować samodzielnie lub 
przy wsparciu stoczni i renomowanych biur 
projektowych. 

Nowoczesny, uniwersalny i wytrzymały 
kadłub o konstrukcji przekładkowej PCV 
powstaje w technologii infuzji próżniowej, 
z tkanin wielokierunkowych, na bazie ży-
wic winyloestrowych. Zaprojektowano go 
zgodnie z przepisami ABS, PRS dla żeglu-
gi pełnomorskiej i oceanicznej – katama-
ran może powstać pod nadzorem dowolnej 
instytucji klasyfikującej lub morskiego 
zespołu technicznego Polskiego Związku 
Żeglarskiego.

Biuro konstrukcyjne opracuje architek-
turę zewnętrzną, zaprojektuje zabudowę 
wnętrz oraz zaproponuje dobór materia-
łów i urządzeń. Przy jednokondygnacyjnej 

zabudowie, wraz z przestrzenią użytkową 
w kadłubach, mamy do dyspozycji nawet 
150 metrów kwadratowych. Druga kon-
dygnacja może dać dodatkowe 40 metrów 
kwadratowych (firma Gemini dysponuje 
prototypowym kadłubem pokazowym). 
Kontakt do firmy Gemini znajdziecie na 
stronie internetowej: www.gemini.gda.pl.

Morski katamaran do dowolnej zabudowy

KATAMARAN GEMINI 1490
Długość kadłuba 15 m
Długość linii wodnej 14 m
Szerokość 6,2 m
Zanurzenie 0,8 m
Masa katamarana 25 t
Silniki wewnętrzne 2 x 450 KM
Silniki zewnętrzne 4 x 210 KM

Tramwaj wodny... ...motorowy cruiser z górną kondygnacją...

...albo nowoczesna łódź z flybridge.

http://www.prosz-met.pl
http://www.gemini.gda.pl/
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R egaty Pucharu Świata rozegrano 
w japońskiej miejscowości Gama-
gōri. Najpierw, podczas zgrupowa-

nia, zatoka Mikawa przywitała polską kadrę 
wiatrem o sile kilku i kilkunastu węzłów, peł-
nym słońcem i temperaturą przekraczającą 
25 stopni Celsjusza. Podczas regat było już 
gorzej. Nadciągnęły chmury, a temperatura 
spadła. Przy pełnym zachmurzeniu i przelot-
nych opadach wiatr był niestabilny.

W tych trudnych warunkach doskonale 
żeglowały mistrzynie świata w klasie 470 
– Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mróze-
k-Gliszczynska. Od pierwszego do ostatnie-
go wyścigu Polki były w ścisłej czołówce 
– trzy razy zwyciężały i tylko raz spadły 
poza pierwszą trójkę (na odrzutkę: czwar-
ta lokata). Łupem dziewczyn padł między 
innymi wyścig medalowy. W zawodach 
rywalizowało 14 ekip z Francji, Szwajcarii, 
Włoch, Słowenii, Japonii i Australii. Drugie 
miejsce zajęły Japonki Ai Kondo Yoshida 
i Miho Yoshioka, które straciły do Polek aż 
13 punktów. Brąz dla Francuzek Cassandre 
Blandin i Aloise Retornaz.

Złoto wywalczył także Paweł Tarnowski 
z klasy RS:X. Nasz reprezentant doskonale 
żeglował szczególnie w ostatnich rozegra-
nych wyścigach, zaliczając dwa zwycięstwa 
(na odrzutkę: także czwarta lokata). Paweł 
jednym punktem wyprzedził Chińczyka 
Mengfan Gao. Trzecie miejsce, z dwoma 
punktami straty do zwycięzcy, zajął Szwajcar 
Mateo Sanz Lanz. W klasie RS:X nie roze-
grano wyścigu medalowego, gdyż nad akwen 
regat nadciągał tajfun. Dobre siódme miejsce 
wywalczył w Japonii Radosław Furmański 
z Volvo Youth Sailing Team Poland. Wśród 
pań Kamila Smektala zajęła szóstą lokatę 
(czwarta pozycja w wyścigu medalowym).

Doskonałą trzecią lokatę wywalczyła w Ja-
ponii załoga z klasy 49er – Łukasz Przybytek 
i Paweł Kołodziński. Złoto zdobyli Brytyjczy-
cy Dylan Fletcher-Scott i Stuart Bithell, a sre-
bro ich rodacy – James Peters i Fynn Sterritt. 
Medal polskiej ekipy jest drugim w tego-

rocznych regatach Pucharu Świata – pierw-
szy (srebrny) wywalczyli w Santander (finał 
edycji 2017). W klasie Laser Radial mieliśmy 
w Japonii dwie reprezentantki – dziewczyny 
zajęły miejsca w połowie stawki: Magdalena 
Kwaśna była 18, a Agata Barwińska – 19.  

trzy medale dla polski w Japonii
Irmina Mrózek-Gliszczynska i Agnieszka Skrzypulec. Nie ma mocnych na mistrzynie świta w klasie 470.   Fot. Jesús Renedo / Sailing Energy (3)

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński – brąz w klasie 49er.  Fot. Jesús Renedo / Sailing Energy

Radosław Furmański – siódma pozycja w klasie RS:X. Paweł Tarnowski – złoty medal.
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U rocze kotwicowiska. Nagie góry 
– niekiedy wyższe od polskich 
Karkonoszy. Miasteczka ukry-

te w głębokich zatokach. Porty zatopione 
w słońcu. Skały, groty, kamieniste plaże 
i krystalicznie czysta woda... Wyspy Mo-
rza Jońskiego to być może najpiękniejszy 
grecki archipelag. Z pewnością tworzą 
najbardziej kameralny i najbezpieczniej-
szy śródziemnomorski region żeglarski na 
południe od Chorwacji. Czarterowy biznes 
między wyspami Korfu i Zakintos kwitnie. 
Choć infrastruktura jest uboga, a na szla-
ku są tylko dwie mariny z prawdziwego 
zdarzenia (Guovia i Lefkada) – w sezonie 
okoliczne przystanie pękają w szwach. By 
znaleźć miejsce w najciekawszych zakąt-
kach, trzeba zawijać do portów wczesnym 
popołudniem. Spotykamy wiele załóg 
z Włoch, Francji i Holandii. Ale najwięcej 
jest Brytyjczyków. Jedni trzymają tu swo-
je łodzie przez cały rok, inni przylatują na 
rejsy czarterowe. Czasem się czujemy, jak 
w londyńskim Hyde Parku.

Jak się spakować na dwutygodniowy 
grecki rejs na przełomie sierpnia i wrze-
śnia? Z pewnością wystarczy jedna mała 
torba. Ale co do niej wrzucić, skoro tem-
peratury sięgają 30 stopni Celsjusza? Sztor-
miak, kalosze, skarpety, polary i grubsze 
swetry – to wszystko zostaje w domu. 
Zabieramy jedynie krótkie spodnie, lek-
kie koszulki, wiatrówkę (na wszelki wy-
padek), okulary przeciwsłoneczne, czapki 
z daszkiem, kremy z filtrem oraz klapki – 
główne obuwie na najbliższe dwa tygodnie 
(pełne buty zakładamy jedynie na dłuższe 
spacery i do manewrów portowych – dla 
bezpieczeństwa).

Jacht znajdujemy kilka miesięcy przed 
rejsem w wyszukiwarce agencji Punt 
(www.punt.pl). Wybieramy model z floty 
firmy Kiriakoulis, uzgadniamy cenę i pod-
pisujemy umowę. Bilety lotnicze w liniach 
Ryanair także rezerwujemy ze sporym wy-
przedzeniem (Poznań – Korfu: 650 zł od 
osoby w obie strony). Mamy nadzieję, że 
przewoźnik, który we wrześniu odwołał 

setki lotów, nie zrezygnuje w przyszłym 
sezonie z Wysp Jońskich i wciąż będziemy 
mogli planować czartery z Korfu.

Lot trwa dwie godziny i 10 minut. Ponieważ 
samolot ląduje w Grecji o północy, przez in-
ternet zamawiamy taksówkę w firmie Corfu 
Taxi (www.corfutaxi.gr). Na lotnisku płaci-
my za kurs 45 euro i wygodnym mercedesem 
vito jedziemy 20 minut do Mariny Guovia. 

Morze Jońskie. dwa tygodnie 
w królestwie odyseusza

Gaios. Uroczy port na Paxos utworzony w wąskim przesmyku między wyspami.

Jaskinia Melissani na Kefalonii (2,5 km od poru Sami).

