
MICHAŁ WESELAK
Czwarty Polak  

w regatach Mini Transat
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METSTRADE 2018 to ponad 1550 wystawców i tysiące fachowców z branży 
jachtowej z całego świata. Zapraszamy do Amsterdamu. Dołącz do nas, by 
rozwinąć biznes, poszerzyć sieć kontrahentów i poznać innowacyjne 
rozwiązania. METSTRADE to największa i najchętniej odwiedzana wystawa 
sprzętu i wyposażenia typu business-to-business.

METSTRADE 2018

ORGANIZATOR    SPONSOR CZŁONEK

OFICJALNE 
WYDAWNICTWO 
METSTRADE

OFICJALNE 
WYDAWNICTWO 
SYP

OFICJALNE 
WYDAWNICTWO
MYP

JESTEŚ ZAPROSZONY! 
ZAREJESTRUJ SWOJĄ DARMOWĄ WIZYTĘ

http://www.metstrade.com/


http://www.balicatamarans.pl
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11 373 czytelników* pobiera  
bezpłatne e-wydania „Wiatru”.  

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

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania IV-V 2019, VI-VII 2019, VIII-IX 2019).Z
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I I nternetowy kiosk wiatr.pl/archiwum 
to nasza nowa propozycja dla czytel-
ników sięgających po elektroniczne 

wydania „Wiatru”. Dotąd korzystaliście 
z plików PDF dostępnych za darmo na 
stronie www.wiatr.pl i na Facebooku oraz 
z darmowej aplikacji WIATR dostępnej 
na urządzeniach mobilnych w App Store 
(tablety i smartfony z systemem iOS) oraz  
Google Play (Android). Teraz dorzucamy 
jeszcze web kiosk ułatwiający przeglą-
danie i czytanie na domowych kompu-
terach oraz laptopach. Wszystkie nasze 
e-wydania publikujemy we współpracy 
z serwisem Publuu.com.

Nowy web kiosk to przyjazne narzędzie 
pozwalające w prosty sposób przerzucać 
strony i powiększać tekst za pomocą suwa-
ka umieszczonego w dolnym prawym rogu 
ekranu. Wydania publikowane w web kiosku 
zawierają linki do stron naszych partnerów, 

galerie zdjęć oraz filmy. Mamy nadzieję, że 
ten dodatkowy kanał dystrybucji elektro-
nicznych wydań przypadnie wam do gustu 
(prosimy o wszelkie uwagi – piszcie na adres 
redakcja@magazynwiatr.pl).

„Wiatr” w aplikacji na smartfonach i table-
tach oraz „Wiatr” w plikach PDF ściągamy 
na urządzenia w kilka sekund (w zależności 
od dostępnego łącza internetowego). „Wiatr” 
w nowym web kiosku jest jeszcze szybszy – 
klikamy i już po dwóch sekundach można się 
zanurzyć w lekturze. 

Magazyn „Wiatr” zawsze pobieramy za 
darmo i bez logowania. Na stronie www.
wiatr.pl dostępne jest archiwum wszyst-
kich wydań, które ukazały się od listopa-
da 2009 roku (zakładka: Archiwum). Aż 
trudno uwierzyć, ale właśnie mija 10 lat od 
momentu, gdy pierwszy pilotażowy numer 
„Wiatru” oddaliśmy w ręce czytelników.

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

Nowy internetowy kiosk do czytania 
elektronicznych wydań „Wiatru”

Wyrusz w kolejny rejs z liderem czarteru jachtów!

Ponad 30 000 jachtów w ponad 30 krajach
na całym świecie.

+44 1924 921 020

www.clickandboat.com
Click&Boat Dołącz do nas!

@clickandboat

Pobierz wPobierz w WIATR19
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400 zł zniżki
z kodem :
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WIATR.PL/ARCHIWUM
WEB KIOSK
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M ichał czekał na tę chwilę trzy 
lata. Pracował przy sprzęcie 
i szukał sponsorów. Trenował 

i startował w lokalnych bałtyckich wyści-
gach, z miesiąca na miesiąc poznając łódź 
i podnosząc swe umiejętności. Później sam 
uszył sobie nowe żagle. Aż wreszcie zwol-
nił się z pracy, by rozpocząć starty w mię-
dzynarodowych regatach klasy Mini 6.50. 
Przez cały czas korzystał ze wsparcia Rad-
ka Kowalczyka, który nie tylko użyczył mu 
swą łódź, ale stał się także mentorem młod-
szego kolegi.

Michał Weselak rozpoczął sezon kwiet-
niowym startem w regatach załóg dwu-
osobowych Gran Premio d’Italia (588 mil 
pokonał z Radkiem Kowalczykiem). Polacy 
zajęli czwarte miejsce w grupie łodzi proto-
typowych. Później były dwuetapowe regaty 
samotników Mini en Mai (11. pozycja). Na-
stępnie Trophée Marie-Agnes Peron (11). 
W czerwcu Michał i Radek ukończyli regaty 
Mini Fastnet rozgrywane na trasie Douar-
nenenz (Bretania), Fastnet Rock (Irlandia), 
Douarnenenz. To jeden z najtrudniejszych 
wyścigów z kalendarza klasy Mini. Pol-
ska załoga przepłynęła 800 mil morskich 
w cztery dni i zajęła 18. miejsce we flocie 
jednostek prototypowych oraz 39. pozycję 
w klasyfikacji łącznej (rywalizowało 79 
załóg). Później Michał odbył samotny rejs 
kwalifikacyjny, pokonując tysiąc mil po 
wodach Zatoki Biskajskiej, Kanału Angiel-
skiego, Morza Irlandzkiego i oceanu. Tym 
samym zdobył kwalifikację do najważniej-
szego wyzwania: słynnych atlantyckich re-
gat samotników Mini Transat.

To wyjątkowo trudny wyścig. Po pierwsze, 
ze względu na wielkość jachtów (zaledwie 6,5 
metra długości). W kabinie jest tyle miejsca, 
co pod stołem. Po drugie, ze względu na trasę 
(4020 mil). Po trzecie, ze względu na ograni-
czenia techniczne – nie wolno używać telefo-
nów satelitarnych, komputerów do nawigacji, 
nie można też korzystać ze wsparcia taktycz-
nego i meteorologicznego.

Po zakończeniu kwalifikacji Michał wrócił 
do kraju, a na początku września spakował 
łódź na przyczepę i wyruszył do portu La 

Rochelle we Francji. Na miejscu zamieszkał 
w busie. Organizatorzy sprawdzali przygo-
towanie polskiej jednostki, wyposażenie, 
Michał zaliczył również testy medyczne. 
Przygotowanie łodzi chwalili zarówno in-
spektorzy klasy Mini, jak i Francuz Etienne 
Bertrand, konstruktor jednostki. Niektórym 
tak bardzo podobało się polskie mini, że 
chcieli je nawet odkupić. Co więcej, Michał 
Weselak, wspierany przez Radka Kowalczy-
ka, niezwykle szybko zyskał w środowisku 
klasy Mini szacunek rywali. Zdarzało się, że 
pomagał w sprawach technicznych innym że-
glarzom. A jeśli ktoś chciał pożyczyć jakieś 
narzędzia lub część zapasową, słyszał od są-
siadów: „Idź do chłopaka z Polski, on na pew-
no ci pomoże”.

Michał Weselak jest czwartym Polakiem, 
który stanął na starcie Mini Transat, naj-
ważniejszych regat klasy Mini 6.50. Kazi-
mierz „Kuba” Jaworski na jachcie „Spanie-
lek” zajął doskonałe drugie miejsce w 1977 
roku (pierwsza edycja wyścigu). Jarosław 
Kaczorowski na jachcie „Allianz.pl” wy-
walczył 19. lokatę w 2007 roku. Dwa razy 
ścigał się Radek Kowalczyk – w 2011 oraz 
w 2015 roku.

***

Z Michałem Weselakiem o żeglowaniu w kla-
sie Mini, o obawach i nadziejach oraz o atlan-
tyckim wyścigu, rozmawia Milka Jung.

Milka Jung: Masz za sobą intensywny se-
zon. Co było w tym roku najtrudniejsze? 

Michał Weselak: Wszystko było trud-
ne. Znalazłem się w świecie, którego nie 
znałem. Najpierw węglowy jacht, jeden 
z najszybszych we flocie. Później pla-
nowanie budżetu. Logistyka. Rozmowy 
z partnerami. Wreszcie wejście w regatowy 
świat klasy Mini we Francji i we Włoszech 
oraz spotkanie z doskonałymi żeglarzami. 
To wszystko działo się niezwykle szyb-
ko. Rano w drelichach zaplatałem linę, 
w południe zakładałem garnitur i szedłem 
na spotkanie z prezesem dużej spółki, 
a wieczorem kompletowałem wyposażenie 
i negocjowałem ceny. Zmierzenie się z tym 
wszystkim dało mi dużo satysfakcji.

Czego się nauczyłeś we Francji?
Obsługa statku, praca na pokładzie, sta-

wianie i zrzucanie żagli – tego można się 
nauczyć w Polsce. Jest to jednak dopie-
ro początek drogi. We Francji zderzyłem 
się z wielkim zaangażowaniem zawodni-
ków i ich ambicją – to otworzyło mi oczy. 
W jednej chwili dowiedziałem się, ile pracy 
wkładają w to, by żeglować szybciej. Fran-

michał Weselak: „Chcę się ścigać 
i dopłynąć w jednym kawałku”

Michał Weselak w kabinie swego jachtu. Łódź powstała w stoczni Yacht Service.  Fot. Christophe Breschi (2)

POL 961. Francuski projekt, polskie wykonanie.
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cuzi to twardzi skipperzy chcący maksy-
malnie wykorzystać swoje jachty. Na star-
cie jest wiele różnych konstrukcji – jedne są 
szybsze, inne nieco wolniejsze. Jednak do-
bry żeglarz, dysponujący wiedzą z zakresu 
meteo, znający akwen i swoją łódź, może 
z powodzeniem rywalizować nawet wtedy, 
gdy ma jednostkę teoretycznie wolniejszą. 
Jedno jest pewne, jeżeli chcesz się nauczyć 
ścigać na mini, musisz startować z innymi 
na oceanie, nie ma innej drogi. We Francji 
przez jeden sezon nauczyłem się więcej niż 
w Polsce przez wszystkie poprzednie lata. 

Ważne są też dwa aspekty związane z ludź-
mi. Wszystkie osoby, które spotykasz, do-
skonale wiedzą, jak trudne są te regaty. 
Dlatego na każdym kroku starają się wspie-
rać zawodników. Uczestnicy dzielą się na 
dwie grupy: Francuzi i obcokrajowcy. Je-
żeli nie jesteś Francuzem i nie mówisz po 
francusku, to raczej się nie dostaniesz do 
ich elitarnego klubu. To moje subiektywne 
odczucie. Barierą jest narodowość i przede 
wszystkim język. Przebywam więc głów-
nie w grupie zawodników anglojęzycznych. 

Jak oceniasz swój jacht w porównaniu 
z innymi jednostkami prototypowymi?

Czołowe łodzie z floty prototypów nie 
różnią się zbyt mocno od siebie. Mój jacht 
to konstrukcja piekielnie szybka, ale wy-
dobyć z niej pełną moc nie jest łatwo. Na 
pokładzie mam wszystkie możliwe udo-
godnienia, by żeglować szybko, ale muszę 
odpowiednio je wykorzystać. Jest kilka 
elementów, które mógłbym jeszcze wy-
mienić. Na przykład zamiast laminatowych 
usztywniaczy grota, mógłbym mieć węglo-
we. Można też zastosować lżejsze panele 
słoneczne albo liny cieńsze o minimetr. 
Wszystko jednak kosztuje. Tak więc statek 
961 ma wiele zalet, a o wadach nie mówimy 
przed startem.

Gdybyś mógł wybierać, postawiłbyś na 
flotę łodzi seryjnych czy prototypowych? 

Jachtu bym nie zmienił, to świetny statek, 
z ogromnym potencjałem. Wybór między 
flotą prototypów a łodzi seryjnych zależy 
od możliwości i celów jakie sobie stawia-
my. Wybrałem proto, by maksymalnie zbli-
żyć się do mojego celu: chcę się rozwijać, 
chcę być lepszym żeglarzem.

Jachty prototypowe są bardziej zaawan-
sowane technologicznie. Można stosować 
włókna węglowe i takielunek z lin Dyneema. 
Maszty są wyższe. Żagle większe. Stosuje 
się także uchylne kile i asymetryczne miecze 
burtowe. Obsługa takiego jachtu wymaga 
większych umiejętności. Poza tym we flo-
cie prototypów jest mniejsza konkurencja 
niż w grupie łodzi seryjnych. To pozwala na 
szybsze zdobycie kwalifikacji do Mini Trans-
at. Gdybym wybrał jacht seryjny, musiałbym 
pokonać o wiele więcej mil w regatach klaso-
wych. To wymagałoby większych nakładów 
finansowych i czasu. Poza tym, na łodziach 

seryjnych także pływają wyśmienici żeglarze, 
z którymi cholernie trudno konkurować, więc 
zdobycie kwalifikacji nie byłoby takie proste. 

Komfort żeglugi na obu jachtach jest chy-
ba podobny, czyli właściwie go nie ma...

Spanie w mokrym sztormiaku, na karima-
cie, pod folią NRC, bo śpiwór od razu prze-
maka. Wiadro zamiast toalety. Obsługa du-
żych żagli – stawianie, zrzucanie, refowanie 
(grot ma 28 m kw., a spinaker 85 m kw.). Do 
tego prowadzenie nawigacji na mapach, bo 
nie można mieć plotera – to po prostu zwy-
kłe życie na mini. Dzięki niemu później do-
ceniam wiele rzeczy pozornie oczywistych. 
Frajdę sprawiają ciepła woda, łazienka, do-
mowy obiad, czy łóżko z suchą kołdrą. 

Co jest najważniejsze, a czym nie war-
to się przejmować? 

Najważniejszy jest budżet, na drugim miej-
scu pokora, a na trzecim – czas. To najważ-
niejsze czynniki, które doprowadziły mnie 
na start Mini Transat. Czym nie warto się 
przejmować? Głosami osób, które źle ci ży-
czą, przeciwnościami i ciężką pracą, bo pro-
blemów i wyzwań przybywa z każdym kolej-
nym etapem. 

Gdyby ktoś chciał pójść w twoje ślady, 
radziłbyś robić kwalifikacje w dwa sezony 
czy w jeden?

Nikt nie założy moich butów, ale jeśli miał-
bym doradzać, poleciłbym rozbicie projektu 
na dwa lata. Presja jest wtedy mniejsza. Mo-
żesz przycisnąć jacht, bo na ewentualne na-
prawy masz więcej czasu. Między regatami 
możesz prowadzić normalne życie zawodo-
we. Dwa lata startów to także dłuższe zain-
teresowanie mediów, co może się przyczynić 
do zdobycia większego budżetu. Choć chyba 
najważniejsze jest to, że możesz się ścigać 
w wielu imprezach, zdobywając bezcenne 
doświadczenie.