Skaliste brzegi wyspy Meganisi.
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Kierowca podwozi nas na keję Kiriacoulisa, 
pod samą rufę jachtu „Amphitrite”. Nazajutrz 
sprawne przejęcie jednostki. Płacimy 95 euro 
za końcowe sprzątanie i blokujemy 2000 euro 
na karcie kredytowej (kaucja). Teraz czas na 
zakupy. Można je zrobić w trzech okolicz-
nych marketach. Pierwszy znajduje się w cen-
trum mariny (obok odkrytego basenu). Jest 
nieco droższy od pozostałych i ma skromniej-
szy asortyment, ale za to kierowca zawiezie 
was busem pod sam sklep, a później odwiezie 
z zakupami na keję. Pozostałe dwa markety 
są przy głównej dwupasmowej drodze – do 
pierwszego prowadzi północno-wschodnie 
wyście z mariny, do drugiego – południowe. 
A ceny? Prawie wszystkie produkty są na 
wyspach ponad dwa razy droższe niż w Pol-
sce. Kilogram bezpestkowych winogron – 
2,20 euro (9,5 zł). Najtańsze puszkowe piwo 
w markecie – 1,2 euro (ponad 5 zł). Gałka 
lodów w portowym miasteczku – 2,5 euro 
(niespełna 11 zł).

Marina Gouvia leży 9 km od lotniska. 
Można do niej dotrzeć także dwoma miejski-
mi autobusami (nr 15 i nr 7 – dwa bilety po 
1,7 euro kupujemy u kierowcy lub w ulicz-
nym automacie). Port jest ogromny – cumuje 
w nim ponad 1200 łodzi, także superjachty 
motorowe o długości 80 metrów. Poza tym 

marina mieści restauracje, darmowe sanita-
riaty, biura firm czarterowych, wypożyczal-
nię skuterów i boisko do krykieta. Odległości 
w porcie są dość spore, więc dla wygody gości 
wzdłuż kei kursuje darmowy melex – pojazd 
pomieści załogę i bagaże. Biuro Kiriakoulisa 
znajduje się w pobliżu wejścia północno-w-
schodniego. To jedna z dwóch baz tej firmy 
na Morzu Jońskim (druga jest w Lefkadzie) 
i jedna z ośmiu w Grecji. Kiriakoulis działa 
także w sześciu portach Chorwacji, w Tur-
cji, we Włoszech, na Malcie, na Korsyce, we 
Francji oraz na Karaibach. W 23 bazach spół-
ka ma 400 jachtów. Największe łodzie żaglo-
we stacjonujące na Morzu Jońskim to jachty 
o długości niespełna 17 metrów przeznaczo-
ne dla 12 osób.

Przed rokiem pływaliśmy w Grecji ło-
dzią typu Bavaria 37 Cruiser z rocznika 
2015 (o tej jednostce obszernie pisaliśmy 

w listopadzie 2016 roku). Tym razem wy-
braliśmy model nieco większy, ale star-
szy: jedenastoletnią Bavarię 39 Cruiser. 
Długość: 11,93 m. Żagle: 83 m kw. Zbior-
nik paliwa: 210 litrów. Zbiorniki wody: 
360 litrów. Silnik: Volvo Penta D2-55. Na 
pokładzie mamy tratwę ratunkową, peł-
ne wyposażenie nawigacyjne, radio VHF 
Raymarine, radio z odtwarzaczem CD, 
trzy kabiny, siedem koi (6+1), kambuz oraz 
dwie obszerne łazienki z prysznicami (plus 
dodatkowy prysznic przy rufowej platfor-
mie kąpielowej). Łódź wyposażono nawet 
w ogrzewanie – w Grecji to całkowicie nie-
potrzebna instalacja, przynajmniej do poło-
wy października. 

Przed rejsem zastanawialiśmy się, czym 
nas zaskoczy jacht intensywnie wykorzy-
stywany w firmie czarterowej przez ponad 
dekadę. Otóż nie zaskoczył nas niczym!  

Baza firmy Kiriacoulis w Marinie Guovia.

Mały port Kioni na wyspie Itaka, kilka 
mil na północ od miasta Vathy. Najlepsze 
miejsce na szlaku dla zakochanych.

F
O

T
. M

A
G

A
Z

Y
N

 „
W

IA
T

R
”,

 Z
b

Y
N

E
K

 J
IR

O
U

S
E

K
 / 

S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

.C
O

M
 (1

)

http://www.issa.global
http://www.issa.com.pl


CZARTERY Morze Jońskie

30 październik – listopad 2017

Zabudowa wnętrza – używana, ale bez znisz-
czeń. Toalety – czyste i zadbane. Lodówka 
– sprawna. Materace – bez nieprzyjemnego 
zapachu i wilgoci. Oświetlenie – jak należy. 
Akumulatory – trzymają. Praca silnika – bez 
zastrzeżeń. Ponton – nowy. Rolery – sprawne. 
Żagle – w doskonałym stanie (z pewnością 
były niedawno wymieniane). Winda kotwicz-
na – działa. Samoster – prowadzi jak po sznur-
ku. Ploter – mały, starszego typu, zamontowa-
ny przy stole nawigacyjnym. Jedynie luzy na 
płetwie sterowej trochę nam przeszkadzają 
(szczególnie podczas manewrów na wstecz-
nym biegu). Poza tym, wszystko gra. Przez 
dwa tygodnie ani jednej usterki.

Z Mariny Guovia obieramy kurs na połu-
dnie. Po zachodniej stronie cieśniny – mo-
numentalne twierdze starego miasta Korfu 
zbudowane na skalistym brzegu. Za lewą 

burtą – surowe szczyty gór Albanii. Szybko 
docieramy na kotwicowisko Petriti (połu-
dniowo-wschodni brzeg wyspy), gdzie spę-
dzamy pierwszą noc. Nazajutrz wyruszamy 
skoro świt i obieramy kurs na Lefkadę.

Zmierzając na południe, można płynąć 
wzdłuż zachodniego brzegu kontynentalnej 
Grecji, zawijając do portów Mourtos i Parga, 
albo zachodnim szlakiem przez wyspę Paxos, 
odwiedzając porty Lakka, Gaios i Mongoni-
si. Zazwyczaj, na początku rejsu, wybieramy 
drogę przez Paxos, natomiast wracając do 
Mariny Guovia – płyniemy wzdłuż przepięk-
nych skalistych brzegów stałego lądu. Droga 
na południe mija szybko, bo zwykle żegluje-
my baksztagowymi kursami. Na powrót trze-
ba zarezerwować więcej czasu, szczególnie 
gdy północno-zachodni wiatr, który prawie 
codziennie wzmaga się wczesnym popołu-
dniem, zaczyna wiać z prędkością przekra-
czającą 20 węzłów. Po drodze trzeba uważać 
na liczne promy i wodoloty. Pamiętajcie też, 
by omijać port Platarias leżący kilka mil na 
północ od Mourtos, w zatoce wcinającej się 
głęboko w ląd. Osada jest nieciekawa, na kei 
zamiast polerów – stalowe łańcuchy. A na 
dodatek obsługa przystani kontroluje doku-
menty jachtów i pobiera opłatę portową (20 
euro bez prądu i wody). Każde inne miejsce 
na szlaku z pewnością was zauroczy.

Port Gaios to prawdziwe cudo – powstał 
w wąskim przesmyku między lądem a wy-

spą. Zwykle jest przepełniony. W centrum 
miasteczka znajdziecie miejsce na postój, 
ale nie później niż o godz. 14.00. Natomiast 
zawijając do zatoki pod wieczór, moż-
na zacumować za główkami północnego 
wejścia, przy nabrzeżu zwolnionym przez 
pasażerskie wycieczkowce (postój jest tu 
dozwolony od 17.00 do 10.00). Południowe 
wejście do Gaios jest dostępne jedynie dla 
jachtów o mniejszym zanurzeniu, gdyż głę-
bokość sięga tam zaledwie dwóch metrów.

Na sąsiedniej mniejszej wyspie Antipa-
xos nie ma portów. Ten niewielki skrawek 
lądu słynie ze wspaniałych plaż leżących na 
jego północnym krańcu – warto się tu za-
trzymać na kąpiel i nurkowanie. Polecamy 
także mały archipelag wysp Syvota niemal 
przyklejony do stałego lądu oraz sąsiedni 
port Mourtos, który do późnych godzin tęt-
ni tawernianym zgiełkiem. W tej niewiel-
kiej turystycznej osadzie znajdziecie sklep, 
najlepszą na szlaku pizzerię, dobrze za-
opatrzone warzywniaki, liczne restauracje 
ze stolikami ustawionymi wzdłuż kei oraz 
spokojną plażę za niewielkim wzgórzem. 
Z przystani przez cały dzień odpływają 
wodne taksówki zabierające turystów na 
przejażdżki wokół sąsiednich wysp.

Wyspa Lefkada jest połączona z lądem 
wąską groblą. Najpierw mijamy lewą bur-
tą latarnię morską i zatopiony drewniany 
jacht, później czekamy na otwarcie mo-
stu (otwierają go co godzinę, z wyjątkiem 
13.00 i 15.00), a na koniec płyniemy dobrze 
oznakowanym torem prowadzącym przez 
lagunę. Zacumować można w Marinie 
Lefkada (50 euro plus dodatkowe opłaty 
za prąd i prysznice) albo przy kei miejskiej 
(postój bezpłatny). Niektórzy rzucają ko-
twicę w zatoczce oddzielającej marinę od 
centrum, ale tego rozwiązania raczej nie 
polecamy. Miasto jest świetnym punktem 
wypadowym na okoliczne plaże (idealne 
miejsca do kitesurfingu) oraz na wycieczki 
w głąb lądu – Lefkada ma góry o wysoko-
ści ponad 1100 metrów nad poziomem mo-
rza oraz wysokie wapienne klify budujące 
zachodnie wybrzeże.

Płynąc dalej na południe, przemierzamy 
drugą część toru wodnego i wkraczamy do 
bajecznego świata cieśnin i zatok osłoniętych 
przez największe wyspy Morza Jońskiego. 
Żeglarze z Mazur czują się tu świetnie – po 
prostu myślą, że ich jeziora urosły. Miłośnicy Bavaria 39 Cruiser (rocznik 2006). Pod pokładem trzy kabiny, siedem koi i dwie łazienki z prysznicami.

Wielki błękit. Można sprawdzić, czy kotwica trzyma.
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Bałtyku odpoczywają od rana do wieczora – 
wydaje im się, że są na śródlądowych wodach. 
Czasem rozbuja się większa fala. Popołudnia-
mi dmuchnie mocniej w drodze na Kefalonię 
i Zakintos. Ale dookoła jest mnóstwo zatok 
i portów, w których można się zatrzymać na 
chwilę, na kilka godzin lub do rana.

Zatoka na wschodnim brzegu Lefkady, 
pełna meduz skąpanych w turkusowej wo-
dzie, jest ogromnym i bardzo popularnym 
kotwicowiskiem sąsiadującym z portami 
Nydrion i Vlychon. Obie miejscowości 
to żeglarskie bazy zaopatrzeniowe – do-
bijamy na chwilę rufą do sklepu, zakupy, 
lody, pocztówki i w drogę. Na południo-
wym krańcu wyspy polecamy zatokę Sy-
vota. Gdyby nie ploter, pewnie byśmy tam 
nie trafili, gdyż wąskie wejście ukryte 
jest w skalistym brzegu. Zabudowa osady 
przypomina Brytyjskie Wyspy Dziewicze. 

Można rzucić kotwicę lub stanąć przy jed-
nym z pomostów. Prawie całą linię brzego-
wą, oprócz plaży, zajmują restauracje.

Zatokę Syvota opuszczamy o 14.00, 
gdy popołudniowy wiatr przybiera na sile 
(19 węzłów). Znów można pożeglować na 
otwartym akwenie. Choć płyniemy coraz 
ostrzejszym kursem, a po trzech godzinach 
zaczynamy halsować, pod wieczór witamy 
Kefalonię. Port Phiskardo na północy – 
równie piękny, co niedostępny. Wszystkie 
keje zajęte, nawet kotwicy nie ma gdzie 
rzucić. Na szczęście cieśnina oddzielająca 
Kefalonię od Itaki jest pełna zatok dobrze 
osłoniętych od wiatru. Stajemy dość blisko 
skał. Drabinka kąpielowa w dół. Poduszka 
do kokpitu – znów noc pod greckim nie-
bem. Aż się nie chce wierzyć, że to koniec 
sierpnia i dzieci powinny już pakować 
tornistry.

Na Kefaloni zawijamy jeszcze do Sami. 
Cudowne miejsce. Można stanąć burtą do 
zewnętrznej kei lub rufą w basenie porto-
wym (opłata: 12 euro za dobę). W sąsiedz-
twie są sklepy, restauracje i stragany z wa-
rzywami. Jest też długa plaża Karavomilos 
oraz odkryty basen 200 metrów za portem 
rybackim (z basenu, toalety i ciepłego prysz-
nica można tam skorzystać za darmo). Przy-
stań Sami to najlepszy punkt wypadowy 
na wycieczkę do słynnej jaskini Melissani 
(2,5 km od kei, wstęp: 7 euro). Trzeba iść 
kilkaset metrów wzdłuż plaży, a później, 
za boiskiem piłkarskim, skręcić w głąb lądu 
(kierujcie się na wieżę kościoła). Do jaski-
ni najlepiej wyruszyć rano, gdy nie ma tam 
jeszcze tłumu lądowych turystów przywo-
żonych autokarami.

Ostatnia duża wyspa na szlaku to Za-
kintos. Niestety nie jest zbyt przyjazna 
żeglarzom. Kolpos Lagana na południu 
jest rezerwatem żółwi (kotwiczyć możemy 
jedynie w niewielkiej zachodniej części za-
toki). Przystań Zakintos to duży i ruchliwy 
port promowy. Pozostaje więc port Agios 
Nikolaos na północnym krańcu wyspy. 
Przy dobrej pogodzie można stąd popłynąć 
do zatoki wraku (Shipwreck Beach) na pół-
nocno-zachodnim brzegu.

Wracając na północ, odwiedzamy mniejsze 
wyspy (chyba najpiękniejsze na szlaku)  

Piękna francuska „Milena” przypłynęła z Nicei i zacumowała...

Flotylle jachtów czarterowych zajmują niekiedy całe zatoki.

...przy miejskiej kei w Lefkadzie.
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– Itakę i Meganisi. Na pierwszej trzeba za-
winąć do portu Vathy ukrytego na końcu 
długiej zatoki Vatheos. Do tego magicznego 
miejsca płyniemy wzdłuż skał, wzniesień, 
plaż i osuwisk skalnych wschodnich brzegów 
Itaki. W zatoce jest sporo miejsca. Można sta-
nąć w marinie lub przy miejskiej kei – burtą 
wprost do pomnika Odyseusza. Kilka mil na 
północ znajdziecie port Kioni (prawdziwa 
perełka Morza Jońskiego) – niewielka keja, 
kościółek, mały sklep, restauracja na skal-
nym zboczu, urocze zaułki na krótki spacer 
i wspaniałe widoki z okolicznych wzniesień. 
Wiele załóg rzuca kotwicę w zatoce i poda-
je długie rufowe cumy na brzeg (trzeba użyć 
dinghy). Po godz. 17.00 można zająć miejsce 

przy krótkim betonowym pirsie – następny 
stateczek wycieczkowy przypłynie tu dopie-
ro nazajutrz około 11.00.

Na południowym brzegu długiej ostro-
gi wyspy Meganisi odszukajcie dużą gro-
tę skalną – przy dobrej i pewnej pogodzie 
można podpłynąć pod sam brzeg. Co chwi-
lę zawija tu mały jacht wycieczkowy z Lef-
kady, więc trafić łatwo. Niestety nie można 
rzucić kotwicy, bo głębokość w pobliżu 
brzegu sięga 50 metrów. 

Północne brzegi wyspy, która kształtem 
przypomina jajko sadzone na patelni, to 
piękne zatoki oraz dwa ciekawe porty – Or-
mos Spilia i Vathy. W pierwszym można 
stanąć przy pomoście restauracji Spilia. 
W drugim przy miejskiej kei lub w marinie 
(cena: 38 euro, VHF: kanał 72) – obsługa 
pomaga w cumowaniu, można uzupełnić 
zbiorniki paliwa i wody oraz podładować 
akumulatory (adres internetowy mariny: 
www.odyseasmarina.com). 

Na północ od Meganisi jest spory akwen 
do żeglugi. Zwykle morze jest tu płaskie, 
gdyż od zachodu osłania je brzeg Lefkady, 
a od wschodu – ogromne szczyty górskie 
stałego lądu (najwyższe wzniesienie ma tu 
1171 metrów nad poziomem morza). Można 
popłynąć na przykład do północnej zatoki 
Porto Varco (kotwicowisko i urocza plaża) 
albo na wschód do portu Polarios (zwykle 
dość trudno tu o wolne miejsce).

Powrót do Korfu to znów więcej żeglugi 
– około 70 mil pod wiatr i fale. Kierunek 
wiatru pozwala płynąć długim ostrym hal-
sem, którzy przybliża nas do zachodnich 
brzegów kontynentalnej Grecji. Przy wie-
trze o sile 10 węzłów żegluga jest spokojna 
i przyjemna. Gdy na wiatromierzu mamy 
15 węzłów – zaczynamy płynąć z więk-
szą uwagą. Kiedy wiatr zaczyna dmuchać 
z prędkością przekraczającą 20 węzłów 

– mocno skracamy żagle. Im bliżej Kor-
fu, tym większy ruch promów i jachtów. 
Żeglując jedynie od rana do popołudnia, 
na powrót z Lefkady do Mariny Guovia 
warto zarezerwować trzy dni. Ostatniego 
dnia rejsu musimy jeszcze uzupełnić pali-
wo – przed stacją sporo łodzi czeka w kolej-
ce, więc nie warto przypływać na ostatnią 
chwilę, szczególnie w piątek, tuż przed so-
botnim zdawaniem jachtów (stację zamy-
kają o godz. 18.00).