Co byś chciał osiągnąć w tym roku?
Mówi się, że pierwsze regaty Mini Trans-

at są po to, by się uczyć, poznawać jacht, 
siebie oraz warunki na oceanie. No i przy-
płynąć w jednym kawałku. Drugi start jest 
po to, by się ścigać, lecieć na złamanie kar-
ku i walczyć o jak najwyższe miejsce. Bar-
dzo bym chciał zrobić jedno i drugie – ry-
walizować i dopłynąć w jednym kawałku.

Czegoś się boisz?
Zderzenia z innym jachtem lub jakimś obiek-

tem unoszącym się na wodzie. Trochę niepo-
koju budzi we mnie drugi etap, bo czeka mnie 
sporo czasu w samotności. Pewne obawy 
mam też odnośnie pogody – oceany są ostat-
nio wyjątkowo sztormowe.

Rozmawiała Milka Jung

Start Michała Weselaka wspierają: Radek Ko-
walczyk, Bartek Czarciński, władze Gdanska oraz 
firmy H+H, Contender Sailcloth, Marine Works, 
Robert Lindemann KG, Navinord Marine Elec-
tronics Integration, Port Gdynia, Delta, Spomasz 
Pleszew i wydawnictwo „w może”.

http://www.globesailor.pl


Prosz-Met Sp. z o.o.
ul. Lipcowa 58 D
32-540 Trzebinia

T ylko trzy jachty dotarły do mety 
wyścigu samotników, który na 
trasie Gdańsk, Gotlandia, Gdańsk 

rozegrano we wrześniu. Tegoroczną Wiel-
ką Żeglarską Bitwę o Gotland – Konsal 
Challenge rozgrywano w trudnych sztor-
mowych warunkach. W klasyfikacji ogól-
nej (pierwszy na mecie) oraz w grupie 
ORC zwyciężył Zenon Jankowski żeglu-
jący na jachcie „Oceanna” (Outborn 39). 
Triumfator płynął trzy doby, 11 godzin i 12 
minut. Był to piąty start Zenona w tych 
regatach. Wcześniej najlepszy wynik za-
notował w 2015 roku (trzecie miejsce). – 
Najtrudniejsza była pierwsza noc – mówił 
na mecie. – Jacht był trochę przeżaglowa-

ny, a strach było iść na pokład, by zrzucać 
resztkę grota. W drodze powrotnej, na kur-
sie baksztagowym, wiatromierz też wska-
zał 50 węzłów, więc naprawdę nie było ła-
two. Nie spodziewałem się zwycięstwa.

Na drugiej pozycji metę minęła Aleksandra 
Emche żeglująca 42-letnim drewnianym jach-
tem „Mokotów” (dwumasztowy Conrad 45). 
Ola zwyciężyła w klasie Open. Płynęła trzy 
doby, 15 godzin i osiem minut. Był to jej piąty 
start w Bitwie o Gotland i zarazem pierwszy 
zakończony tak dużym sukcesem. Trzecie 
miejsce (drugie w klasie Open) zajął Paweł 
Biały żeglujący jachtem „Delphia III” (Del-
phia 40.3). Płynął trzy doby, 18 godzinach i 30 
minut. – Pierwsza doba wyścigu to wiadomo 

– masakra. Ale najgorsza była chyba ostatnia 
noc: deszcz, grad, zimno, wszystko mokre – 
mówił na mecie. Był to trzeci start Pawła w Bi-
twie o Gotland i pierwsza tak wysoka lokata.

– Żałuję, że sternicy jachtów „Dancing 
Queen” (Jerzy Matuszak) i „Blue Horizon” 
(Jacek Chabowski) musieli przerwać rywa-
lizację. Te jednostki miały szansę na pobi-
cie rekordu trasy. Chcę, by wreszcie ktoś to 
zrobił – mówił Krystian Szypka, organi-
zator regat. – Dlaczego nie przesunęliśmy 
startu, znając prognozy pogody? Gdyby-
śmy to zrobili, to bitwy po prostu w tym 
roku by nie było. Jesienią na Bałtyku nad-
ciąga niż za niżem. Na poprawę warunków 
można niekiedy czekać do wiosny.

Sztormowa Bitwa o Gotland.  
19 jachtów na starcie, trzy na mecie

Zenon Jankowski, zwycięstwo w ORC. Aleksandra Emche, zwycięstwo w klasie Open. Paweł Biały, druga pozycja w klasie Open.

http://www.prosz-met.pl
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Prosz-Met Sp. z o.o.
ul. Lipcowa 58 D
32-540 Trzebinia

Trasa bitwy to 500 mil dookoła Gotlan-
dii – trzeba ją pokonać bez przystanków. 
Każdy uczestnik musi mieć na pokładzie 
tratwę ratunkową, radioboję EPIRB (lub 
lokalizator PLB), kombinezon TPS ogra-
niczający wychłodzenie organizmu oraz 
żagle sztormowe. Ukończenie regat daje 
kwalifikację do międzynarodowych oce-
anicznych wyścigów samotników. Nagrodą 
główną jest puchar przechodni przyznawa-
ny za zwycięstwo w grupie ORC. Rekord 
trasy należy do Krystiana Szypki, który 
w 2013 roku żeglował dwie doby, 14 godzin 
i 15 minut (jacht „Polska Miedź” – Delphia 
40). Krystian przepłynął wtedy 531 mil ze 
średnią prędkością 8,53 węzła.

Podczas tegorocznej edycji doszło do 
ewakuacji z pokładu jednego z uczestników 
– Ryszarda Drzymalskiego. W niedzielę 15 
września operator Witowo Radio przekazał 
do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratow-
nictwa informację, że żeglarz znajdujący 
się 30 mil na północ od Rozewia potrzebu-
je pomocy. Ryszard złamał rękę i nie mógł 
odprowadzić jachtu do portu. Do akcji 
skierowano śmigłowiec Marynarki Wojen-
nej „Anakonda” oraz statek typu SAR 1500 
„Bryza”. Niestety, w sztormowych warun-
kach załogi obu jednostek nie były w sta-
nie podjąć sternika z pokładu. Śmigłowiec 
wrócił do bazy, natomiast „Bryza” pozosta-
ła w pobliżu. Po około czterech godzinach 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownic-
twa wysłała w rejon zdarzenia statek ratow-
niczy „Sztorm”. Dotarł na miejsce przed 
9.00, po około czterech godzinach żeglugi. 
Mimo wysokiej fali i wiatru osiągającego 
prędkość 50 węzłów, kapitan statku zwodo-
wał szybką łódź, z której ratownicy podjęli 
żeglarza (po około 12 godzinach oczeki-
wania na pomoc). „Sztorm” wrócił do Helu 
około 16.20, a poszkodowany sternik został 
przekazany zespołowi medycznemu.

A co z jachtem „Konsal 2” pozostawio-
nym na morzu? Organizatorzy regat pod-
jęli współpracę z litewskimi i łotewskimi 
służbami – wspólnie monitorowali położe-
nie dryfującej łodzi. Podjęto próby desantu 
załogi na pokład, ale zakończyły się niepo-
wodzeniem. Wreszcie jacht wysztrandował 
w pobliżu Nidy (szczęście w nieszczęściu: 
nie trafił na rosyjskie wybrzeże w Obwo-
dzie Kaliningradzkim). Gdy był już na pla-
ży, wynajęto ochronę, której zadaniem było 
pilnowanie jednostki i jej wyposażenia. Po 
kilku dniach, gdy wiatr ucichł i zniknęły 
fale, przy pomocy łodzi motorowej ścią-
gnięto jacht z plaży i odprowadzono do por-
tu w Kłajpedzie na oględziny. Co ważne, 
jednostka nie doznała żadnych znaczących 
uszkodzeń. – Załoga Maristo.pl nie zostawia 
swoich w potrzebie – napisał Jacek Zieliński 
koordynujący akcję ratowania jachtu.

Milka Jung

YACHT-POOL POLSKA
Agencja: Daniel Prusinski
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Zenon Jankowski płynął trzy doby, 11 godzin i 12 minut.  Fot. A. Komosińska

Stary solidny „Mokotów” (Ola Emche) poradził sobie z bałtyckim sztormem.  Fot. A. Komosińska

http://www.prosz-met.pl
http://www.yacht-pool.pl


PERYSKOP WYdarzeNIa

D ziewiętnastą edycję Regat Uni-
ty Line im. Piotra Waszczenko 
rozegrano w sierpniu. Sześć ło-

dzi wyruszyło w morze na trasę extreme 
(Pomorski Związek Żeglarski wyposażył 
uczestników w system trackingowy umoż-
liwiający śledzenie jachtów w internecie), 
pozostałe jednostki rywalizowały na trasie 
standardowej Świnoujście – Dziwnów. 43 
jachty podzielono na kilka grup: z pomia-
rem ORC, z pomiarem KWR, bez pomia-
rów, rywalizowali też żeglarze samotnicy 
oraz załogi oldtimerów.

Regaty poprzedziła parada w Świnoujściu. 
Na przedzie płynął trałowiec Marynarki Wo-

jennej „Drużno”, za nim jachty, a na końcu 
statek szkolno-badawczy Akademii Mor-
skiej w Szczecinie „Nawigator XXI”. Miesz-
kańcy i goście odwiedzający Świnoujście 
mogli podziwiać paradę z nabrzeży w cen-
trum miasta. Sygnał do startu w pierwszym 
wyścigu dała syrena okrętowa promu Unity 
Line „Polonia”. Wieczorem załogi spotkały 
się w gościnnej Marinie Dziwnów – orga-
nizatorzy imprezy od lat chwalą współpra-
cę z burmistrzem Grzegorzem Jóźwiakiem 
oraz władzami tego miasta.

Drugi dzień rozpoczął się flautą, ale póź-
niej udało się rozegrać dwa wyścigi. Tego 
dnia zakończyła się rywalizacja na trasie 

extreme. Dział marketingu Unity Line oraz 
kucharze z promów „Skania” i „Wolin” 
przygotowali miasteczko gastronomiczne 
na wieczorne spotkanie. Gościem specjal-
nym była Joanna Pajkowska, która w kwiet-
niu ukończyła samotny wokółziemski rejs. 
Wpadł także Radek Kowalczyk, uczestnik 
regat Mini Trasant. 

Podczas uroczystego zakończenia regat 
rozdano nagrody i wyróżnienia. Piotr Stel-
marczyk, honorowy komandor, który orga-
nizował imprezę przez 18 lat, z rąk prezy-
denta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza 
otrzymał nagrodę Wiatrak Świnoujście 
2019. Mija właśnie 50 lat od pierwszego 

Regaty Unity line. Nowy komandor,  
nowa formuła i ambitne plany

Prawie 50 jachtów na trasie regat Unity Line 2019.   Fot. Jarosław Gaszyński / fotojaga.info

http://www.silvertex.pl
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bezpłatnego kursu żeglarskiego zorganizo-
wanego przez Piotra dla około 200 uczniów 
i studentów. Mija także 45 lat od pierw-
szych regat (Puchar „Poloneza” 1974) 
zorganizowanych przez niego wspólnie 
z żeglarzami Jacht Klubu Wyższej Szkoły 
Morskiej w Szczecinie oraz Jacht Klubu 
AZS. Z rąk Pawła Hapanowicza, nowe-
go komandora regat Unity Line i członka 
Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ, oraz 
Pawła Wojdalskiego, dyrektora Unity Line, 
Piotr otrzymał powołanie na przewodni-
czącego kapituły nagrody Fair Play Regat 
Unity Line. Kapitułę tworzą także Jowita 
Waszczenko (żona Piotra Waszczenko), 
Waldemar Skuza (organizatora regat na 
terenie Niemiec), Adam Lisiecki (żeglarz 
regatowy) oraz Paweł Hapanowicz.

W przyszłym roku piękny jubileusz – 20. 
edycja regat. Będzie to wyjątkowe wyda-
rzenie trwające kilka dni (od 11 do 16 sierp-
nia). Trasa extreme obejmie kilka portów, 
w tym szwedzkie miasto Ystad, do którego 
pływają promy Unity Line.

Zwycięzcy XIX edycji regat Unity Line: 
extreme: Jerzy Matuszak („Dancing Queen”), 
ORC: Marcin Mrówczyński („Venandi”), 
KWR: Radosław Okiński („Mescalero”), 
open: Stanisław Letkiewicz („Fujimo 4”), 
open III: Norbert Stoecker („Aphrodite”), 
open IV: Mirosław Mordas („Latający Holen-
der”), samotnicy: Władysław Chmielewski 
(„Bindi”), grupa oldtimerów: Waldemar Sku-
za („Kantapper”). 

Więcej o regatach oraz pełne wyniki na 
stronie www.regaty-unityline.pl. 

Jacht „Trzeci” (Krzysztof Dąbrowski). Drugie miejsce w KWR.  Fot. Jarosław Gaszyński / fotojaga.info

Jacht „Qualia” (Michał Ława). Druga pozycja w ORC.  Fot. Jarosław Gaszyński / fotojaga.info

Ubezpieczenie tak 
wyjątkowe  

jak Twój jacht

Spotkajmy się na targach
Warszawski Salon Jachtowy
18-20 października 2019
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Gdańsk · Tel.: +48 58 350 61 31 
pantaenius.pl

Wiemy, że każdy akwen żeglugi oraz każdy 
klient ma swoje, indywidualne wymagania. 
Niezależnie czy na silniku, czy pod żaglami 
nasze rozwiązania ubezpieczeniowe są 
uszyte na miarę twoich potrzeb.

http://www.regaty-unityline.pl
http://www.pantaenius.pl
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12 październik – listopad 2019

S tart w dziewięciu bałtyckich regatach, 
sporo nauki i nowych doświadczeń, 
praca przy sprzęcie oraz poszuki-

wanie sponsorów – tak w skrócie Szymon 
Kuczyński podsumowuje pierwszy sezon 
spędzony na pokładzie jachtu klasy Mini 
6.50. Żeglarz, który dwa razy opłynął samot-
nie świat, w ostatnich miesiącach ścigał się na 
prototypowej łodzi udostępnionej przez Ma-
riusza Świstelnickiego ze szczecińskiej stocz-
ni Yacht Service. Rywalizował samotnie oraz 
w dwuosobowych załogach z doświadczo-
nymi żeglarzami, między innymi z Joanną 
Pajkowską i Markiem Stańczykiem. Zaliczył 
dwa zwycięstwa, dwa drugie miejsca, trzy 
razy był trzeci, dorzucił jeszcze srebrny me-

dal mistrzostw Polski ORC. Niestety, poszu-
kiwania partnerów, którzy mogliby wspierać 
Szymona w projekcie związanym z klasą 
Mini i startem w wyścigu Mini Transat, na 
razie nie przyniosły rezultatów. – Po ostat-
nich regatach, opuszczam Kamień Pomorski 
i płynę do stoczni, by oddać łódkę. Niestety, 
nadzieja na sfinansowanie mojego sportowe-
go projektu powoli gaśnie – powiedział nam 
Szymon na początku października. – Na 
przyszły sezon raczej nie mam szans zdobyć 
budżetu. Chyba, że wydarzy się jakiś cud. Na 
razie moje żeglarstwo w kraju oznacza sie-
dzenie na tyłku, szukanie pieniędzy i uczest-
nictwo w lokalnych regatach – trudno w ten 
sposób się rozwijać. Skoro nie mogę samemu 

zarobić na łódkę i nie potrafię zdobyć sponso-
rów, czeka mnie emigracja. Muszę wyjechać, 
najpewniej do Francji, by zacząć wszystko od 
początku. Taką drogę obierali między innymi 
Włosi i Czesi. Być może to jedyna szansa na 
zaistnienie w świecie profesjonalnych regat. 
Wspólnie z Mariuszem Świstelnickim od 
początku zakładaliśmy, że nie chodzi nam 
o przepłynięcie Atlantyku, bo przecież ta-
kie wyzwanie dawno mam za sobą. Chodzi 
o prawdziwą sportową rywalizację i szansę 
na dobry rezultat.