Zwiedzając portowe miasteczka Morza 
Jońskiego, w sklepach, tawernach i na spa-
cerowych szlakach widywaliśmy turystów 
z Polski. Ale przez dwa tygodnie rejsu spo-
tkaliśmy zaledwie trzy polskie załogi na czar-
terowych jachtach. Tym bardziej zachęcamy 
was, by wyruszyć w rodzinne strony Odyse-
usza – król Itaki z pewnością skrywa między 
wyspami jeszcze nie jedną tajemnicę.

Krzysztof Olejnik

ILE KOSZTUJE REJS  
NA MORZU JOŃSKIM

Katalogowa cena dwutygodniowego czarteru 
łodzi Bavaria 39 Cruiser (ostatni tydzień sierpnia 
i pierwszy tydzień września): 4275 euro. Jeśli uzy-
skamy rabat w wysokości 20 proc., za jacht zapła-
cimy 3420 euro. Cena zawiera najem łodzi z ze-
stawem pościelowym, ręcznikami dla całej załogi, 
pontonem, bogatym wyposażeniem nawigacyj-
nym oraz pełnymi zbiornikami paliwa, wody i gazu. 
Do tego doliczamy opłatę za końcowe sprzątanie 
(95 euro), koszt paliwa (około 100 euro), transfe-
ry lotniskowe (90 euro) oraz koszty biletów lotni-
czych dla siedmioosobowej załogi (około 4550 zł). 
Jeśli założymy, że euro kosztuje 4,3 zł, załoga wyda 
razem 20 481 zł (2 925 zł na osobę). Ta przykłado-
wa kalkulacja nie zawiera niewielkich opłat porto-
wych oraz wyżywienia. Dziękujemy agencji Punt za 
pomoc w organizacji rejsu.

Port Mourtos ukryty za małym archipelagiem wysp Syvota.
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W drodze do Vathy na wyspie Itaka.

https://www.punt.pl/czarter-jachtow/
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R egaty o Puchar Ameryki od 2010 
roku rozgrywane były na katama-
ranach. Po ostatnim spektakular-

nym zwycięstwie zespołu Emirates Team 
New Zealand, żeglarze z antypodów przej-
mują stery i zaczynają tworzyć nowe reguły 
gry. Cóż za niezwykły scenariusz. Najpierw 
z pokorą (choć nie bez kontestacji) podążali 
szlakiem wytyczanym przez Amerykanów. 
Później dali im sromotne lanie na latają-
cych katamaranach. Aż wreszcie – dzierżąc 
z dumą trofeum – powiedzieli: „Dość! Wra-
camy do korzeni, czyli do jednokadłubow-
ców, tradycyjnego systemu punktowania 
i dawnej elegancji America’s Cup”. 

Tuż po czerwcowym zwycięstwie Nowo-
zelandczyków, włoski klub Circolo della Vela 
Sicilia wyzwał na pojedynek obrońców pu-
charu i to wyzwanie zostało zaakceptowane. 
Już w minionych sezonach obie ekipy współ-
pracowały – organizowały wspólne treningi 
i dzieliły się doświadczeniem. Włosi, po wy-
cofaniu się z przygotowań do ostatniej edycji 
America’s Cup, przekazali partnerom nawet 
swoje jachty treningowe. Mogliśmy się zatem 
spodziewać, że zespoły z obu krajów będą ra-
zem tworzyć nowe oblicze regat. Ale chyba 
niewielu obserwatorów sądziło, że czeka nas 
prawdziwa rewolucja. Przez dziewięć lat naj-
silniejsze teamy inwestowały w katamarany. 
Teraz zostają na lodzie z dziesiątkami specja-
listów, konstruktorów, inżynierów, jachtami 
treningowymi oraz jednostkami biorącymi 
udział w ostatniej rywalizacji. W hangarach 
stoją także katamarany, na których rozgrywa-
no poprzednią edycję cyklu America’s Cup 
World Series. Na śmietnik można więc wy-
rzucić 20 jednostek wartych łącznie kilkana-
ście milionów dolarów. Zmieniają się reguły 
gry i wszystko trzeba zacząć od nowa. 

Środowisko żeglarskie jest podzielone. 
Jedni gorąco popierają kierunek zmian, inni 
dostrzegają w decyzjach Nowozelandczyków 
zemstę i sprzeniewierzenie się ustaleniom 
zaakceptowanym przez większość uczestni-
ków gry. Wiosną ubiegłego roku podpisano 
bowiem w Londynie porozumienie, w myśl 
którego dwie najbliższe edycje regat miały 
być rozgrywane co dwa lata, a żeglarze mieli 
rywalizować na katamaranach o długości 45 
stóp. Pięć zespołów było za. Ale Kiwis nawet 
nie pojawili się w Londynie, manifestując 
tym samym swój sprzeciw.

Opublikowany w ostatnich dniach wrze-
śnia protokół 36. edycji Pucharu Ameryki 
informuje, że regaty będą rozgrywane na 
75-stopowych jachtach jednokadłubowych ze 

skrzydłami wodnymi. Na pokładzie będzie 
od 10 do 12 zawodników. Pierwsze szczegó-
ły konstrukcyjne mamy poznać pod koniec 
listopada, a dokładny regulamin klasy – do 
końca marca 2018 roku. Nad projektem pra-
cuje Guillaume Verdier, słynny francuski 
konstruktor, twórca najbardziej znanych 
łodzi klasy IMOCA 60: „Macif”, „Banque 
Populaire”, „Groupe Bel”, „PRB”, „Virbac 
Paprec”, „Hugo Boss”, „Safran” oraz kilku 
innych nieco mniej utytułowanych. Guillau-
me jest także autorem katamarana Nowoze-
landczyków z rewolucyjnym rowerowym 
ładowaniem ciśnienia do hydraulicznych 
urządzeń. Guillaume Verdier w rozmowie 
telefonicznej odmówił nam komentarza, po-
wołując się na zapis w kontrakcie, który zo-
bowiązuje go do milczenia. Wiadomo tylko, 
że kadłub będzie mieć płaskie dno, długi kil, 
hydroskrzydła i wysoki maszt. Być może zo-
baczymy także tradycyjny grot (katamarany 
w ostatnich edycjach Pucharu Ameryki miały 
sztywne skrzydła). Karol Jabłoński, z którym 
rozmawialiśmy na temat proponowanych 
zmian, zwraca uwagę na fakt, iż nowe reguły 
zwiększą wpływ załogi na końcowy wynik. 
Dotąd, zdaniem Karola, zbyt wiele zależało 
od sprzętu.

Kadłuby łodzi mają powstać w kraju 
załogi, ale osprzęt, maszt i wyposażenie 
można sprowadzić z zagranicy. Każdy ze-
spół będzie mógł zbudować dwie jednostki. 
Pierwsza może zostać zwodowana dopiero 
po 31 marca 2019 roku, druga – po 1 lutego 
2020 roku. Zespoły nie będą mogły organi-
zować wspólnych treningów. Konfrontacja 
będzie dopuszczalna tylko podczas oficjal-

nych regat i pokazów prasowych. Nie wol-
no też testować kadłubów, nawet ich modeli 
w tunelach aerodynamicznych.

Ustalono też harmonogram regat przygo-
towawczych America’s Cup World Series. 
Zaplanowano dwie imprezy w drugiej poło-
wie 2019 roku oraz trzy – rok później. Orga-
nizacja tych imprez spoczywa na pretenden-
tach. Obrońcy zaś sfinansują batalię o Puchar 
Ameryki. Zaplanowano także próbę general-
ną, czyli Christmas Race – regaty challen-
gerów na wodach Nowej Zelandii (grudzień 
2020 roku). W styczniu i lutym 2021 roku od-
będą się eliminacje pretendentów pod nazwą 
Prada Cup. Finał Pucharu Ameryki zaplano-
wano na marzec 2021 roku. Dwie ekipy będą 
rywalizować do siedmiu zwycięstw. Trasa 
regat: klasyczny śledź ze startem pod wiatr.