Firma Mariusza Świstelnickiego, działa-
jąca nad Odrą na terenie dawnej stoczni im. 
Leonida Teligi, jest dziś jednym z głównych 
producentów łodzi klasy Mini 6.50 przysto-
sowanych do rywalizacji we flocie jednostek 
seryjnych. Jacht nazwano Vector 6.5. Projek-
tantem jest Francuz Etienne Bertrand. Kon-
strukcja jest już dobrze znana w środowisku 
związanym z najmniejszą oceaniczną łodzią 
regatową. Mini ze Szczecina trafiały dotąd 
między innymi do Francji, Włoch, na Wyspy 
Kanaryjskie, do Szwajcarii i Niemiec. Vec-
tor 6.5 z masztem, okuciami i kompletem lin 
kosztuje 39 000 euro netto. By móc się ścigać, 
trzeba dołożyć żagle, elektronikę i odpowied-
nią przyczepę. Produkcja polskich vectorów 
ruszyła półtora roku temu. W tej chwili po-
wstaje jednostka numer 12. 

Popularność klasy Mini rośnie w ostatnich 
dwóch sezonach dość wyraźnie. Na liście 
startowej tegorocznej edycji atlantyckiego 
wyścigu samotników Mini Transat jest 90 
skipperów – 22 w grupie łodzi prototypowych 
i 68 we flocie jednostek seryjnych. W obu gru-
pach na starcie stanęło 66 Francuzów, sześciu 
Włochów, czterech Hiszpanów, trzech Bel-
gów, dwóch Rosjan, dwóch Szwajcarów oraz 
po jednym zawodniku z Japonii, Czech, Pol-
ski, Wielkiej Brytanii, Grecji, Niemiec i Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich. 

Szymon Kuczyński. Gasnąca nadzieja 
na sportowy projekt w klasie Mini

Szymon trenował i startował na jachcie udostępnionym przez stocznię Yacht Service.  Fot. Bartosz Bakowicz

http://www.terminarze.pl
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I nwestorzy mogą już rezerwować lokale 
na nowym apartamentowym osiedlu 
Półwysep Dziwnów, które powstaje 

w wyjątkowej nadmorskiej lokalizacji (nie 
ma drugiej takiej od Świnoujścia po Krynicę 
Morską). Osiedle wyrośnie nad Zatoką Wrzo-
sowską, która jest północnym krańcem Zale-
wu Kamieńskiego. Tuż obok miejskiej przy-
stani sezonowej. W pobliżu plaży i mariny. Na 
skraju obszaru Natura 2000 Zalew Kamieński 
i Dziwna.

Prace ziemne rozpoczęły się w sierpniu. 
Oddanie pierwszego etapu inwestycji, składa-

jącego się z pięciu budynków (pierwsza linia 
zabudowy), zaplanowano na drugi kwartał 
2021 roku. Dla pierwszych klientów przygoto-
wano specjalną ofertę cenową obejmującą wy-
kończenie apartamentów w standardzie „pod 
klucz”. Najmniejsze lokale będą mieć 27 me-
trów kwadratowych powierzchni, największe 
– 60 metrów kwadratowych. Liczba pokoi: 
od jednego do trzech. Każdy lokal będzie 
mieć własny ogródek lub balkon. W ramach 
pierwszego etapu inwestycji powstanie też 
130 miejsc parkingowych. – Projektując 
osiedle i apartamenty, chcieliśmy zadbać 

o komfort najbardziej wymagających użyt-
kowników – mówią przedstawiciele firmy 
Marina Developer. – Oczekującym więk-
szych powierzchni, proponujemy współ-
pracę z architektem i przygotowanie lokalu 
spełniającego wymagania związane z roz-
kładem i powierzchnią. 

Jachtem na Zatokę Pomorską i Bałtyk. Ło-
dzią motorową do Kamienia Pomorskiego 
lub Wolina. Kitesurfing na otwartym morzu 
lub na osłoniętych wodach zalewu. Położenie 
Półwyspu Dziwnów sprawia, że pomysły na 
to, jak spędzić wolny czas same zakradają 
się przez okna. Na dodatek inwestor również 
dokłada starań, by Półwysep Dziwnów miał 
charakter osiedla ludzi aktywnych, przyja-
znego rodzinom z dziećmi, a także miłośni-
kom zwierząt.

Dziwnów to jedna z najatrakcyjniejszych 
miejscowości nadmorskich województwa za-
chodniopomorskiego, ważne centrum żeglar-
stwa i sportów wodnych oraz arena ciekawych 
międzynarodowych imprez. Deweloper wzno-
szący Półwysep Dziwnów, historycznie zwią-
zany z żeglarstwem i szczecińską Mariną Club, 
idealnie się wpisuje w nową tożsamość miasta. 
Więcej o inwestycji oraz plany apartamentów na 
stronie internetowej www.marina-developer.pl. 

Półwysep Dziwnów. apartamenty 
dwa kroki od plaży, mariny i zalewu

Oddanie pierwszego etapu inwestycji zaplanowano na drugi kwartał 2021 roku.FO
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Osiedle Półwysep Dziwnów 
powstaje nad Zatoką Wrzosowską, 
która jest północnym krańcem 
Zalewu Kamieńskiego.

http://www.marina-developer.pl


 

NAJWIĘKSZE 
TARGI  JACHTOWE 
W POLSCE

18-20.10.2019

ORGANIZATOR

www.warszawskisalonjachtowy.pl

BILETY DOSTĘPNE NA:

W arszawski Salon Jachtowy czwar-
ty raz zagości w centrum targo-
wym Ptak Warsaw Expo (od 18 

do 20 października). Wystawie towarzyszą 
trzy inne duże imprezy: targi kamperów 
i przyczep kempingowych (Camper Cara-
van Show), targi turystyczne (World Travel 
Show) oraz targi branży nurkowej (Dive Show 
Poland). Na wszystkie wydarzenia, organi-
zowane w sąsiadujących halach połączonych 
namiotowymi tunelami, obowiązuje jeden bi-
let. Jak go zdobyć? Odwiedzamy stronę www.
warszawskisalonjachtowy.pl, rejestrujemy się 

w serwisie i otrzymujemy osobisty kod QR 
upoważniający do bezpłatnego wejścia na wy-
stawę w piątek 18 października. Wejściówki na 
sobotę i niedzielę oferowane są w cenie 60 zł. 
Można też zamówić bilet trzydniowy za 100 zł.

Centrum targowe dysponuje ogromnymi 
parkingami. Osoby, które mimo to wolą do-
trzeć na wystawę komunikacją publiczną, 
mogą wybrać bezpłatny autobus kursujący 
od rana do wieczora co kilka minut na tra-
sie Warszawa (Centrum 03) – Ptak Warsaw 
Expo (Paszków 02). Rozkład jazdy znaj-
dziecie na stronie internetowej wystawy 

Warszawski Salon  
Jachtowy. Czwarta edycja

www.warszawskisalonjachtowy.pl (zakład-
ka: Dla odwiedzających).

Przed rokiem wystawcy zgromadzili w Nada-
rzynie 72 jednostki (59 łodzi motorowych 
i 13 jachtów żaglowych). Była też bogata 
oferta kajaków, desek SUP, rowerów i go-
kartów wodnych, a także łodzi wiosłowych. 
Niewątpliwym atutem Warszawskiego Sa-
lonu Jachtowego jest sąsiedztwo dużych 
targów poświęconych aktywnościom, które 
interesują wielu wodniaków. Na wystawie 
turystycznej spotykamy znanych podróż-
ników i odwiedzamy stoiska promujące 
regiony, w których żeglujemy i czarteruje-
my jachty. Uczestniczymy w meetingach, 
konferencjach i szkoleniach związanych 
z branżą turystyczną. Globtroterzy zna-
ni z telewizji, radia i prasy oraz popularni 
blogerzy z internetu opowiadają o swych 
przygodach na scenie festiwalu podróżni-
ków. Natomiast na targach kamperów po-
znajemy trendy i rozwiązania techniczne, 
które często spotykamy na pokładach łodzi 
(ogrzewania, zabudowy wnętrz, instalacje).

Centrum targowe Ptak Warsaw Expo, naj-
większe w Polsce, ma łączną powierzchnię 
143 000 m kw. Zlokalizowane jest u zbiegu 
dróg krajowych S7 i S8 oraz autostrady A2 
– zaledwie 20 km od Lotniska im. Frydery-
ka Chopina i 16 km od dworca PKP War-
szawa Zachodnia. 

Przed rokiem wystawcy zgromadzili w Nadarzynie 72 jednostki.  Fot. Krzysztof Olejnik

http://www.warszawskisalonjachtowy.pl
http://www.warszawskisalonjachtowy.pl
http://www.warszawskisalonjachtowy.pl
http://www.warszawskisalonjachtowy.pl


tarGI BIZNES

15www.wiatr.pl

A msterdamskie targi METSTRADE, 
największa na świecie wystawa 
materiałów, technologii oraz ele-

mentów wyposażenia jachtów i łodzi, będzie 
się odbywać od 19 do 21 listopada. To już 32. 
edycja tej imprezy. Ubiegłoroczna była re-
kordowa pod względem liczby wystawców 
i odwiedzających. Po raz czwarty powsta-
nie w Holandii polski pawilon, w którym 
swe produkty i usługi zaprezentują nasze 
firmy – za merytoryczną obsługę pawilonu 
odpowiada Polska Izba Przemysłu Jachto-
wego i Sportów Wodnych Polskie Jachty. 
Wstęp na targi jest bezpłatny – wystarczy 
zarejestrować swój pobyt w Amsterdamie 
do dnia 11 listopada (strona www.metstra-
de.com, zakładka Get your free ticket). 

METSTRADE to kilka hal w centrum kon-
gresowym RAI Amsterdam, około 1600 wy-
stawców z 50 państw, 19 narodowych pawilo-
nów oraz prawie 20 tys. zwiedzających ze 120 
krajów świata – przede wszystkim specjaliści 
z branży, szefowie produkcji oraz zaopatrze-
niowcy poszukujących nowych materiałów 
i rozwiązań. Choć firmy nie prezentują go-
towych jachtów, na wystawie znajdziemy 
wszystko, co niezbędne do ich produkcji – od 
projektu do ostatniej warstwy farby nakłada-
nej na dno przed wodowaniem.

Organizatorzy targów METSTRADE duży 
nacisk kładą na innowacje, rozwój rynku oraz 
kojarzenie przedsiębiorstw z branży sportów 
wodnych z całego świata. Już dzień przed 
oficjalnym otwarciem wystawy (18 listopada) 
rozpocznie się The Superyacht Forum – spo-

tkanie ludzi związanych z tym niezwykłym 
segmentem rynku. Na poniedziałek zaplano-
wano również wieczorne spotkanie integra-
cyjne wystawców przy lampce wina (MET-
STRADE 2019 Meet & Mingle).

W następnych dniach będziemy odwiedzać 
Construction Material Pavilion (CMP), czyli 
przestrzeń zarezerwowaną dla wystawców 
i zwiedzających zainteresowanych materia-
łami do budowy łodzi, nowymi technolo-
giami, tworzeniem projektów i prototypów. 
To miejsce przyciąga konstruktorów jachto-
wych, projektantów wnętrz oraz szefów pro-
dukcji ze stoczni z całego świata. W Amster-
damie mamy także dwa inne specjalistyczne 
pawilony: The SuperYacht Pavilion (SYP) 
oraz Marina & Yard Pavilion (MYP). Wyjąt-
kowym wydarzeniem będzie ponownie uro-
czysta gala Boat Builder Awards. Jury przy-
znaje nagrody producentom i dystrybutorom 
jachtów za wyjątkowe osiągnięcia bizneso-
we (w regulaminie jest kilka kategorii).

Najlepsze innowacyjne produkty obec-
ne na targach co rok rywalizują o tytu-
ły DAME Design Award. To najbardziej 
prestiżowe wyróżnienie w innowacyjnych 
branżach przemysłu jachtowego. Jury oce-

nia pomysł, wykonanie, funkcjonalność 
oraz stosunek ceny do jakości. We wto-
rek 19 listopada poznamy produkt, któ-
ry zdobędzie główną nagrodę, natomiast 
dzień później – triumfatorów w siedmiu 
kategoriach.

Podróż z Warszawy do Amsterdamu samo-
chodem trwa 12 godzin. Możemy też wybrać 
dogodne połączenia lotnicze – w terminie tar-
gów przewoźnicy oferują loty bezpośrednie 
z lotnisk w Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie 
i Warszawie.

METSTRADE
19, 20, 21 LISTOPADA 2019

RAI Amsterdam
Europaplein 

Amsterdam 1078 GZ
Holandia

METSTRADE 2019. Największe targi 
materiałów, technologii i wyposażenia jachtów

1600 wystawców i 20 tys. zwiedzających. Targi METSTRADE będą się odbywać od 19 do 21 listopada.

METSTRADE to największe spotkanie fachowców.

Wyjątkowa oprawa Boat Builder Awards.
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Z apraszamy na targi Boat & Fun 
Berlin 2019, które w stolicy Nie-
miec będą się odbywać od 21 do 

24 listopada. Przed rokiem w imprezie 
uczestniczyło 700 wystawców, a targowe 
hale odwiedziło 43 tys. fanów sportów 
wodnych. Przedstawiciele firm zwracali 
uwagę, że zainteresowanie ich produktami 
było w Berlinie „dobre” lub „bardzo dobre” 
– wszyscy liczą, że tegoroczna edycja bę-
dzie równie udana lub nawet lepsza. Goście 
targów berlińskich zobaczą jachty żaglowe 

i łodzie motorowe, pontony, kajaki, małe 
łódki, jednostki z napędami elektryczny-
mi i houseboaty. Wystawcy zaprezentują 
też tradycyjne silniki spalinowe, akcesoria 
i odzież. Nie zabraknie firm czarterowych, 
szkół żeglarskich oraz marin i przystani. 
Poza tym, jak co rok w Berlinie, będzie 
bogata oferta związana z windsurfingiem, 
nurkowaniem i wędkarstwem. Dzień przed 
oficjalnym otwarciem wystawy (20 listo-
pada) rozpocznie się Gala Łodzi, czyli 
przedpremierowe zwiedzanie stoisk oraz 

wyjątkowe przyjęcie dla wystawców, przed-
stawicieli świata biznesu, kultury i sportu. 