Macie ochotę zgłosić się do regat? Zgło-
szenia należy przesłać od stycznia do 
czerwca 2018 roku. Po akceptacji, zostanie-
cie poproszeni o wpłatę pierwszej raty wpi-
sowego: milion dolarów amerykańskich. 
Dla spóźnialskich przewidziano karę – ko-
lejny milion USD. Ale to jeszcze nie koniec 
opłat. Drugą ratę wpisowego (znów milion 
dolarów) należy przelać do 30 listopada 
2018 roku (z końcem tego miesiąca lista 
startowa zostanie zamknięta). I jeszcze tyl-
ko 50 tysięcy USD na promocję imprezy na 
stronach internetowych oraz 300 tys. USD 
płatne na trzy miesiące przed eliminacjami.

Karol Jabłoński zwraca uwagę, że propono-
wane zmiany wywołują szeroki odzew w śro-
dowisku żeglarskim, więc można się spodzie-
wać wzrostu liczby uczestników regat.

Marek Słodownik

Śmierć katamaranom. rewolucyjne 
zmiany w pucharze ameryki

Nowa Zelandia. Przyjęli reguły Amerykanów, później wygrali, a teraz cały format regat wyrzucają do kosza.
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D okąd wyruszyć zimą z młodymi 
żeglarzami? W marcu 2016 roku 
pisaliśmy obszernie o miejsco-

wości Palamós leżącej na hiszpańskim wy-
brzeżu Costa Brava (120 km na północny 
wschód od Barcelony). W kwietniu 2017 roku 
przedstawiliśmy miasto Torrevieja (Costa 
Blanca, 42 km od Alicante). Dziś porywamy 
was na Cypr, do miejscowości Paralimni (64 
km od lotniska w Larnace) gdzie powstała 
nowa baza szkoleniowa dla sterników z kla-
sy Optimist i początkujących laserowców. 
Juliusz Hebel, współtwórca ośrodka, zabrał 
nas w sierpniu na krótki rekonesans. Byliśmy 
gośćmi klubu Begafigo oraz właściciela re-
stauracji „Karas”. 

Lecę z Warszawy razem z całą rodziną Ju-
liusza: żoną Moniką, synem Julkiem i Zuzią 
(wszyscy zostają na Cyprze, dzieci rozpo-
czynają naukę w tamtejszej szkole). Prze-
sympatyczni ludzie, wiecznie uśmiechnięci, 
każdemu służą pomocą... Po drodze dowia-
duję się, jak to się wszystko zaczęło. Do Pa-
ralimni pierwszy raz przyjechali na rodzinną 
wycieczkę dwa lata temu. Julek był wtedy za-
wodnikiem Bazy Mrągowo, więc tata posta-

nowił rozejrzeć się w miejscowym klubie. Na 
morzu zauważył optimisty i po chwili poznał 
klubowego trenera Vassilisa Christodoulou. 
Po krótkiej rozmowie Julek rozpoczął trenin-
gi. Szybko został najlepszym zawodnikiem 
na Cyprze, a później dwukrotnie reprezento-
wał ten kraj na mistrzostwach Europy.

Po tureckiej inwazji na Cypr i okupacji 
Famagusty, żeglarstwo w regionie prze-
stało istnieć. Nowy klub powstał w 2002 
roku z inicjatywy Briana Griera i trenera 
Christodoulou. W nazwie klubu (Famagu-
sta District Sailing Club Begafigo) znalazło 
się łacińskie określenie ptaka, który był 
częstym gościem w starej siedzibie sekcji. 
Dziś klub aktywnie uczestniczy we współ-
zawodnictwie w klasach Optimist i Laser. 
Komandor Yiannos Mavroyiannos zazna-
cza, że ma wszystkie niezbędne certyfikaty 
pozwalające organizować szkolenia, tre-
ningi oraz międzynarodowe zawody. 

Zaplecze jest dość skromne, ale na Cyprze 
wszystkie inne ośrodki żeglarskie wyglądają 
podobnie; powstają między innymi przy ba-
rach na plaży. Po najbliższej okolicy oprowa-
dza mnie Julek junior. Kilka kontenerów mie-

ści biuro, kuchnię, szatnię, toalety, świetlicę 
oraz hangar (wybudowany przez Polaków). 
Woda w kolorze turkusowo-niebieskim. Wo-
kół jest wiele uroczych zatoczek i piaszczy-
stych plaż. Temperatura powietrza nie spada 
zimą poniżej 16 stopni Celsjusza. Wiatr wie-
je zawsze. Jeśli od morza podmuchy są zbyt 
silne, zawodnicy wodują łódki 100 metrów 
dalej – w osłoniętym porcie. Podobny klub 
z Limassol (120 km na zachód od Paralim-
ni) będzie gospodarzem przyszłorocznych 
mistrzostw świata w klasie Optimist, więc 
wkrótce na cypryjskich wodach swe umiejęt-
ności sprawdzą najlepsi polscy sternicy (stro-
na mistrzostw: www.fnc2018.com/optimist).

Na trenerów czeka w klubie duży ponton, 
a na żeglarzy – 17 optimistów marki Blue 
Blue z 2016 roku oraz siedem laserów. Koszt 
czarteru: 20 euro za dobę. Vassilis zaprasza 
także na wspólne treningi z miejscową grupą 
żeglarzy. Zakwaterowanie i wyżywienie za-
pewnia w swych hotelach Chris Karas (www.
captainkaras.com). Ma duszę sportowca, 
w latach 60. ubiegłego wieku jego ojciec był 
znanym na Cyprze piłkarzem. Ciekawostka: 
w lokalnym klubie Enosis Neon Paralimni 
(cypryjska ekstraklasa) grał Henryk Bału-
szyński, wielokrotny reprezentant Polski. 

Od początku października do końca kwiet-
nia nocleg z wyżywieniem kosztuje 20 euro 
za dobę. Zawodnicy mieszkają w dwuosobo-
wych pokojach. Do dyspozycji mają basen 

pomysł na zimę. nowa  
baza treningowa na Cyprze

Trening czas zacząć. Zawodnicy wodują łódki z plaży.

Flaga klubu Begafigo.

Basen w hotelu „Karas”. Można odpocząć pod palmą i zregenerować siły.

Klubowy magazyn z miejscem odpraw.
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i niewielkie boisko. Menu – na zamówienie. 
O podniebienia dorosłych dba Alex; poleca 
typowe cypryjskie specjały – grillowany ser 
halloumi, owoce morza z własnego połowu 
(kalmary, ośmiornice, ryby) oraz dolmades 
(ryż z mielonym mięsem w liściach wino-
gron). Chris zaprasza także na regaty nowo-
roczne (od 5.01 do 7.01). W tym terminie spa-
nie i wyżywienie jest za darmo.

Paralimni to niewielkie miasteczko. Żyją tu 
ludzie z całej Europy, jest także wielu Pola-
ków. Można spacerować wzdłuż plaż lub wy-
ruszyć do Ajia Napa – cypryjskiej Ibizy. Do 
niedawna była to niewielka osada rybacka, 
dziś Ajia Napa jest centrum nocnej rozryw-
ki, z dyskotekami i aquaparkiem. Niezapo-
mniane są zachody słońca oglądane z Capo 
Greco. Można też odwiedzić niedaleką Fa-
magustę leżącą w tureckiej części wyspy. 
Miasto otoczone murami widać z klubu, ale 
ograniczenia w pokonywaniu granicy zmu-
szają turystów do dłuższej podróży. Co warto 
zobaczyć? Na pewno meczet Mustafy Lali 
Paszy – początkowo był gotycką katedrą św. 
Mikołaja, ale po podboju osmańskim w XVI 

wieku świątynię przebudowano na meczet. 
Świadectwem najnowszej historii jest opusz-
czona dzielnica Warosia. Mieszkańcy ucieka-
jący przed wojskami tureckimi pozostawili 
cały swój dobytek – po czterech dekadach 
wciąż stoją tu zniszczone hotele, restauracje 
i sklepy. W pobliżu Famagusty znajdują się 
ruiny starożytnego miasta i portu Salamina.

Próbą przed przyszłorocznymi MŚ w Li-
massol były Mistrzostwa Morza Śródziem-

nego. Wystartowali zawodnicy z wielu 
europejskich krajów. Sceneria regat niesa-
mowita – plaża, opalający się ludzie, bary, 
a na wodzie optimisty. Piasek był tak gorą-
cy, że na boso trudno było chodzić...

Tekst i zdjęcia: Marek Karbowski

Baza treningowa Famagusta District Sailing 
Club Begafigo. Kontakt: Juliusz Hebel, tel. +48 
600 064 648, juliusz.hebel@gmail.com.