Berlin ma ponad 200 km dróg wodnych 
– więcej niż jakakolwiek inna europejska 
stolica. Ma także mnóstwo przystani oraz 
klubów nad Sprewą i rozlewiskami rzeki 
Hawela. Dlatego targi sportów wodnych 
w stolicy Niemiec odwiedzają goście z ca-
łej Brandenburgii, z innych regionów kraju 
oraz oczywiście z zagranicy, w tym z Pol-
ski. Hale targowe Messe Berlin znajdują się 
w zachodniej części stolicy (Messedamm 

Targi Boot & Fun w Berlinie. Polski jacht 
nominowany do nagrody Best of Boats

Jachty żaglowe i motorowe · czartery 
warsztaty dla żeglarzy · akweny · oferta 

turystyczna · outdoor · houseboaty 
i wiele innych

Jachty żaglowe i motorowe · czartery 

Moje jezioro.
Moja łódź.

BOOT
FUN

21–24.11.2019
10.00–18.00 tereny targowe
Messe Berlin

   

&
GALA DER BOOTE
wyjątkowa prezentacja  
20.11. od 18.00

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

boot-berlin.de

WiatrPolish_BOOT&FUN_2019_Motorboot_210x144_pol.indd   1 17.09.2019   09:00:58

Boat & Fun to 700 wystawców i 43 tys. fanów sportów wodnych. Przed wejściem na pokład łodzi Bavaria S36.

http://www.boot-berlin.de
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22, 14055 Berlin). Położone są 180 km od 
Szczecina, 274 km od Poznania, 347 km od 
Wrocławia i 560 km od Warszawy.

Jednym z głównych wydarzeń imprezy 
będzie finał szóstej edycji konkursu Best 
of Boats Award. Dziennikarze z kilkuna-
stu specjalistycznych magazynów (w tym 
z magazynu „Wiatr”) sprawdzili ponad 
150 łodzi motorowych. Do finału zakwa-
lifikowano 22 konstrukcje rywalizujące 
w pięciu kategoriach: Best for Beginners 
(najlepsza dla początkujących), Best for 
Fishing (najlepsza do wędkowania), Best 
for Fun (najlepsza do rozrywki), Best for 
Travel (najlepsza do podróży) i Best for 
Family (najlepsza dla rodziny). W ostatniej 
kategorii nominowano jednostkę z polskiej 
stoczni, łódź Parker 790 Explorer, o której 

piszemy na kolejnych stronach tego wyda-
nia (przed rokiem najlepszą łodzią rodzin-
ną został w Berlinie jacht Parker Monaco 
110). Zwycięzców Best of Boats Award 
poznamy 21 listopada (pierwszego dnia 
wystawy). Więcej informacji o targach na 
stronach: www.targiberlinskie.pl i www.
boot-berlin.de.

Jachty nominowane do Best of Boats Award: 
Best for Beginners – Bayliner VR6 (USA), 
Quicksilver Activ 675 (USA), Silver Tiger 
(Finlandia), V Boats Voyager 700 Open (Ro-
sja). Best for Fishing – Beneteau Barracuda 9 
(Francja), Jeanneau Merry Fisher 605 Marlin 
(Francja), V Boats Fishpro 54 (Rosja), Well-
craft 352 Fisherman (USA). Best for Family 
– Jeanneau NC 37 (Francja), Marex 360 CC 
(Norwegia), Marian M800 (Austria), Parker 
790 Explorer (Polska), Sealine C 390 (Niem-
cy). Best for Fun – Beneteau Flyer 8 Sundeck 
(Francja), Frauscher 1414 Demon Air (Au-
stria), Greenline Neo (Słowenia), Pardo 50 
(Włochy), Zodiac Medline 7.5 (Francja). Best 
for Travel – Bali 4.3 MY (Francja), Fountaine 
Pajot MY 40 (Francja), Prestige 590 (Francja), 
Silent Yachts 55 (Austria). 

Jachty żaglowe i motorowe · czartery 
warsztaty dla żeglarzy · akweny · oferta 

turystyczna · outdoor · houseboaty 
i wiele innych

Jachty żaglowe i motorowe · czartery 

Moje jezioro.
Moja łódź.

BOOT
FUN

21–24.11.2019
10.00–18.00 tereny targowe
Messe Berlin

   

&
GALA DER BOOTE
wyjątkowa prezentacja  
20.11. od 18.00

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

boot-berlin.de

WiatrPolish_BOOT&FUN_2019_Motorboot_210x144_pol.indd   1 17.09.2019   09:00:58

Polski jacht motorowy Parker 790 Explorer nominowany do konkursu Best of Boats 2019. Więcej o tej łodzi piszemy na stronach 48-49.  Fot. Arek Rejs
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18 PaźdzIerNIk – lIstoPad 2019

P olski jacht motorowy Galeon 650 Fly, 
warty 2 mln euro netto, należący do 
polskiego armatora, był najdroższą 

i najbardziej okazałą jednostką prezentowaną 
na lipcowych targach Wiatr i Woda zorgani-
zowanych w Marinie Gdynia. Wśród łodzi 
żaglowych królował model Hanse 458 zapre-
zentowany przez firmę Super Yachts. To nowa 
elegancka jednostka zaprojektowana przez 
znany duet konstruktorów Judel & Vrolijk. 
Sprawdzi się zarówno w użytkowaniu arma-
torskim, jak i na rynku czarterowym.

Stocznia Balt Yacht zaprezentowała łódź 
motorową Balt 918 Tytan – dzieło Jacka Dasz-
kiewicza i Krzysztofa Smagi. Ta spacerowa 
konstrukcja może osiągać także większe pół-
ślizgowe prędkości. Firma Dobre Jachty zapro-
siła na pokłady łodzi motorowych typu Merry 
Fisher i  Invictus. Stocznia Northman przypo-
mniała zwiedzającym jacht żaglowy Maxus 24 
evo oraz komfortowy jacht spacerowy North-

man 1200, który debiutował na gdyńskiej wy-
stawie przed rokiem (autorami tego projektu 
także jest duet Daszkiewicz – Smaga). Stocznia 
Delphia przypomniała filigranową stylizo-
waną łódź motorową Nano. Marek Stańczyk 
z firmy N’Fun Yachting promował jacht N’Fun 
30 – piękny polski daysailer z charakterem 
przeznaczony dla wymagających armatorów 
(o tej jednostce obszernie pisaliśmy w czerw-
cowym wydaniu „Wiatru”). Z kolei Jacek Ro-
goziński z firmy Rodan przypłynął na targi 
morskim trimaranem turystycznym duńskiej 
produkcji Dragonfly 28 Sport (stocznia Quor-
ning Boats). Ta ciekawa jednostka rozpędza się 
do 22 węzłów – jest to prędkość nieosiągalna 
dla tradycyjnych jednokadłubowych jachtów 
turystycznych.

Przy kei stoczni Parker Poland królował 
jacht motorowy Monaco 110, który przebo-
jem zdobywa europejskie rynki. Firma zapre-
zentowała także inne modele ze swej oferty: 

Parker 660 Pilothouse, Parker 790 Explorer, 
Parker 800 Weekend i Parker 850 Voyager.

Organizatorzy zaprosili na wystawę zna-
nych żeglarzy. Asia Pajkowska opowiadała 
o swym wokółziemskim samotnym rejsie, 
a Rafał Moszczyński zdawał raport z przy-
gotowań do oceanicznej wyprawy szlakiem 
Henryka Jaskuły, czyli z Gdyni do Gdyni. 
Przy targowej kei zacumował też jacht klasy 
Mini 6.50 Michała Weselaka, który w minio-
nym sezonie zadebiutował w regatach rozgry-
wanych na wodach zachodniej Europy (samot-
nie oraz w parze z Radkiem Kowalczykiem).

W corocznym konkursie Gdynia Yacht De-
sign tytuły przyznano jachtom Hanse 458 
i Axopar 28 Cabin Brabus Line. Jury przyznało 
też wyróżnienie – otrzymała je stocznia Gale-
on za jacht Galeon 650 Fly. Targi odwiedziło 
ponad 11 tys. osób. Kolejne targi Wiatr i Woda 
będą się odbywać w Warszawie wiosną przy-
szłego roku (od 12 do 15 marca 2020). 

Targi Wiatr i Woda w Gdyni.  
Branża jachtowa nie zwalnia tempa

Jacht Hanse 458 przy kei firmy Super Yachts… …po pokładzie spacerują Bronisław Tarnacki i Czesław Perlicki.

Galeon 650. Są powody do zachwytu. Monaco 110. Flagowy model firmy Parker Poland.
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tarGI BIZNES

W arszawskie targi Wiatr i Woda, 
najstarsza polska wystawa prze-
mysłu jachtowego i sportów 

wodnych, organizowana w stolicy od 32 lat, 
przeprowadzają się do nowego obiektu. Naj-
bliższa edycja imprezy (od 12 do 15 marca 2020 
roku) będzie się odbywać w nowej hali Global 
Expo zlokalizowanej na Żeraniu, w północnej 
części miasta, tuż za mostem Grota-Rowec-
kiego (ul. Modlińska 6D). – Całą wystawę 
zmieścimy w jednej nowoczesnej przestrze-
ni – mówi Jacek Oryl, prezes spółki Murator 
Expo. – Hala jest wysoka, ma duże bramy 
wjazdowe, obszerne parkingi i doskonałą loka-
lizację. Transporty z jachtami prosto z obwod-
nicy miasta będą trafiać na stoiska. W związku 
z nową lokalizacją targów, planujemy wzmo-
żoną kampanię reklamową.

Centrum Global Expo powstało w 2018 
roku. Zajęło teren po dawnej fabryce samo-
chodów FSO. Jak czytamy na stronie www.
globalexpo.pl, hala sąsiaduje z najruchliw-
szym węzłem komunikacyjnym Warszawy. 
Operatorem obiektu jest spółka Centrum 
Targowo-Kongresowe, ta sama, która zarzą-
dzała zlikwidowaną halą przy ul. Marsa 56 c. 
Do Global Expo możemy dojechać nie tylko 
samochodem (1400 miejsc parkingowych) 
i komunikacją miejską (17 linii autobuso-
wych i dwie tramwajowe), ale także pocią-
giem (SKM lub Kolej Mazowiecka). Podróż 
na trasie Warszawa Centralna – Warszawa 
Toruńska trwa niewiele ponad kwadrans).

Hala ma dwie kondygnacje połączone ru-
chomymi schodami, windami i dźwigiem 
towarowym. Na dolnym poziomie mamy 

Wiosenne targi Wiatr i Woda 
w zupełnie nowej hali

Nowa hala Global Expo powstała na Żeraniu, tuż za mostem Grota-Roweckiego (ul. Modlińska).

halę wystawienniczą i przestronne foyer, na 
górnym – sale konferencyjne. Powierzchnia 
hali: 12 144 m kw. Wysokość całkowita: 12 
metrów. Wysokość użytkowa: 9 merów.

Wiosną tego roku warszawskie targi Wiatr 
i Woda odwiedziło ponad 28 000 osób. Swe 
produkty i usługi promowało 411 firm z Pol-

ski, Chorwacji, Czech, Grecji, Holandii, Ło-
twy, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Ukrainy, 
Wielkiej Brytanii i Włoch. Wystawcy zapre-
zentowali 75 łodzi i jachtów, w tym 11 jed-
nostek żaglowych. Były też skutery, kajaki 
i deski SUP. Więcej o targach Wiatr i Woda na 
stronie internetowej www.wiatriwoda.pl. 

Cała ekspozycja w jednej nowoczesnej przestrzeni. Elegancki i obszerny hol wejściowy.
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21. TARGI
ŻEGLARSTWA

I SPORTÓW
WODNYCH

LISTOPADA 2019
1517

HALA EXPOŁÓDŹ

F irma Interservis zaprasza na 21. edy-
cję targów Boatshow (Expo-Łódź, 
al. Politechniki 4, od 15 do 17 listo-

pada). Wystawcy zaprezentują kilkadziesiąt 
łodzi motorowych i jachtów, w tym aż kil-
kanaście śródlądowych mieczowych kabinó-
wek, które przez ostatnie lata były wizytówką 
polskiego przemysłu jachtowego i specjalno-
ścią łódzkiej wystawy najskuteczniej bronią-
cej się przed dominacją konstrukcji motoro-
wych. Nie zabraknie skuterów i pontonów, 

osprzętu, akcesoriów i napędów, a także firm 
czarterowych, organizatorów rejsów i ubez-
pieczycieli.

Komisje powołane przez organizatorów 
łódzkiej wystawy przyznają złote medale 
targów Boatshow – tymi wyróżnieniami 
nagradzani są wystawcy prezentujący jach-
ty żaglowe, łodzie motorowe, wyposażenie 
i osprzęt oraz produkty innowacyjne wy-
znaczające kierunki rozwoju branży jach-
towej. Jak co rok w Łodzi, swoje nagrody 

przyznają także dziennikarze i publicyści 
związani ze sportami wodnymi. 

Targom Boatshow towarzyszą kameral-
ne koncerty szantowe, wykłady i prelekcje, 
a także spotkania ze znanymi żeglarzami 
organizowane na targowej scenie. W piątek 
i sobotę (15 i 16 listopada) wystawę można 
zwiedzać od godz. 10.00 do godz. 18.00, na-
tomiast w niedzielę (17 listopada) – od godz. 
10.00 do godz. 16.00. Więcej o targach na 
stronie internetowej www.boatshow.pl. 

Targi Boatshow. Łódzka wystawa 
wkracza w trzecią dekadę

Jeśli szukacie łodzi motorowej lub mieczowej kabinówki… …zarezerwujcie czas i wpadnijcie na Boatshow.
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osPrzęt I WYPosażeNIe BIZNES

S zwedzki inwestor (Aligro Group), 
który w ubiegłym roku kupił fir-
mę i markę Henri Lloyd, w tym 

także spółkę Henri Lloyd Polska, wprowa-
dza poważne zmiany w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa. Główne cele nowych 
właścicieli, związane z polskim oddziałem, 
to ograniczanie sprzedaży bezpośredniej 
(w tej chwili firma ma kilka sklepów sta-
cjonarnych) oraz rozwój szwalni działają-
cej w Brodnicy.

Polska spółka zmieniła adres (ul. Pod-
górna 98, 87-300 Brodnica). Wkrótce ma 
też zmienić nazwę na Henri Lloyd Manu-
facturing. Starą siedzibę firmy wystawio-
no na sprzedaż. Dyrektor Andrzej Schuetz 
(bratanek Henryka Strzeleckiego), który 26 
lat temu tworzył polski odział firmy, prze-
szedł na zasłużoną emeryturę. Polski sklep 
internetowy marki Henri Lloyd zakończył 
działalność – dziś żeglarze mogą szukać 
nowych produktów na głównej stronie 
marki www.henrilloyd.com. W tej chwili 
w szwedzkim sklepie dostępna jest pilo-
tażowa seria kolekcji nazwanej Fremantle 
(odzież oczywiście powstaje w Brodnicy). 
Na razie w ofercie dominują lekkie sztor-
miaki regatowe, bluzy i koszulki. Właści-
ciele planują zakupy nowych maszyn i za-
trudnienie kolejnych pracowników – tym 
samym postawiono na rozwój produkcji 
w polskim zakładzie.

Markę Henri Lloyd założyli brodniczanin 
Henryk Strzelecki (zmarł w 2012 roku ma-
jąc 87 lat), wizjoner przemysłu odzieżowe-
go, polski żołnierz, który podczas drugiej 
wojny światowej walczył u boku aliantów, 
oraz Angus Lloyd, Brytyjczyk, przed laty 
właściciel szwalni pościeli.

Firma powstała w 1963 roku. Logo marki 
Strzelecki zaprojektował osobiście – inicjały 
HL ozdobił wieńcem laurowym i piastowską 

Nowy właściciel marki Henri lloyd 
zmienia biznesową strategię

Kurtki z nowej pilotażowej kolekcji marki Henri Lloyd.

koroną pierwszego króla Polski Bolesława 
Chrobrego. Firma szybko zdobywała rynek, 
nie tylko brytyjski. Produkty Henri Lloyd 
trafiały do Dani, Szwecji, Włoch, aż w końcu 
były obecne w 40 krajach świata. To właśnie 
w sztormiakach Strzeleckiego, mocnych, wo-
doszczelnych i przepuszczających powietrze, 
żeglarze pierwszy raz zobaczyli klejone szwy, 
nierdzewne nylonowe suwaki, rzepy oraz no-
woczesne oddychające membrany. Pomysły 
Strzeleckiego zmiotły z rynku ciężkie gumo-
we kurtki, niewygodne i krępujące ruchy.

Co mógł sobie myśleć Henryk Strzelecki, 
gdy był na szczycie swej biznesowej karie-
ry? „Patrzcie, tuż po wojnie, gdy polskie 
wojsko nie było już potrzebne, chcieliście 
mnie wysłać do Afryki lub do kopalni, 
a dziś brytyjska królowa zaprasza mnie 
do Pałacu Buckingham, by wręczyć order 

i nadać tytuł Member of the British Empi-
re. Kazaliście mi zwijać drut w jakieś pod-
łej fabryce, a dziś wasze uczelnie z Leeds 
i Manchesteru proszą mnie o prowadzenie 
wykładów z psychologii biznesu i wręczają 
doktorat honoris causa za rozwój technolo-
gii odzieżowych. Nie chcieliście zatrudniać 
Polaków na kierowniczych stanowiskach, 
a teraz moja firma zbiera laury za rozwój 
brytyjskiego eksportu”.

W sztormiakach Henri Lloyd pływali 
między innymi Paszke, Kusznierewicz, 
Baranowski, Chojnowska-Liskiewicz oraz 
dwa pokolenia najsłynniejszych żeglarzy 
świata – od Francisa Chichestera i Robina 
Knox-Johnstona po Bena Ainslie’ego. Wie-
rzymy, że szwedzki inwestor będzie roz-
wijać markę, a żeglarskie kolekcje Henri 
Lloyd jeszcze nie raz nas zaskoczą. 
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J esień to najlepszy czas, by pomyśleć, 
jak poprawić skuteczność naszych 
żagli. Dlaczego teraz? Po sezonie 

mamy dobry przegląd sytuacji (później 
trudno będzie odtworzyć szczegóły). Poza 
tym, dobrzy fachowcy z branży zwykle są 
teraz łatwiej dostępni, a firmy oferują pro-
mocje i posezonowe rabaty. Dlatego, aby 
dobrze przygotować takielunek do sezonu, 
najlepiej rozpocząć prace jesienią.

Jak ulepszyć żagle? Firma Sail Service, 
działająca w branży już 32. sezon, proponu-
je armatorom kompleksowe rozwiązania – 
od doradztwa, przez dostawę niezbędnych 
elementów, aż po montaż, trym i serwis. 

Wózki masztowe do grotów 
z pełnymi listwami

Któż nie miał problemów z zacinający-
mi się w maszcie pełzaczami? Plastikowy 
pełzacz to niedrogi i powszechny patent, 
ale niestety nie zawsze skuteczny. Daje się 
we znaki szczególnie podczas refowania 
w trudnych warunkach lub w trakcie samot-
nej żeglugi. Dlatego Sail Service proponuje 
zamianę tego elementu na system łożysko-
wanych wózków firmy Ronstan. Może to 
być wózek jeżdżący po szynie przykręco-
nej do masztu lub wózek, który nie wymaga 
montażu dodatkowej szyny (modele Serii 6 
i 8). Część wózka, która wchodzi w likszpa-
rę, ma kształt dopasowany do konkretnego 
profilu. W ten sposób można dopasować 
wózek do większości masztów obecnych 

na rynku (wózki łożyskowane, które nie 
wymagają dodatkowej szyny, ma w ofercie 
tylko Ronstan). Ten system można użyć do 
grotów o powierzchni do 60 m kw.

Rolery sztaksli

Sztaksel na raksach oznacza klarowanie 
żagla na relingu lub pokładzie. Na szczęście 
są rolery firmy Facnor, które nie wymagają 

lepsze żagle od zaraz. Wystarczy uzupełnić 
takielunek o funkcjonalne dodatki

Rolery firmy Facnor nie wymagają zmian w konstrukcji i mocowaniu sztagu.

zmian w konstrukcji i mocowaniu sztagu. 
Łożyska składają się z dwóch połówek, 
więc nie trzeba ich zakładać na sztag przed 
zawalcowaniem końcówek. Pierwsza sek-
cja sztywnego sztagu jest teleskopowa – re-
gulując jej długość, dopasowujemy roler do 
długości sztagu (niczego nie trzeba ciąć). 
Poza standardową serią rolerów LS, marka 
Facnor oferuje rolery serii FD, w których 
linę zastąpiono taśmą (bęben jest niższy, 
czyli róg halsowy żagla leży bliżej pokła-
du). Wszystkie rolery możemy uzupełnić 
o napęd elektryczny lub hydrauliczny.

Rolery żagli dodatkowych

Odbierając jacht ze stoczni, zwykle 
mamy tylko podstawowe żagle w wersji 
OEM (podstawowy krój i materiał). Do ta-
kiego zestawu z pewnością warto dokupić 
żagle dodatkowe. Najbardziej uniwersalny 
jest genaker – przydatny na kursach od 
ostrego półwiatru do pełnego baksztagu. 
Na pełnych baksztagach najlepiej radzi 
sobie spinaker asymetryczny. Z kolei no-
woczesny code zero to żagiel półwiatrowy 
i bajdewindowy (odpowiednik klasycznej 
lekkiej genuy). Każdy armator powinien 
też pomyśleć o foku sztormowym. Obsłu-
gę wszystkich tych żagli ułatwi roler z liną 
obiegową (Facnor Seria FX+). Podstawowy 
bęben zwinie genakera, code zero i sztor-
mowego foka. Po dodaniu przystawki fast 
zwiniemy także asymetrycznego spinakera 
(rolowanie w systemie top-down). Warto 
zwrócić uwagę, że jeden roler obsłuży nam 
kilka żagli – po prostu zwinięty żagiel wy-
pinamy i doczepiamy kolejny (na przykład 
genaker będzie pracować przy słabym wie-
trze, a fok sztormowy przy silnym).

Po sezonie lub po dwóch, zwykle znamy 
już dobrze nasz takielunek i żagle. Wtedy 
warto rozważyć wymianę stoczniowe-
go zestawu podstawowego na żagle typu  
offshore cruiser – są lepiej skrojone oraz System łożyskowanych wózków firmy Ronstan.

Jeden roler obsłuży kilka żagli.
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wykonane z lepszego i trwalszego materia-
łu. – Uważamy, że armator powinien naj-
pierw poznać i dotrymować żagle podsta-
wowe, dokupując do nich żagle dodatkowe. 
Następnie, gdy zna już możliwości jachtu, 
może zamówić nowego grota i genuę (kom-
plet stoczniowy będzie wtedy zestawem 
awaryjnym) – mówi Wojciech Wróblewski 
z Sail Service. – Zamawiając u nas żagle 
dodatkowe, można liczyć na przegląd i po-
miar zestawu podstawowego. Gdy zapad-
nie decyzja o zakupie nowego grota i foka, 
wszystkie dane będą już w naszej bazie, 
więc jacht może wówczas stać niemal w do-
wolnym miejscu na świecie.

Takielunek miękki

Nie ma dobrych żagli bez dobrych lin. 
Nawet najlepszą genuę czy membranowego 
grota trudno dotrymować przy użyciu naj-
tańszego olinowania. Dotyczy to zwłaszcza 
fałów. Często widzimy zdjęcia foków po-
marszczonych wzdłuż sztagu czy grotów 
wzdłuż masztu. Zwykle przyczyną jest 
zbyt słabe napięcie liku przedniego. Tanie 
liny mocno się rozciągają. Nawet solidne 
wybranie fału nic nie daje, bo po kilku mi-
nutach pracy żagiel jest pomarszczony. Im 
większy jacht, tym problem szybciej się po-
jawia. Oczywiście, nie każdy musi używać 

lin z kevlaru czy lin Dyneema. Wymagają 
one specjalnych stoperów, są mało przy-
jazne w dotyku i drogie. Warto natomiast 
rozważyć linę typu Punch marki Lancelin. 

Rdzeń wykonany jest z Dyneemy, a oplot 
z poliestru. Liny są wytrzymałe, dobrze 
leżą w dłoniach i pasują do większości sto-
perów. Zamawiając dodatkowy żagiel czy 
roler, możemy liczyć na optymalny dobór 
lin i osprzętu (na przykład w komplecie 
z genakerem możemy zamówić brasy i do-
datkowe bloki). Sail Service wykonuje rów-
nież profesjonalne szplajsowania i zakoń-
czania lin (pętle bez końca, mocne szplajsy 
na zakończeniach fałów, czy obszywanie 
skórą końcówek lin cumowniczych).

***
Sail Service specjalizuje się w produkcji 

żagli i pokrowców – zarówno do małych 
łódek regatowych, jak i największych ża-
glowców. Pod żaglami Sail Service pły-
wa 70 żaglowców z 23 krajów – między 
innymi „Dar Młodzieży”, rosyjski „Kru-
zensztern” oraz największe żaglowce tu-
rystyczne: „Sea Cloud” i „Star Clipper”. 
Sail Service dostarcza także ekologiczne 
pokłady Flexiteek i składane śruby Gori. 
Firma jest również wyłącznym dystrybu-
torem marek Ronstan (osprzęt pokładowy), 
Andersen (kabestany), Sparcraft (maszty 
i takielunki), Facnor (rolery) oraz Lancelin 
(liny). Więcej informacji o ofercie firmy 
Sail Service na stronach www.sailservice.pl 
i www.sklepwind.pl. 

Liny Lancelin – rdzeń z Dyneemy, oplot z poliestru.
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S zmaragdowa woda. Ciepłe i wilgot-
ne powietrze. Niezawodne słońce. 
Rdzawe skały rzeźbione przez wiatr. 

Mnóstwo wysp, wysepek, zatok i kotwico-
wisk. Do tego słynne mariny, luksusowe 
jachty milionerów kotwiczące na redach 
oraz niezwykła przyroda parku narodowe-
go La Maddalena. Wody okalające północ-
ną Sardynię i południową Korsykę tworzą 
wspaniały region żeglarski – bez wątpienia 
jeden z najpiękniejszych w basenie Morza 
Śródziemnego.

Planowanie rejsu i wybór jachtu

Dwutygodniowy czarter na przełomie sierp-
nia i września zaplanowaliśmy już jesienią 
ubiegłego roku. Dzięki temu dostaliśmy do-
brą cenę, zarezerwowaliśmy odpowiednią 
łódź (niedużą i zaledwie trzyletnią) oraz 
kupiliśmy niedrogie bilety lotnicze. War-
szawska agencja czarterowa Punt poleciła 
nam flotę firmy Kiriacoulis stacjonującą 
w Marinie Portisco na północno-wschod-
nim wybrzeżu Sardynii. Kiriacoulis działa 
na wielu rynkach. Ma aż 21 baz: dziewięć 
w Grecji, trzy w Chorwacji, pięć we Wło-
szech oraz po jednej w Turcji, we Francji, 
na Malcie i na Karaibach. Firma zarządza 
flotą 400 jachtów. W Portisco jest dzie-
więć: dwie jednostki typu Bavaria 37, dwie 

typu Bavaria 41, dwa jachty Bavaria 45, Sun 
Odyssey 44, są też dwa nowe katamarany 
żaglowe – Bali 41 i Bali 43.

Dla pięcioosobowej załogi wybieramy 
jacht Bavaria 37 Cruiser. Łódź ma wygod-
ny kokpit z dwoma kołami sterowymi oraz 

otwieraną rufę, która zamienia się w dużą 
platformę kąpielową. Rufowy prysznic 
z ciepłą wodą przydaje się po każdej mor-
skiej kąpieli. Zamiast zwykłej sztorcklapy, 
są eleganckie przeszklone dwuskrzydłowe 
drzwiczki z grubą drewnianą ramą. Nad 
głowami – duży tent. Osłania nas jeszcze 
wysoka szprycbuda – w trakcie żeglugi 
kładziemy ją na pokład, by nie przeszka-
dzała w obserwacji akwenu i nie osłaniała 
od wiatru, który w upalne dni przynosi na 
morzu prawdziwą ulgę.

Pod pokładem są trzy dwuosobowe ka-
biny oraz dwie koje w salonie. W łazience 
zamontowano prysznic, umywalkę i toale-
tę z elektryczną spłuczką. W mesie mamy 
dwupalnikową kuchenkę z piekarnikiem 
na kardanie, lodówkę, dwukomorowy zle-
wozmywak oraz duży składany stół z dwo-
ma szufladami i przednim schowkiem. Nie 
brakuje okien oraz otwieranych luków z ża-
luzjami i moskitierami. Mamy też rozbu-
dowane punktowe oświetlenie, nastrojowe 
lampki w narożnikach oraz stojącą lampkę 
nocną montowaną na kokpitowym stole. 
Poza tym jest sporo szafek i schowków.

Sternik korzysta z plotera wyposażone-
go w dotykowy ekran oraz z instrumentów 
zamontowanych przy obu stanowiskach. 
Genua sprawnie się rozwija ze sztagowego 
rolera, a grot płynnie się wysuwa z masz-

Sardynia i Korsyka. Czarterowy raj 
na pograniczu Włoch i Francji

Przyjeżdżasz na Sardynię pod koniec lata, czarterujesz jacht i oglądasz z wody słynne regaty Maxi Yacht Rolex Cup. Takie rzeczy tylko we Włoszech.  Fot. Carlo Borlenghi / Rolex

Kiriacoulis oferuje w Portisco dziewięć jachtów.

http://www.punt.pl
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tu. Łódź wyposażono w silnik Volvo Penta 
D1-30, dziobowy ster strumieniowy oraz 
elektryczną windę kotwiczną. Przez dwa 
tygodnie żeglugi nie zanotowaliśmy na po-
kładzie ani jednej usterki.