I gor Kuczys z Arki Gdynia został wi-
cemistrzem Europy w klasie Optimist. 
Regaty rozegrano w zatoce Burgas, 

u wybrzeży znanego bułgarskiego kurortu. 
Mistrzem został Stefan Yuill z Serbii, a brą-
zowym medalistą – Iakovos-Dimitrios De-
desntentopoulos z Grecji. W regatach rywa-
lizowało 153 zawodników (byli wśród nich 
także sternicy spoza Europy). W pierwszej 
szóstce znalazło się aż trzech Greków. Re-
prezentanci Polski także byli bardzo ak-
tywni w czołówce floty. Patryk Kosmal-
ski ukończył mistrzostwa na 18. pozycji, 
Maksymilian Cymerman był 23 (krótko po 
powrocie z Bułgarii wywalczył złoty me-
dal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży), 
a Rafał Pogorzelski – 34. Mistrzynią Euro-
py wśród dziewcząt została Brytyjka India 
Page-Wood (regaty wygrała Donna Maz-
zucchelli z Argentyny). Pola Dzik zajęła 21 
miejsce, Weronika Jaroszek – 27, a Ewa Le-
wandowska, jedna z najmłodszych uczest-
niczek – 77 (rywalizowało 108 dziewcząt). 
Opiekę trenerską nad naszą reprezentacją 
sprawowali Michał Zera i Basia Ramotow-
ska.

– Nasi zawodnicy udowodnili, że należą 
do europejskiej czołówki – mówi Michał 
Zera. – Medal Igora jest doskonałym osią-
gnięciem, ale staram się patrzeć szerzej na 
nasz udział w tych mistrzostwach. Gdyby 
dobre warunki wietrzne, które odpowiada-
ły polskim sternikom, utrzymały się dłużej, 
rezultat całej grupy były jeszcze lepszy. 
Chłopcy doskonale żeglowali, gdy wiało 
od 15 do 20 węzłów, aż miło było na to pa-
trzeć. Po wyścigach eliminacyjnych czte-
rech naszych zawodników zajmowało miej-

sca w pierwszej dwudziestce, w tym dwóch 
w pierwszej dziesiątce. Później, gdy wiatr 
osłabł i był bardziej zmienny, Polacy zaczę-
li zajmować dalsze pozycje. Mimo to nasza 
ekipa należała do najsilniejszych zespołów, 
które wystawiły w Burgas pełne składy. 
Warto zwrócić uwagę na dobre wyszkolenie 
techniczne polskich sterników, nie mamy się 
czego wstydzić w konfrontacji z najsilniej-
szymi europejskimi ekipami. Co ciekawe, 
siedmiu polskich reprezentantów na mi-
strzostwa Europy to zawodnicy z siedmiu 
różnych klubów. Każdy trenuje pod okiem 
innego szkoleniowca. To dowód na to, że 
mamy silną i wyrównaną kadrę trenerską 
w klasie Optimist. Na przyszłość z pewno-

ścią warto zwracać większą uwagę na ogól-
ną sprawność zawodników i przygotowanie 
kondycyjne. Nie wystarczy dwa razy w ty-
godniu zejść na wodę i pożeglować. Zawod-
nikami jesteśmy każdego dnia. Gdy sternik 
zaczyna pływać w grupie A i powoli zbliża 
się do krajowej czołóki, żeglarstwo nie jest 
już wyłącznie frajdą. Staje się także pracą. 
Im częściej zawodnicy będą o tym pamiętać, 
tym później łatwiej będą sięgać po trofea. 
Powinniśmy też szczególną uwagę zwracać 
na naukę taktyki regatowej. Mamy w kraju 
wielu doskonałych specjalistów w tej dzie-
dzinie i wierzę, że przy każdej okazji zechcą 
się dzielić swą wiedzą z młodymi regatow-
cami – dodał Michał Zera. 

igor kuczys wicemistrzem europy

Limassol. Akwen przyszłorocznych mistrzostwa świata w klasie Optimist.

Trener Michał Zera z kadrą na mistrzostwa Europy 2017.  Fot. Basia Ramotowska

mailto:juliusz.hebel@gmail.com
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C entrum Badawczo-Rozwojowe 
Delphia Yachts uroczyście otwar-
to w Olecku pod koniec września. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych i administracji pu-
blicznej, Ministerstwa Rozwoju, instytutów 
badawczych, wyższych uczelni, przemysłu 
jachtowego, obecni byli także wykonawcy 
i podwykonawcy CBR oraz przedstawiciele 
instytucji finansowych i mediów. W Olec-
ku gościli między innymi: Artur Chojecki, 
wojewoda warmińsko-mazurski, Grzegorz 
Smoliński, prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Zbigniew 
Ciechomski, prezes Warmińsko-Mazurskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego, Jarosław 
Bazylko, wiceprezes do spraw śródlądo-
wych PZŻ, Sebastian Nietupski, prezes Pol-
skiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów 
Wodnych Polskie Jachty, Zbigniew Kania, 
prezes Stowarzyszenia Regatowego Del-
phia 24 oraz Wacław Olszewski, burmistrz 
Olecka. W Centrum Badawczo-Rozwojo-
wym Delphia Yachts prowadzone będą prace 
nad nowymi technologiami oraz użyciem na-
nomateriałów w procesie produkcji jachtów.

Centrum powstało na terenie Warmińsko
-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, a jego całkowita powierzchni użytko-
wa to 3059,37 m kw. Projekt „Utworzenie 

centrum B + R w firmie Delphia Yachts do 
opracowywania nowych materiałów oraz 
metod ich otrzymywania przy budowie 
form oraz jednostek pływających i latają-
cych” jest realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020 Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji 
w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw. 
Wartość projektu współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego to 12 714 535,50 zł, a przy-
znane dofinansowanie – 4 134 808,29 zł.

Centrum będzie współpracować z Poli-
techniką Gdańską, Politechniką Warszaw-
ską i Instytutem Chemii Przemysłowej 
w Warszawie. Prace badawcze będą reali-
zowane przez 14 inżynierów i dwóch pra-
cowników naukowo-badawczych.

Kto nie stawia na rozwój,  
ten zostaje z tyłu

Rozmowa z Pawłem Masianisem, dyrek-
torem Centrum Badawczo-Rozwojowego 
Delphia Yachts.

Magazyn „Wiatr”: Czym się będzie zaj-
mować centrum?

Paweł Masianis: Stocznia podąża za no-
wymi technologiami. Chcemy oferować 
klientom jachty coraz bardziej zaawansowa-
ne technologicznie. Aby realizować ambitne 
plany, potrzebujemy centrum badawczego, 
które – dzięki dofinansowaniu – zostało wy-
posażone w nowoczesny park maszynowy. 
To kolejny krok w rozwoju firmy. Każdy 
poprzedni miał wpływ na jakość naszych 
produktów. Teraz stawiamy na rozwój i ba-
dania, dzięki którym łodzie z Olecka będą 
jeszcze lepsze – firma sprosta wyzwaniom 
współczesnego rynku i oczekiwaniom wy-
magających odbiorców. Chcemy wydłużyć 
żywotność jachtów, zwiększyć ich odpor-
ność na warunki, w których są użytkowane, 

Olecko. inwestycja za 13 mln zł  
w stoczni delphia Yachts

Hala Centrum Badawczo-Rozwojowego Delphia Yachts w Olecku.  Fot. Józef Kunicki (2)

Ewa Kot, Piotr Kot i Wojciech Kot. Załoga z Olecka przedstawia nowy projekt.  Fot. Józef Kunicki

Przecięcie wstęgi. Centrum oficjalnie otwarte.
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a także poprawić ich wygląd. Badania będą 
zmierzały do technologicznego rozwoju pro-
cesu produkcyjnego oraz designu. Centrum 
będzie współpracować z instytutami badaw-
czymi i uczelniami wyższymi. Na przykład 
Instytut Chemii Przemysłowej Politechniki 
Warszawskiej będzie nas wspierać podczas 
tworzenia nowych receptur żelkotu – ma-
teriału, z którego wytwarzamy pierwszą 
warstwę konstrukcji laminatów. Natomiast 
pracownicy Wydziału Oceanotechniki 
i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 
zajmą się badaniami oporów wytwarzanych 
przez kadłuby.

Ile osób znajdzie pracę w centrum?
Na początku – kilkanaście. Załoga, także 

pracownicy z zewnętrznych instytucji, bę-
dzie prowadzić badania przy konkretnych 
projektach. Dział projektowo-wdrożenio-
wy, wraz z projektantami zewnętrznymi, 
zajmie się projektowaniem łodzi, analizą 
ergonomii wnętrza oraz optymalizacją sys-
temów jachtowych.

Jaki wpływ może mieć centrum na roz-
wój oleckiej stoczni oraz polskiego prze-
mysłu jachtowego?

Wszystkie polskie firmy z branży jach-
towej rozwijają się dynamiczne. Rozwój 
to konieczność – kto nie wyprzedza kon-
kurencji, ten zostaje w tyłu. Podobnie, jak 
w przemyśle motoryzacyjnym. Widać to 
między innymi w tempie wprowadzania 
na rynek nowych modeli. Dawniej nowe 
konstrukcje żaglowe i motorowe debiuto-
wały na rynku co pięć, siedem lat, dziś – 
co dwa, trzy lata. W CBR Delphia Yachts 
będziemy pracować nad nowym designem 
łodzi i wprowadzaniem nanomateriałów, 
które będą mieć wpływ na poprawę jakości 
i trwałość naszych produktów.