Podróż, czyli jak sprawnie 
i niedrogo dotrzeć do mariny

Jedziemy do Berlina. Auto zostawiamy 
na parkingu kilka kilometrów od lotniska 
Schönefeld (www.mein-parken.de, dwa ty-
godnie postoju za 70 euro). Obsługa dowozi 
załogę pod sam terminal, a po powrocie od-
biera z tego samego miejsca o umówionej 
godzinie. Na Sardynię, do miasta Olbia, po-
dróżujemy liniami EasyJet (bilety za 355 zł 
od osoby w obie strony). Lotnisko znajduje 

się 18 km na południe od mariny. Do portu 
możemy dotrzeć taksówką (45 euro za kurs 
dla czterech osób). Możemy też wybrać 
podróż lokalnym autobusem odchodzącym 
z małego dworca tuż przy hali przylotów 
(podróż bezpośrednia lub z przesiadką). 
Takie rozwiązanie ma plus i minus. Plus to 
niewielkie koszty – bilet na podróż bezpo-
średnią kosztuje 2,5 euro. Minus to dojście 
do mariny – od przystanku przy głównej 
szosie do pirsu firmy Kiriacoulis prowa-
dzi kręta droga o długości kilometra (do 

przystani ostro w dół, a w przeciwną stro-
nę stromo pod górę). Jeśli mimo wszystko 
wybierzecie tę opcję, szukajcie połączeń 
autobusowych w aplikacji Rome2rio.com.

Markety i sklepy, czyli  
gdzie najlepiej robić zakupy

Największe i najtańsze sklepy są w pobliżu 
lotniska. Market Eurospin – 550 metrów od 
terminala. Lidl – 650 metrów. Auchan – 1600 
metrów. Do dwóch pierwszych marketów 
można bezpiecznie dojść pieszo. Najdłużej 
czynne są sklepy Lidl i Auchan (do godz. 
22.00). Osada Portisco to jedynie plaża, wa-
kacyjne apartamenty, restauracje i przystań. 
Portowy sklep nie jest zbyt duży, ma ogra-
niczony asortyment, działa tylko w sezonie, 
poza tym oferuje wyższe ceny. W pierwszych 
dniach rejsu można się zaopatrzyć w mieście 
La Maddalena (na wyspie o tej samej na-
zwie) – 750 metrów na wschód od przystani 
Cala Gavetta działa duży market Dettori.  

Ten nieduży zgrabny jacht może pomieścić aż osiem osób.

Obszerny i wygodny kokpit Bavarii 37.

Platforma kąpielowa z dokładaną drabinką.

http://www.punt.pl
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Świetnie się robi zakupy także w centrum Bo-
nifacio na Korsyce – są tam dwa markety mar-
ki Spar (mniejszy tuż przy marinie, większy 
150 metrów za wschodnim krańcem portu).

Nawigacja i planowanie trasy

Podczas rejsu korzystaliśmy z witryny 
Windy.com, ze strony internetowej www.
bakumeteo.it oraz z aplikacji wiatrowej 
Windy.app. Niezwykle przydatna była apli-
kacja Blitzortung informująca o wyładowa-
niach atmosferycznych. Gdy po upalnym 
dniu niebo nad lądem ciemniało, otwiera-
liśmy serwis i sprawdzaliśmy, jak liczne 
są wyładowania oraz w którym kierunku 
się przemieszczają (gdyby z tej aplikacji 

korzystali turyści wspinający się minione-
go lata na Giewont, być może tegoroczna 
tatrzańska burza, która nawiedziła polskie 
Tatry, nie byłaby tak tragiczna w skutkach).

Przed wyjazdem przeglądaliśmy locję „Cor-
sica and North Sardinia” autorstwa Johna 

Marchmenta (to samo wydawnictwo dostęp-
ne jest na jachtach czarterowych wypływają-
cych z Portisco). Czytaliśmy też przewodnik 
agencji Punt zamieszczony na stronie www.
punt.pl (zakładka: Przewodniki). Publikacja 
powstała przed czterema laty, ale wciąż jest 
aktualna. Na stoliku nawigacyjnym mieliśmy 
tradycyjne papierowe mapy wód okalających 
północną Sardynię i południową Korsykę, ale 
najchętniej korzystaliśmy z bardzo dokład-
nych map elektronicznych wyświetlanych na 
pokładowym ploterze. W czytelny sposób 
przedstawiają miedzy innymi wszystkie ob-
szary parku La Maddalena objęte ścisłą ochro-
ną (nie można tam żeglować i kotwiczyć). Na 
pierwszy tydzień rejsu zaplanowaliśmy żeglu-
gę wzdłuż południowych brzegów Korsyki 
i zwiedzanie Bonifacio. Na drugi – północne 
brzegi Sardynii i włóczęgę wokół wysp parku 
La Maddalena.

O czym trzeba pamiętać, 
czarterując łódź na Sardynii

Ceny w niektórych portach mogą przy-
prawić o zawrót głowy, dlatego warto sta-
rannie zaplanować trasę. Postój w Marina 
dell’Orso (Poltu Quatu) kosztuje 145 euro. 
W słynnej Marinie Porto Cervo – 142 euro. 
Natomiast w małym porcie na korsykańskiej 
wysepce Cavallo: 220 euro. Na szczęście nie 
wszędzie jest tak drogo. Poza tym w okolicy 
mamy mnóstwo kotwicowisk, a nawet dar-
mowych boi (w parku narodowym).

Nasz czarterowy kontrakt informuje, że 
w macierzystej marinie możemy bezpłat-
nie cumować tylko dwa razy – w pierwszą 
i ostatnią noc rejsu. To coraz częstsza prak-
tyka firm czarterowych – przed rokiem 
identyczne warunki mieliśmy w chorwac-
kim Splicie. Jeśli więc chcecie zostać dłu-
żej w porcie zaokrętowania lub wrócić do 
niego wcześniej, należy opłacić miejsce 
przy kei. Koszt postoju Bavarii 37 w Por-
tisco: od 64 euro we wrześniu do 116 euro 
w sierpniu. Ceny można sprawdzać w kal-
kulatorze zamieszczonym na stronie przy-
stani: www.marinadiportisco.it. Co ważne, 
w większości okolicznych portów koszt po-
stoju nie zależy od długości jachtu, ale od 
jego powierzchni. Dlatego w internetowych 
kalkulatorach oraz w biurach marin zawsze 
podajemy długość oraz maksymalną szero-
kość jednostki.

W portach, na kotwicowiskach oraz w par-
ku narodowym La Maddalena należy zamy-
kać zawór odprowadzający do morza wody 
z toalet, umywalek i pryszniców. Wszelkie 
nieczystości trafiają wtedy do jachtowego 
zbiornika. Można go opróżniać na pełnym 
morzu (co najmniej dwie mile od brzegu). 
Należy o tym pamiętać szczególnie przed 
powrotem do macierzystego portu – za od-
danie łodzi z pełnym zbiornikiem można za-
płacić karę umowną w wysokości 100 euro.

Regatowe jachty zacumowały w Porto Cervo przed Maxi Yacht Rolex Cup.  Fot. Carlo Borlenghi / Rolex

Budynek biurowy Mariny Portisco.

Park narodowy La Maddalena. Zza skał wypływa amerykański „Rambler”.  Fot. Carlo Borlenghi / Rolex

http://www.punt.pl
http://www.punt.pl
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Południowo-wschodnie 
wybrzeże Korsyki

Po sprawnym przejęciu jachtu, opuszcza-
my Portisco. Do zmroku zostało zaledwie 
kilka godzin, wiec na pierwszy postój wy-
bieramy niedaleką obszerną zatokę Golfo 
Pevero. Nazajutrz, skoro świt, wpływamy 
na chwilę do Porto Cervo. Zwiedzamy 
przystań, zataczając pętlę między kejami 

wciśniętymi w wąską zatokę. Podziwiamy 
kościółek Stella Maris górujący nad połu-
dniowym brzegiem oraz regatowe jachty, 
które właśnie przybywają do mariny na 
słynne regaty Maxi Yacht Rolex Cup. Po 
niecałej godzinie wracamy na morze – kurs 
na Korsykę.

Lewą burtą mijamy wyspy parku La Mad-
dalena i powoli zmierzamy na francuskie 
wody. Pod saling wędruje bandera Korsy-

ki – głowa Maura na białym tle. Dlaczego 
nie trójkolorowa francuska? Dumni Kor-
sykańczycy mają duże poczucie odręb-
ności narodowej. Niektórzy wciąż marzą 
o niepodległości wyspy. A wielu zwykło 
mawiać, że dobry Francuz to taki, który 
właśnie wyjeżdża... Na postój wybieramy 
ogromną zatokę Golfe de Sant’ Amanza le-
żącą na wschodnim brzegu. Są tam aż trzy 
kotwicowiska. Noc spędzamy na ostatnim, 
najgłębiej wciśniętym w ląd.

Nazajutrz kontynuujemy żeglugę na pół-
noc. Odwiedzamy Porto-Vecchio, miastecz-
ko schowane na krańcu głębokiej zatoki 
o tej samej nazwie. Przed mariną jest kotwi-
cowisko. Postój w porcie kosztuje 50 euro. 
W zatoce spory ruch – motorówki, skutery, 
pontony i wycieczkowce kursują bez prze-
rwy, więc pod wieczór opuszczamy to miej-
sce i zmierzamy na niedaleką popularną  

Marina Bonifacio schowana jest na końcu długiej i wąskiej zatoki. Korsykańskie Bonifacio zawisło nad stromym klifem.

Plaża obok mariny w mieście Propriano (Korsyka).
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plażę Palombaggia (postój tylko przy dobrej 
pogodzie, bo kotwicowisko jest otwarte na 
południe i wschód). Rano rezygnujemy z dal-
szej żeglugi na północ, gdyż przez telefon 
dowiadujemy się, że kolejny port (Marina So-
lenzara, postój za 45 euro) jest w tych dniach 
całkowicie zapełniony i nie przyjmuje rezer-
wacji. Obieramy więc kurs na południe i póź-
niej na zachód – kierunek Bonifacio.

Delfinarium tuż za burtą jachtu

Niezwykłe morskie ssaki, przyjazne i cie-
kawskie, spotykamy na tutejszych wodach 
bardzo często. Pojawiają się za burtą nie 

wiadomo skąd i towarzyszą nam, jak by 
się chciały pobawić z łódką lub wskazać 
jej drogę. Wynurzają grzbietowe płetwy, 
płynąc swoim stylem tuż pod powierzchnią 
morza. Niekiedy wyskakują z wody. Innym 
razem obracają się na grzbiet i ocierają się 
o podwodną część kadłuba. Co ciekawe, 
niektóre osobniki zapuszczają się nawet 
na krańce szerokich, głębokich i gwar-
nych zatok (na przykład do Golfe de Sant’ 
Amanza). Ponoć całe Szmaragdowe Wy-
brzeże, a szczególnie Zatoka Aranci leżąca 
w pobliżu miasta Olbia, to najważniejsze 
żerowiska delfinów w tej części Morza 
Śródziemnego.

Bonifacio! Twierdza,  
którą trzeba zdobyć

Płynąc na południe wzdłuż wschodnich 
brzegów Korsyki, omijamy prawą burtą 
wysepki Cavallo i Lavezzi. Można skrócić 
drogę, wybierając szlak prowadzący blisko 
brzegu, ale trzeba być przygotowanym na 
slalom gigant między płyciznami, skali-
stymi wysepkami i kamieniami złowrogo 
wystającymi z wody. Na wyspie Lavezzi 
polecamy dwa kotwicowiska – na wschod-
nim brzegu Cala di u Grecu oraz na połu-
dniowym krańcu Cala Lazarina (mnóstwo 
tu kamieni i płycizn, ale przy dobrej i pew-
nej pogodzie warto zawinąć). Po minięciu 
Lavezzi skręcamy na północny zachód 
i mamy już prostą drogę do Bonifacio.

Im bliżej portu, tym większy majestat 
białych klifów, na których zawieszone jest 
miasto. Można odnieść wrażenie, że los bu-
dynków stojących nad samą przepaścią jest 
policzony. Bo przecież wiatr i woda wciąż 
niszczą skały centymetr po centymetrze. 
Wejście do wąskiej zatoki mocno wciśnię-
tej w ląd jest imponujące. Na lewym brzegu 
są dwa kotwicowiska. Pierwsze małe i płyt-
kie, drugie większe – stoi tu kilkanaście  
jachtów (z rufy należy podać cumy do stalo-
wych ringów wbitych w skały). Do mariny 
wpływamy przed godz. 13.00. Nie mamy 
rezerwacji, ale bez problemu znajdujemy 
miejsce. Postój kosztuje 68 euro. Cena obej-
muje prąd, wodę i toalety (prysznic na że-
tony). Opłacając postój, możemy pozostać 
w porcie do godz. 13.00 następnego dnia. 

Wysokimi klifami Bonifacio prowadzą długie szlaki spacerowe. Widoki niezwykłe. 

Podczas nurkowania najlepiej się sprawdzały maski Easybreath z Decathlonu. Warto zrobić dla nich miejsce w torbie podróżnej.
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Gdańsk · Tel.: +48 58 350 61 31 
pantaenius.pl

Pakiety czarterowe Pantaenius to 
automatyczna ochrona opłaty za czarter 
w przypadku niewypłacalności agencji lub 
operatora floty.

Spotkajmy się na targach
Warszawski Salon Jachtowy
18-20 października 2019

Mamy więc sporo czasu, by zwiedzić oko-
licę: spacerowe szlaki prowadzące wzdłuż 
klifów, stare uliczki górnego miasta, scho-
dy króla Aragona wykute w skałach (wstęp: 
2,5 euro), czy niezwykły cmentarz morski. 
Bonifacio to bez wątpienia perła Korsyki 
i jedno z najciekawszych miejsc w tym re-
gionie Morza Śródziemnego.

Południowo zachodni brzeg 
Korsyki od Bonifacio do Propriano

Nazajutrz obieramy kurs na północny za-
chód. Płyniemy blisko brzegu. Ląd jest tu 
skalisty i poszarpany, co kawałek można 
znaleźć większą lub mniejszą zatokę z ko-
twicowiskiem. Milę za główkami zatoki 
Bonifacio jest piękna skalista laguna Anse 
de Fazziuolu (warto wpłynąć na chwilę, by 
zrobić zdjęcia). Nieco dalej – Cala de Pa-
ragnanu (niezłe miejsce na dłuższy postój). 
Noc spędzamy w Golfe de Murtoli. To sze-
roka zatoka z wielką pustą plażą – kotwiczą 
tu także duże jednostki motorowe i luksu-
sowe jachty. A nad lądem, w oddali, nagie 
szczyty korsykańskich gór.

Po kilku kolejnych milach wyłania się 
Anse de Roccapina, mała skalista zatoka 
sąsiadująca z szerszą i łatwiej dostępną 
Golfe de Roccapina. Później linia brzegowa 
ucieka na północny wschód. Za ostatnim 
cyplem, przed wielką zatoką, jest popu-
larne kotwicowisko Baie de Campomoro, 
a następnie już prosta droga do portu Pro-
priano. Marina jest duża i ma sporo wol-
nych miejsc. Stajemy na dwie godziny, by 
zwiedzić okolicę i wpaść do sklepu. Zgła-
szamy się do biura, ale miejscowa obsługa 
nie chce od nas żadnej opłaty.