Kiedy zakład ruszy pełną parą i jakie 
będą jego pierwsze zadania?

Centrum rozpocznie działalność pod 
koniec października tego roku. Pierwsze 
zadanie to wykonanie jachtu do żeglugi 
śródlądowymi szlakami wodnymi (łódź 
o długości 15 metrów) dla jednej z najwięk-

W głównych halach stoczni praca wre... ...na linii produkcyjnej łodzie motorowe i jachty spacerowe.  Fot. Józef Kunicki (2)

szych firm czarterowych. W centrum bę-
dziemy też wytwarzać narzędzia dla branż 
nie związanych z przemysłem jachtowym 
– będą to formy kompozytowe wykorzy-
stywane w produkcji środków transportu: 
samochodów, pociągów i samolotów. Chęt-
nie współpracujemy z firmami z przemysłu 

lotniczego, gdyż jest on bardzo zaawanso-
wany technologicznie.

Kiedy poznamy pierwsze efekty waszej 
pracy?

Już wkrótce. Będzie to nowa jakość łodzi 
Delphia Yachts.

Rozmawiał Józef Kunicki

nowa linia łodzi delphia

S tocznia z Olecka poinformowała 
o pracach zmierzających do stworze-
nia nowej odmienionej linii jachtów 

żaglowych marki Delphia. Łodzie zaprojek-
tował znany w świecie designer Tony Castro, 
autor wielu luksusowych łodzi żaglowych 
i motorowych, a także superjachtów. Pierw-
szą jednostką, która opuści hale produkcyjne, 
będzie Delphia 42 – premierę zaplanowano 
na lato 2018 roku. Kolejnym modelem będzie 
łódź o długości przekraczającej 50 stóp. Tak 
dużych jachtów żaglowych olecka stocznia 

jeszcze nie produkowała w swej 27 historii. 
Na przedstawionych planach zauważamy 
otwarte rufy, nowoczesne kolumny kół stero-
wych, obszerne stoły w kokpitach oraz liczne 
prostokątne okna w burtach.

Bracia Piotr i Wojciecha Kot założyli stocz-
nię Delphia Yachts w 1990 roku. Dziś firma 
jest największym producentem łodzi żaglo-
wych i motorowych w Polsce – oferuje mode-
le o długościach od 7 do 15 metrów. 

Więcej na www.delphiayachts.eu.

Dwie pierwsze konstrukcje z nowej floty. Mniejszą poznamy już w przyszłym roku.

http://www.delphiayachts.eu/
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F ińska stocznia Bella-Veneet Oy za-
prezentowała nowy model łodzi 
marki Bella – 620 C. Ten sam kadłub 

dostępny jest także w zabudowach day cruiser 
i hard top. Autorem wszystkich konstrukcji, 
podobnie jak pozostałych jednostek marki 
Bella, jest norweski projektant Espen Thorup, 
który szczyci się tym, że częściej podróżuje 
łodzią, niż samochodem, więc doskonale zna 
oczekiwania armatorów. Możemy być pewni, 
że rozwiązania zastosowane przez producen-
ta, Espen sprawdził na własnej skórze.

Nowy model jest dosyć nietypowy, 
zwłaszcza jak na rynek fiński, na którym 
prym wiodą konstrukcje z otwartym pokła-
dem. Ta nietypowość polega nie tylko na 
tym, że łódź ma kabinę, ale także na tym, 
że główny ciąg komunikacyjny przebiega 
w osi jachtu – z kokpitu na dziób przecho-
dzimy przez kabinę. Jacht praktycznie nie 

ma półpokładów. Chyba, że za takie uzna-
my wąskie kilkucentymetrowe przejścia 
zabezpieczone relingami w dachu kabiny.

Rezygnując z szerokich półpokładów, 
Espen zyskał większą przestrzeń w kabinie, 
która jest bardzo wygodna i jasna. Duże pio-
nowe okna otaczają całą nadbudówkę. Wnę-
trze może być przygotowane dla czterech lub 
sześciu osób. Sternik i nawigator mają poje-
dyncze fotele po obu stronach kabiny. W wer-
sji czteroosobowej dwa fotele załogi ustawio-
no przodem do dziobu – za fotelami sternika 
i nawigatora. W wersji sześcioosobowej, którą 
testowaliśmy, fotele usytuowano wzdłuż burt.

Skoro to kabinowa bella, musi mieć koje. 
Oczywiście nie będziemy na tej łodzi miesz-
kać podczas dwutygodniowych wakacji, ale 
wygodnie spędzimy noc lub dwie w trakcie 
weekendu. Wystarczy stelaż łóżka przymo-
cować do przygotowanych gniazd i wypełnić 

go materacem (oparcia kanap) – niemal cała 
kabina zamienia się wtedy w sypialnię. Jest 
też miejsce na szufladową lodówkę, jedno-
palnikową kuchenkę i chemiczną toaletę. 
Można także zamontować ogrzewanie.

W Finlandii największą popularnością 
cieszą się szybkie otwarte łodzie, którymi 
można przewieźć zapasy i załogę do letnie-
go domku nad wodą. Ważne jest także to, by 
łódź miała dużo wolnej powierzchni. Bella 
620 C, choć ma sporą kabinę, zachowała po-
kaźny kokpit i przestrzeń w głębokiej części 
dziobowej. W kokpicie można zamontować 
składaną kanapę (wyposażenie dodatkowe). 
W testowanym egzemplarzu kokpit był cał-
kowicie otwarty na rufową platformę kąpie-
lową. Zamiast tradycyjnej ściany rufowej, 
mieliśmy solidne czarne relingi.

Jaką rozrywkę gwarantuje armatorom 
nowa Bella 620 C? Duży otwarty kokpit, 
dziób, uchwyty na wędki, stół – łódź jest do-
skonałą jednostką wędkarską. A poza tym, 
świetnie pływa. Testowany model napędza-
ny był silnikiem o mocy 150 KM. W ślizg 
wchodził w cztery sekundy, a maksymalna 
prędkość wyniosła 40 węzłów. Więcej chyba 
nie trzeba pisać – takie przyspieszenie i taka 
prędkość to niezła zabawa. Ta kabinówka 
bez trudu może na przykład holować narcia-
rza. Jacht jest zwrotny, dynamiczny i łatwy 
w prowadzeniu. Duże okna zapewniają dobrą 
widoczność, a przy bardzo ostrych zwrotach 
możemy patrzeć także przez dwa duże świe-
tliki zamontowane w dachu.

Bella 620 C, podobnie jak wszystkie naj-
nowsze jednostki tej marki, jest bardzo sta-
rannie wykonana. Łódź świetnie się sprawdzi 
podczas wypraw wędkarskich i rodzinnych 
weekendów. Warto przypomnieć, że jednost-
ka powstaje w fińskiej stoczni Bella-Vene-
et Oy, tej samej, do której należą dwie inne 
słynne marki – Flipper i Aquador. Polskim 
przedstawicielem stoczni Bella-Veneet Oy 
jest szczecińska spółka Horyzont. Firma jest 
także krajowym dystrybutorem niemieckiej 
grupy Hanse (dealer marek Hanse, Dehler, 
Moody, Varianta, Fjord i Sealine). Więcej na 
stronie www.hanseyacht.pl.

Arek Rejs

Bella 620 C. nowa łódź z Finlandii

Bella 620 C. Ślizg w cztery sekundy. Maksymalna prędkość: 40 węzłów.  Fot. Kari Wilen / Finnboat

BELLA 620 C
Długość 6,35 m
Szerokość 2,34 m
Waga (bez silnika) 1100 kg
Zanurzenie 0,75 m
Zbiorniki paliwa 144 l
Zbiorniki wody 10 l
Kategoria CE C
Załoga 7 osób
Silnik od 100 MK do 150 KM

Sternik i nawigator mają pojedyncze fotele po obu stronach kabiny.  Fot. Kari Wilen / Finnboat

http://www.hanseyacht.pl/
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W  sierpniowym numerze „Wiatru” 
pisaliśmy o nowej łodzi moto-
rowej, która powstaje w stoczni 

Parker Poland. I oto jest – Monaco 110, pierw-
szy model z nowej linii luksusowych rodzin-
nych cruiserów napędzanych przyczepnymi 
silnikami, aktualnie największa jednostka 
turystyczna budowana przez Parker Poland. 
Łódź zadebiutowała podczas targów Le 
Grand Pavois La Rochelle na przełomie wrze-
śnia i października. Później jacht zwodowano 
u stóp Pirenejów, we francuskiej miejscowo-
ści Argelès-sur-Mer. Stąd odbył długą podróż 
na targi organizowane w Barcelonie, świetnie 
radząc sobie w trudnych morskich warunkach 
(pięć stopni w skali Beauforta). Jak przyjęto 
polską premierę? Klienci oniemieli, a przed-
stawiciele konkurencyjnych marek znów po-
czuli siłę i potencjał polskiej firmy.

Dotąd stocznia Parker Poland znana była 
przede wszystkim z produkcji łodzi typu 
RIB, otwartych motorówek na weekendowe 
wyprawy oraz łodzi wędkarskich, które – 

w wielu bogatszych konfiguracjach – świetnie 
pełnią funkcje rodzinnych jednostek. Parker 
Monaco 110 to jednak zupełnie inna bajka – 
komfortowy jacht, na którym czteroosobowa 
załoga wygodnie spędzi dwutygodniowe wa-
kacje na morzu. Budując tego typu łódź z sil-
nikami przyczepnymi, firma Parker Poland 
wyprzedziła konkurencyjne stocznie. W całej 
Europie obserwujemy wzrost zainteresowa-
nia łodziami z takim napędem. Liderzy ryn-
ku przygotowują podobne konstrukcje. Ale 
to właśnie polska firma pierwsza zwodowała 
prototypowy egzemplarz i przeprowadziła 
udane testy. Powiem wprost – łódź Parker 
Monaco 110 jest skazana na sukces. 

Jacht zaprojektowano we współpracy 
z Tony Castro Design, znanym brytyjskim 
biurem projektowym. Łódź ma niespełna 11 
metrów długości, 3,62 metra szerokości i za-
nurzenie wynoszące 0,80 metra. Na rufie pre-
mierowego egzemplarza zamontowano dwa 
silniki przyczepne Mercury Verado (każdy 
o mocy 300 KM). Te dwie maszyny rozpę-
dzają jacht do prędkości 40 węzłów. Podczas 
testów u wybrzeży La Rochelle, łódź pędziła 

na płaskiej wodzie ponad 41 węzłów – Chri-
stopher Scott z firmy Parker Poland opubli-
kował na Facebooku film przedstawiający 
pierwsze ślizgi nowej jednostki. Jeśli arma-
torowi nie zależy na rozwijaniu tak dużych 
prędkości, może oczywiście zamontować 
mniejsze silniki o łącznej mocy 300 KM.

Wnętrze skrywa dwie dwuosobowe kabiny 
mieszkalne ze wspólną toaletą i dużą kabiną 
prysznicową. Pomieszczenia są doświetlo-
ne naturalnym światłem wpadającym przez 
burtowe okna i długi świetlik w pokładzie 
dziobowym. W salonie znajdują się jadalnia 
i kambuz. Natomiast w kokpicie – składane 
i przesuwane łóżko, pod którym ukryte są 
silniki. Nad salonem jest przeszklony otwie-
rany dach, natomiast nad kokpitem – lekkie 
zadaszenie z materiału. Ze sterówki możemy 
wyjść na prawą burtę przez boczne przesuwa-
ne drzwi. Także w kokpicie, na prawej burcie, 
zamontowano drzwiczki, które ułatwią wej-
ście na pokład. Zapewne wkrótce zobaczy-
my łódź w Polsce na targach Wiatr i Woda 
– w Warszawie, w Gdyni lub w Katowicach.

Arek RejsPARKER MONACO 110
Długość 10,80 m
Szerokość 3,62 m
Zanurzenie 0,80 m
Zbiorniki paliwa 700 l
Zbiorniki wody 200 l
Silniki 2 x 150 KM – 2 x 400 KM

Są powody do dumy. nowy parker  
Monaco 110 podbija europę

Na rufie dwa silniki Mercury Verado (każdy o mocy 300 KM). Prędkość podczas testów: 41 węzłów.Sterówka z instrumentami marki Simrad.

W salonie mamy jadalnię, kambuz i ogromne okna. Za sterem Christopher Scott z firmy Parker Poland.

Duże łóżko w kabinie dziobowej.
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A rmatorzy kupują coraz większe 
jachty, więc oczekują od produ-
centów coraz mocniejszych silni-

ków. Firma Suzuki zaprezentowała na targach 
w Genui swój najnowszy i zarazem najmoc-
niejszy w historii silnik przyczepny DF350A 
o mocy 350 KM. Nadano mu imię „Geki”.

Inżynierowie nie poszli na łatwiznę. Mo-
gli oczywiście zmodyfikować i wzmoc-
nić obecny na rynku bardzo dobry model 
DF300AP o mocy 300 KM. Uznali jednak, 
że to rozwiązanie jest zbyt proste i nie spełni 
oczekiwań wobec nowego silnika. Zbudo-
wali więc zupełnie nowy motor.

Jednym z podstawowych założeń projekto-
wych były rozmiary nowego modelu. Katsu-
hiro Fukuda, główny inżynier firmy, mówił: 
„Wyobraziłem sobie armatora zachwyconego 
naszym silnikiem 300AP. Pewnego dnia po-
stanowił on zamontować na swej łodzi moc-
niejszy motor. I pyta, czy to możliwe? A my 
odpowiadamy, że musi kupić nową łódź. Aby 
uniknąć takich scenariuszy i nie zawieść 
obecnych oraz przyszłych klientów, starali-
śmy się zachować wymiary”. Udało się! Su-
zuki DF350A jest zaledwie 2 cm wyższy i 0,1 
cm szerszy od modelu DF300AP. Dlatego, 
jeśli tylko konstrukcja łodzi pozwala, nowy 
mocniejszy silnik można zamontować w tym 
samym miejscu.

Inżynierowie z firmy Suzuki starali się 
ograniczyć spalanie, hałas i wibracje. Wy-
korzystali znane i dopracowane technologie 
z poprzednich modeli. Zastosowano więc 

Lean Burn Control System, który dopa-
sowuje mieszankę paliwa i powietrza do 
warunków pracy. Mamy też dwustopniową 
redukcję przełożenia, odsunięty wał napę-
dowy, bezobsługowy łańcuch rozrządu i re-
zonator – system tłumienia hałasu i wibracji 
zamontowany na kolektorze dolotowym. 

Aby nowy mocniejszy silnik był równie ci-
chy, ekonomiczny i dynamiczny, opracowano 
dodatkowe rozwiązania. W pokrywie modelu 

DF350A mamy system wlotu powietrza Su-
zuki Dual Louver System, który z wyglądu 
przypomina rybie skrzela. Konstrukcja cał-
kowicie odseparowuje wodę z powietrza, 
które dostaje się do motoru. Dzięki temu po-
wietrze w silniku jest suche, a jego tempera-
tura jest wyższa od temperatury otoczenia nie 
więcej niż o 10 stopni Celsjusza. 

Zastosowano też podwójny systemu wtry-
sku Dual Injector System oraz hartowane 
tłoki. Jest także podwójny system wlotu 
wody do chłodzenia. W przedniej części 
spodziny motoru są dwa otwory, którymi 
woda łatwo dostaje się do obiegu pod du-
żym ciśnieniem, nawet przy maksymalnej 
prędkości. Sama spodzina także ma nową 
konstrukcję – stawia niewielki opór i jed-
nocześnie jest na tyle wytrzymała, by bez-
piecznie przekazać moc na śruby.

I jeszcze wisienka na torcie, czyli zasto-
sowanie dwóch przeciwnie obracających się 
śrub. To rozwiązanie nie jest nowe, ale dotąd 
bardzo rzadko stosowano je w silnikach przy-
czepnych. Śruby także opracowano specjal-
nie do tego modelu – mają minimalizować 
kawitację i w pełni wykorzystać moc.

Suzuki DF350A, z pojemnością skokową 
4390 cm³ i stopniem sprężania 12.0:1, to mo-
tor V6 z największą pojemnością skokową 
na rynku i najwyższym stopniem sprężania 
wśród seryjnie produkowanych silników. Jest 
także jednym z nielicznych motorów przy-
czepnych z układem śrub przeciwbieżnych.

Arek Rejs

Niech moc będzie z wami. oto suzuki 
dF350a, najmocniejszy silnik zaburtowy

Suzuki DF350A to motor V6 z największą pojemnością skokową na rynku i najwyższym stopniem sprężania. Producent starał się ograniczyć spalanie i wibracje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MagazYn Wiatr DYSTRYBuCJA

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

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

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

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

opis cisza, flauta powiew
słaby 
wiatr

łagodny
wiatr

umiarkowany
wiatr

dość
silny wiatr

silny wiatr bardzo
silny wiatr sztorm silny

sztorm
bardzo

silny sztorm
gwałtowny 

sztorm huragan

41www.wiatr.pl
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