Porty północnej Sardynii

Wracamy na południe, do Włoch. Na 
północnych brzegach Sardynii jest ogrom-
na zatoka Golfo dell’ Asinara. Są tu trzy 
główne porty: Porto Torres, Castelsardo 
i Isola Rossa. Od wschodu naturalną gra-
nicę zatoki stanowi niewielki, okrągły jak 
naleśnik, kamienisty półwysep Capo Testa 
– są tu dwa kotwicowiska, jedno po północ-
nej, drugie po południowej stronie krótkiej 
mierzei łączącej półwysep z lądem. Dalej 
na wchód rozpoczyna się obszar parku La 
Maddalena i licznych zatok głęboko wci-
śniętych w północne krańce Sardynii. To 
bez wątpienia najpopularniejszy region 
czarterowej żeglugi w tej części Morza 
Śródziemnego. Załogi, które wynajmują 
jachty na tydzień, najwięcej czasu spędza-
ją właśnie w tej okolicy. Dlatego w sezonie 
gdzieniegdzie można się poczuć, jak na Je-
ziorze Mikołajskim.

Zmierzając do parku, musimy wyku-
pić bilet. Można to zrobić w wybranych 
portach, ale najlepiej za pośrednictwem 

strony internetowej autorizzazioni.lamad-
dalenapark.it. Niestety, nie jest to proste, 
bo angielska wersja serwisu nie działa 
poprawnie. Robimy to przy użyciu dwóch 
telefonów – na jednym otwarta jest strona 
parku, a na drugim translator, który tłu-
maczy z włoskiego poszczególne frazy 
systemu wydawania zezwoleń. Trzeba też 
pamiętać, że płatności można dokonać wy-
łącznie przez serwis PayPal. Natychmiast 
po przejściu procedury rezerwacyjnej, 
otrzymujemy mail z dokumentem potwier-
dzającym wykupienie zezwolenia (doku-
ment zawiera nazwisko kapitana, numer 
paszportu, nazwę jachtu oraz termin waż-
ności). Za tygodniowe pozwolenie płacimy 
57,6 euro. Cena uwzględnia zniżkę przy-
znawaną łodziom żaglowym (40 proc.) oraz 
rabat za wykupienie biletu przez internet (5 
proc.). Są jeszcze pozwolenia jednodniowe, 
ale w tym przypadku trzeba wydać trzy 
euro za metr łodzi.

Cala Lunga na wyspie Razzoli. 
Nie zdradzajcie tego miejsca 
nikomu

Zwiedzanie parku rozpoczynamy od pół-
nocnych wysepek. Wpływamy do Cala 
Lunga – wąskiej skalistej zatoki leżącej na 
zachodnim brzegu wyspy Razzoli. Dawno 
nie byliśmy w tak pięknym miejscu. Rdza-
we ostre skały wynurzają się z wody, two-
rząc iście księżycowy krajobraz. Filmowcy 
mogliby tu kręcić „Hobbita” lub „Władców 
Pierścieni”. Zatokę nazywamy Mańkiem, 
bo jedna ze skał wyraźnie upodobniła się 
do mamuta z animowanego obrazu „Epoka 
lodowcowa”. Kompletna cisza. Przestajemy 
rozmawiać normalnym głosem – zaczy-
namy do siebie szeptać, bo każdy dźwięk 
odbija się od skał i wraca. Towarzyszy nam 
tylko jeden jacht. Woda turkusowa. Pod 
dnem: pięć metrów. W głębszych miejscach 
dno porośnięte trawą. Na końcu zatoki jest 
niewielka plaża odgrodzona liną (można do 
niej dopłynąć wpław). Służby parku przy-
gotowały tu dla żeglarzy dziewięć stożko-
wych boi cumowniczych (postój za dar-
mo). Boje mają jedynie stalowe ringi, więc 
trudno się je podejmuje z dziobu bosakiem 
– najlepiej złapać ucho z burty, a później 
przeciągnąć cumę.

Wyspy Budelli i Santa Maria, 
czyli okolice Różowej Plaży

Między trzema wyspami – Razzoli, Bu-
delli i Santa Maria – jest piękna płytka la-
guna (dziewięć bezpłatnych boi cumowni-
czych). Widać stąd sąsiednie kotwicowisko 
leżące przy słynnej Różowej Plaży. Nieste-
ty nie można się tam przedrzeć jachtem, bo 
drogę odgradza kamienista mielizna – trze-
ba opłynąć całą wyspę Budelli. 

http://www.pantaenius.pl
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Różowa Plaża to najbardziej znane miejsce 
w okolicy. Choć jest odgrodzona i można ją 
oglądać jedynie z pokładu lub zza płotu, a ró-
żowy piasek dawno stracił sporo swego różu, 
plaża przyciąga tłumy turystów. Nie tylko na 
jachtach i motorówkach, ale także na więk-
szych wycieczkowych stateczkach kursują-
cych z północnych brzegów Sardynii. Jest tu 
kilkadziesiąt boi cumowniczych. Można przy 
nich stanąć na chwilę lub na całą noc. Warto 
też rozważyć postój przy sąsiedniej wyspie 
Santa Maria – na jej południowym brzegu 
jest piękna zatoka Cala Santa Maria (też po-
pularna, ale nieco spokojniejsza).

Postój przy największych 
wyspach: La Maddalena i Caprera

Gdy wiatr się wzmaga, szukamy kotwico-
wisk po zawietrznych brzegach górzystych 
wysp. Na północno wschodnim krańcu La 
Maddalena są dwie zatoki: Porto Massimo 
i Cala Spalmatore (postój przy prywatnej 
kei za 70 euro). Można się też zatrzymać 
w długiej i wąskiej zatoce Cala la Peticchia. 
Na wschodnim brzegu wyspy Caprera po-
lecamy dwie zatoki: większą Cala Portese 
oraz niewielką przeuroczą Cala Coticcio 
(zwana też Cala Tahiti) z górzystym brze-
giem, piękną małą plażą i trzema bojami 
cumowniczymi. Z kolei na południowym 
brzegu jest doskonale osłonięta zatoka Por-
to Palma.

Zmierzając do portu Cala Gavetta (głów-
na przystań jachtowa miasta La Maddale-
na) należy opłynąć wyspę San Stefano. Do 
portowej cieśniny najlepiej wpłynąć od za-
chodu – jest tu szerzej, głębiej i bezpiecz-
niej. Trzeba jedynie uważać na promy kur-
sujące z miasta Palau leżącego nieopodal 
na północnym brzegu Sardynii.

W Marinie Cala Gavetta rezerwujemy 
miejsce przez telefon, ale gdy wpływamy 
do portu wczesnym popołudniem (począ-
tek września) przystań jest prawie pusta. 
Wschodnia keja jest dość głośna, bo sąsia-
duje z ruchliwą portową uliczką i restau-
racjami. Prosimy więc bosmana (wita nas 
na dinghy niemal w główkach portu), by 
wskazał miejsce przy jednym ze wschod-
nich pirsów. Postój jest tu niezwykle kom-
fortowy. Opłata: 39 euro. W cenie mamy 
prąd i wodę. Dodatkowo trzeba zapłacić za 
toaletę (1 euro) i prysznic (3 euro).

Po kilkudniowej włóczędze między wy-
spami parku La Maddalena, powoli zmie-
rzamy na południe. Na ostatni postój przed 
macierzystą mariną wybieramy obszerną 
zatokę Cala Volpe. To popularne miejsce 
z dużymi bojami cumowniczymi zarezer-
wowanymi dla wielkich superjachtów. Ko-
twiczyć można jedynie na południowym 
i północno-wschodnim krańcu (w sąsiedz-
twie plaż). Nazajutrz czeka nas jeszcze 
tankowanie paliwa (stacja znajduje się tuż 
przed główkami portu) oraz parkowanie 
przy kei firmy Kiriacoulis (portowa ekipa 
kursuje na pontonach i służy pomocą).

Pogranicze włosko-francuskie między Sar-
dynią a Korsyką to niezwykle atrakcyjny 
rejon na czarterowe rejsy. Ceny są znośne. 
Jachty nie odbiegają standardem o tych, 
które znamy z Grecji i Chorwacji. Odległo-
ści między portami są niewielkie. Dogod-
nych kotwicowisk jest naprawdę sporo. Nie 
brakuje też pomysłów na lądowe wyciecz-
ki. Bez wątpienia – warto wracać.

Krzysztof Olejnik

Dziękujemy agencji Punt  
za pomoc w organizacji rejsu.

Kotwicowisko z bojami Cala Lunga na zachodnim brzegu wyspy Razzoli. Jedno z piękniejszych miejsc parku La Maddalena.
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A ndrzej przetransportował swoje 
mazurskie tango na Zalew Ku-
roński. Gdy zaproponował wspól-

ny rejs, bez wahania przyjąłem zaproszenie. 
Koniec lipca to wprawdzie szczyt sezonu, ale 
armator zapewniał, że na tym akwenie nie ma 
zbyt wielu jachtów. Startujemy z Kłajpedy, 
z przystani Smiltynės Jachtklubas. Najpierw 
zakupy w pobliskim markecie. Ceny na Litwie 
są zbliżone do naszych. Wyraźnie droższe są 
tylko mleko i przetwory mleczne oraz wędli-
ny, których wybór jest dość ubogi. Litwa przy-
jęła euro w 2015 roku – cztery lata po Estonii 
i rok po Łotwie. Miejscowi narzekają na dro-
żyznę, ale nas ceny nie szokują. Tym bardziej, 
że Mierzeja Kurońska to popularny nadmorski 
region, chętnie odwiedzany przez gości z Nie-
miec oraz z krajów północnej Europy. 

Zalew Kuroński to spory akwen. Choć 
leży stosunkowo blisko Polski, jest u nas 
mało znany. Barierą jest granica rosyjsko
-litewska dzieląca zbiornik na część pół-
nocną i południową. Mogą ją przekraczać 

jedynie jednostki pływające pod banderami 
Rosji i Litwy. Dlatego najlepszym rozwią-
zaniem dla polskich żeglarzy jest przewie-
zienie jachtu do Kłajpedy.

Mierzeja Kurońska, oddzielająca Bałtyk 
od zalewu, ma prawie 100 km długości. Jej 
południowa cześć należy do Rosji (Obwód 
Kaliningradzki). Północna – do Litwy. 
Szerokość półwyspu w najwęższych miej-
scach wynosi zaledwie 400 metrów. Wielką 
atrakcją przyrodniczą są wydmy stanowią-
ce około 12 proc. powierzchni. Lasy pora-
stające przed laty mierzeję zostały wycięte 
przez Rosjan w połowie osiemnastego wie-
ku na budowę floty szykowanej na oblę-
żenie Królewca. Późniejszy intensywny 
wypas bydła doprowadził do pustynnienia 
mierzei, a następnie do zasypywania lądu 
przez lotne piaski. Rozpoczęto sztuczne 
formowanie wału brzegowego i zalesianie. 
Później swe piętno na tym skrawku ziemi 
pozostawiły działania wojenne. Dziś ponad 
trzy czwarte terenu zajmują odtworzone 

lasy. Region wpisano na listę UNESCO 
i utworzono park narodowy (wjazd samo-
chodem kosztuje 20 euro). Na ulicach nie 
ma reklam i bilboardów. Często słychać 
języki niemiecki i szwedzki, oczywiście 
sporo jest także Rosjan i Litwinów. 

Przynależność państwowa tego obszaru 
zmieniała się wielokrotnie. Były tu Prusy, 
później zjednoczone Niemcy, w dwudzie-
stoleciu międzywojennym Litwa, następnie 
III Rzesza, ZSRR, aż w końcu powróciła 
Litwa. Przed wojną Mierzeja Kurońska 
była ulubionym miejscem wypoczynku 
artystów. W Nidzie swój letni dom miał 
Tomasz Mann, niemiecki eseista, laureat 
literackiej Nagrody Nobla (gdy do władzy 
doszedł Hitler, wyjechał do USA).

Zalew Kuroński ma kształt lejka posze-
rzającego się w kierunku południowym. 
Na północy, w Kłajpedzie, jest wąskie 
przejście na morze. W porcie spory ruch – 
niemal bez przerwy kursują promy z mie-
rzei na stały ląd i z powrotem. Pływają tu 
katamarany z rowerzystami i turystami 
pieszymi. A także duże statki zmierzające 
do najważniejszego portu regionu. Akwen 
przypomina Zalew Wiślany – płytko, 
dno piaszczyste i sporo sieci rybackich. 
Wschodni brzeg to trzciny, płycizny i sie-
dliska ptactwa. Zachodni to pas głębszej 
wody oznakowany bojami. Woda z Bałtyku 
miesza się ze słodką wodą z Niemna, który 
uchodzi do zalewu aż ośmioma odnogami. 
Żeglują tu morskie jednostki – widzieli-
śmy cartery, sigmy, trafił się nawet jacht 
typu Conrad 46. Nasze tango ma niewiel-
kie zanurzenie, ale brak sondy sprawia, że 
żeglujemy dość zachowawczo. Gdy miecz 
wędruje w górę do połowy, od razu posze-
rza się nasza „strefa wpływu”.

Odchodzimy na wschód, gdzie głębokość 
nie przekracza 2,5 metra. Na wypłyceniach 
spada poniżej 1,5 metra. Staramy się nie 
tracić z oczu czerwonych boi wyznacza-
jących szlak, ale nie zamierzamy wracać 

Zalew Kuroński. Mazurską  
mieczówką przez litewskie wody

Widok na Zalew Kuroński ze szczytu wydmy Negyvosios Kopos.

Port w ujściu rzeki Atmata.

Latarnia Uostadvaris wskazuje drogę do ujścia Niemna. Przystań w Juodkrantė.
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w ich pobliże. Czujemy przestrzeń akwenu. 
Dookoła zaledwie trzy jachty. Żeglujemy 
na południe, do Nidy. Przy boi nr 35, leżą-
cej miedzy Nidą a ujściem Atmaty, robimy 
zwrot i płyniemy jak po sznurku wzdłuż 
kolejnej linii czerwonych bakenów.

Nida, największe miasteczko mierzei, jest 
typowym gwarnym kurortem. Leży nie-
opodal lądowej granicy z Obwodem Kali-
ningradzkim. Stara zabudowa miesza się 
z nową, stylizowaną. Port jest duży, ma dwa 
przestronne baseny. Jednak udogodnień dla 
żeglarzy nie ma zbyt wielu. Budynek ma-
riny dopiero powstaje (na razie w użyciu są 
kontenery). Cumujemy do betonowej zadba-
nej kei i płacimy 20 euro. Rankiem wyru-
szamy na plażę po drugiej stronie mierzei. 
Czysto, bardzo drobny piasek, a plażowi-
czów niewielu. 

Płyniemy na wschód. Naszym celem jest 
Atmata (ujście Niemna) oraz rzeka Minija 
z malowniczo położonym klubem żeglar-
skim. Wiatr jest porywisty, więc żegluje-
my ostrożnie na samym foku. Ujście widać 
z daleka – jest wąskie, z obu stron porośnię-
te trzcinami, dobrze oznakowane. Nawiga-
cję ułatwia latarnia Uostadvaris wzniesiona 
w 1876 roku (dziś udostępniona zwiedza-
jącym). Mijamy kolejne boje i wpływamy 
do schludnego portu regionalnej dyrekcji 
dróg wodnych. Jesteśmy w Parku Ujścia 
Niemna. Dookoła nie ma praktycznie nic. 
Kompletna cisza. Nieliczne domostwa nie 
psują krajobrazu. Pani z biura przekazuje 
nam dokładną mapę zalewu z głębokościa-
mi oraz lądowymi atrakcjami.

Wracamy na zalew, by odwiedzać kolejne 
porciki zachodniego brzegu. Oswojeni z nie-
wielkimi głębokościami, tniemy przez środek 
akwenu do miejscowości Preila. Z dużym 
zapasem okrążamy cypel z latarnią Ventė, 
bo u jej stóp piętrzą się kamienie. A później 
kołyszemy się na niewielkiej fali i spokojnie 
pokonujemy kolejne mile. Miejsce oznaczo-
ne na mapie jako kotwicowisko okazuje się 
płycizną zakończoną betonem – nie zachęca 
do postoju. Płyniemy więc na północ, do Per-
valki, w której na stałe mieszka zaledwie 45 
osób. Tutaj są aż dwa porciki, ale właściwie 
nie nadają się do cumowania. Port dla mo-
torówek jest bardzo wąski, nawet dla naszej 
łodzi. Sąsiedni porcik dla jachtów żaglowych 
jest zarośnięty i płytki. Rezygnujemy i cumu-
jemy przy zewnętrznym betonowym pokrzy-
wionym pirsie. Postój za darmo, ale jeśli wiatr 
zmieni kierunek, będzie nieprzyjemnie.

Następnego dnia ruszamy na północ. 
Halsujemy. Głębokości nie przekraczają 
2,5 metra, więc mieścimy się z zapasem. 
Co ciekawe, przy samym brzegu jest głę-
biej i tam koncentruje się ruch jachtów. 
Odważnie pokonujemy kolejne płycizny, 
odchodząc na środek zalewu. Naszym ce-
lem jest Juodkrantė, ciekawa miejscowość 
leżąca pośrodku mierzei. Tutaj wreszcie 

cywilizacja. Do wyboru mamy aż dwa 
porciki. Pierwszy to betonowy pirs bez 
żadnych udogodnień (schronienia trzeba 
szukać po zawietrznej). Drugi to niewielki 
basen – warunki postoju są tu niewiele lep-
sze. Na dodatek cumują stateczki pasażer-
skie z turystami. Ponieważ brakuje sanita-
riatów, z odsieczą przychodzi nam obsługa 
pobliskiej restauracji, w której zamawiamy 
śniadanie.

Juodkrantė to atrakcyjna miejscowość wy-
poczynkowa zbudowana na bazie wioski ry-
backiej. Duża przestrzeń, galerie z pracami 
miejscowych artystów, plenerowa wystawa 
rzeźb, sporo restauracji oferujących regional-
ne dania i wędzone ryby. Miejscowość nas 
urzeka, jest piękna. Znakomicie utrzymane 
domy, przerobione nawet ze stuletnich chat ry-
backich, sąsiadują z nowoczesną stylizowaną 
zabudową. Po spacerze wzdłuż brzegu wypo-
życzamy rowery, by rozejrzeć się nieco dalej. 
Szlaki rowerowe na półwyspie wiją się między 
kolejnymi atrakcjami, z daleka od głównej 
drogi, są dobrze utrzymane i oznakowane, nie-
stety zatłoczone. Ruszamy ku wydmie Negy-
vosios Kopos udostępnionej turystom (wstęp: 
2 euro) i wspinamy się na szczyt, skąd roztacza 
się wspaniały widok. 

Rano znów startujemy na wschodni brzeg, 
do Dreverny. Płycizny zaznaczone na mapie 
zmuszają do ostrożnej żeglugi. Zbliżamy 
się do brzegu, ale niestety potwierdzają się 
nasze obawy – jest zbyt płytko. Nie ryzy-
kujemy pokonywania mielizn z kamieniami 
i wracamy do Pervalki, w której dotąd podo-
bało nam się najbardziej.

Pora już zbliżać się do Kłajpedy. Halsu-
jemy na północ. W tym kierunku żegluga 
jest coraz mniej przyjemna. Obserwujemy 
portowe zaplecze miasta i przemysłowe 
postsowieckie krajobrazy. Na wodzie coraz 
większy ruch portowych jednostek. Cu-
mujemy w spokojnej klubowej przystani 
i uciekamy do miasta. Na naszą cześć bos-
man wciąga na maszt polską banderę. Naza-
jutrz jedziemy jeszcze 25 km na północ do 
nadmorskiej Połągi, gdzie spędzamy kilka 
godzin. Ten niewielki kurort był w rękach 
rodziny Tyszkiewiczów aż do 1940 roku. 
Do Warszawy mamy stąd 660 kilometrów.

Czy warto poświęcić urlop na żeglowanie 
po Zalewie Kurońskim? Z pewnością tak, 
to zupełnie inny żeglarski świat. Bliski, ale 
jednocześnie dość egzotyczny. Z ciekawym 
akwenem i klimatem sprzyjającym wypo-
czynkowi. Na wodzie dominują jachty pod 
banderą litewską, ale spotkaliśmy też kilka 
jednostek niemieckich, a także szwedzką, 
holenderską i brytyjską. Żeglarze są tu wi-
tani bardzo ciepło. W portach spotykaliśmy 
się z życzliwością gospodarzy. Czy wrócimy 
na Zalew Kuroński? Nie wiadomo. W przy-
szłym sezonie Andrzej przerzuca swą łódź na 
fińskie jeziora...

Tekst i zdjęcia: Marek Słodownik 
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 · 
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C ztery medale oraz sześć kwalifi-
kacji olimpijskich wywalczyli pol-
scy wioślarze na mistrzostwach 

świata rozegranych w austriackim Linzu. To 
drugi najlepszy wynik polskiego wioślarstwa 
w historii naszych występów na zawodach 
tej rangi. – Gratuluję wszystkim medalistom 
oraz osadom, które zakwalifikowały się na 
igrzyska. Słowa uznania dla sztabu szkole-
niowego – mówił Adam Korol, wiceprezes 
zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wio-
ślarskich. – To były dla nas bardzo udane mi-
strzostwa. Nigdy tak dobrze nie wypadliśmy 
przed igrzyskami, więc prognoza na przyszły 
rok jest obiecująca. Mam nadzieję, że jeszcze 
kilka osad zdobędzie kwalifikację i wyruszy 
do Japonii.

W konkurencjach olimpijskich nasza repre-
zentacja zajęła szóste miejsce w klasyfikacji 
medalowej. Zwyciężyła Nowa Zelandia, przed 
Irlandią i Niemcami. Warto zwrócić uwagę, że 
wioślarskie osady z Nowej Zelandii aż cztery 

razy stawały na najwyższym stopniu podium. 
Najwięcej medali (6) wywalczyli zawodnicy 
z Nowej Zelandii i Holandii, zaś Polska, z do-
robkiem czterech medali, uplasowała się na 
trzeciej pozycji (razem z Australią).

Złoty medal zdobyła polska czwórka bez 
sternika płynąca w składzie Mateusz Wilan-
gowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński 
i Michał Szpakowski. To pierwsze w historii 
złoto w tej konkurencji dla polskich wioseł. 
– Zaskoczyliśmy samych siebie. Spodziewali-
śmy się dobrego wyniku, ale nie sądziliśmy, 
że będzie aż tak dobry. Trzeba wierzyć w sie-
bie i w zespół, który tworzymy. Udowodnili-
śmy, że wiara czyni cuda i daje sukces. Teraz 
możemy wszystko – mówił Marcin Brzeziń-
ski ze złotej czwórki.

Srebrne krążki wywalczyły czwórki po-
dwójne – panie startujące w składzie Agniesz-
ka Kobus-Zawojska, Maria Springwald, 
Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann oraz 
panowie: Fabian Barański, Dominik Czaja, 
Szymon Pośnik i Wiktor Chabel. Brąz dorzu-
ciła męska dwójka podwójna: Mateusz Biskup 
i Mirosław Ziętarski.

Wszystkie polskie medalowe osady wywal-
czyły kwalifikacje do regat olimpijskich To-
kio 2020. Przepustki do Japonii zdobyły rów-
nież ekipy zajmujące miejsca w finałowych 
biegach: dwójka podwójna wagi lekkiej męż-
czyzn oraz czwórka bez sterniczki. Na igrzy-
ska paraolimpijskie kwalifikację uzyskali Mi-
chał Gadowski i Jolanta Majka (Mix 2x).

Sześć kwalifikacji olimpijskich 
na mistrzostwach świata w austrii

Wiktor Chabel, Szymon Pośnik, Dominik Czaja i Fabian Barański...  Fot. Julia Kowacic (3)

Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Springwald, Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann.  Fot. Julia Kowacic (2) Polki przegrały z Chinkami i pokonały Holenderki.

Brąz dla dwójki Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski.

…ulegli Holendrom i pokonali Włochów.
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P olska czwórka bez sternika, Mateusz 
Wilangowski, Mikołaj Burda, Mar-
cin Brzeziński i Michał Szpakow-

ski, zdobyła złoto mistrzostw świata w stylu, 
o jakim śnią zawodnicy i szkoleniowcy ze 
wszystkich kontynentów. Widzowie oglą-
dający bieg finałowy mogli nawet odnieść 
wrażenie, że nasza osada płynie bez wysiłku, 
na luzie, niemal z uśmiechem na twarzy. Jak 
było naprawdę? Co zadecydowało o sukcesie? 
O rozmowę poprosiliśmy Wojciecha Jankow-
skiego, trenera złotej osady.

Magazyn „Wiatr”: Jakie znaczenie ma 
ten sukces dla polskiego wioślarstwa?

Wojciech Jankowski: Ogromne. Po pierw-
sze, złoty medal w konkurencji olimpijskiej 
zawsze jest niezwykle cenny. A w szczegól-
ności w sezonie poprzedzającym rok igrzysk. 
Po drugie, Polacy nigdy wcześniej nie byli 
mistrzami świata w czwórce bez sternika. 
Dotąd złote medale w najważniejszej im-
prezie zdobywały przede wszystkim osady 
kobiece oraz panowie z tzw. krótkich wioseł. 
Ostatni medal mistrzostw świata w tej kon-
kurencji (brązowy) wywalczyła moja osada 
w 1995 roku. Czekaliśmy więc niemal ćwierć 
wieku. Myślę, że to doskonały prezent dla ki-
biców, działaczy i całego naszego środowiska 
z okazji setnej rocznicy powstania Polskiego 
Związku Towarzystw Wioślarskich.

Latem przyszłego roku igrzyska w To-
kio. Czy złoto wywalczone w Austrii doda-
je zawodnikom skrzydeł?

Z pewnością napełnia wiarą w sukces 
i potwierdza, że nasza wspólna praca przy-
nosi efekty. Przestrzegam jednak przed zbyt 
wielkim optymizmem. Niektórzy sądzą, że 
mistrzowie świata pojadą na igrzyska, by po-
twierdzić swą dominację. Niestety, tak mogą 
myśleć tylko ci, którzy nie rozumieją sportu. 
Nie jesteśmy na końcu drogi, ale dopiero na 

początku. Powtórzenie tego sukcesu w rega-
tach olimpijskich nie będzie proste. Czeka nas 
naprawdę sporo pracy.

Co zadecydowało o tak spektakularnym 
sukcesie w Austrii?

Najkrócej mówiąc: nogi, ręce i głowa. Po 
całym sezonie przygotowań i startów, na-
sza czwórka czuła, że jest mocna, zanim  

Inwazja mocy. trener złotej czwórki  
bez sternika i anatomia sukcesu

Wojciech Jankowski, trener polskiej czwórki bez sternika.  Fot. Julia Kowacic

Michał Szpakowski, Marcin Brzeziński, Mikołaj Burda i Mateusz Wilangowski. Nasza osada zdobyła złoto w imponującym stylu.  Fot. Julia Kowacic
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jeszcze zeszła na wodę. Spostrzegawcze oko 
trenera od razu to zauważy – wystarczy prze-
analizować mowę ciała zawodników, sposób 
w jaki zaczynają i kończą treningi, jak reagują 
na zadane obciążenia i jak się zachowują poza 
torem regatowym.

Gdy osada zeszła na wodę, tylko się utwier-
dziła w przekonaniu, że tym razem nikt im 
nie zagrozi. Podczas pierwszych prób w Au-
strii było widać, że łódź płynie bardzo szyb-
ko, choć zawodnicy nie wykorzystują pełnej 
mocy. Właśnie o to chodzi w wioślarstwie 
– musimy pływać szybko (w regatowym ryt-
mie) na tzw. dolnym tempie. Niektóre osady 
potrafią doskonale ukrywać swą moc – robią 
wszystko, by możliwie jak najmniejszym wy-
siłkiem wedrzeć się do finału. Oczywiście, ja-
kaś inna ekipa może w eliminacjach zacisnąć 
zęby i popłynąć na pełnym gazie, osiągając 
niezły rezultat. Ale w biegach eliminacyjnych 
i startach przygotowawczych liczą się koszty 
takiej ułańskiej fantazji. Bo później przycho-
dzą finały, czyli wyścigi prawdy, w których 
się okazuje, że król jest nagi. Nasi właśnie 
potrafili płynąć szybko i oszczędzać siły. Co 
więcej, nie zawsze wraz ze wzrostem tempa 
wiosłowania, rośnie prędkość łodzi. Osada 
dokłada do pieca, a łódź nie chce wyraźnie 
przyspieszyć – to sygnał, że coś nie działa 
tak, jak powinno. Z tym też nie mieliśmy pro-
blemów. Gdy tylko była taka potrzeba, nasza 
czwórka potrafiła porządnie przyspieszyć.

Co trzeba zrobić, aby tak precyzyjnie 
trafić z formą na najważniejszą imprezę?

Wioślarz powinien pływać na wodzie, 
trenować na ergometrze, dźwigać ciężary, 
biegać, przemierzać kilometry na nartach 
biegowych – to wiedzą doskonale wszyscy 
na świecie, nikogo nie trzeba uczyć elemen-
tarza. Później jednak każdy musi dobrać 
odpowiednie proporcje poszczególnych 

treningów oraz obciążenia. W ten sposób 
powstaje skomplikowana siatka powiązań 
i zależności. Trener musi zapanować nad 
tym wszystkim, obserwować zawodników, 
reagować, gdy dzieje się coś niepokojącego 
– to już nie jest takie proste.

Na pierwszym tegorocznym Pucharze 
Świata osada zaprezentowała się bardzo do-
brze – zwyciężyła i uzyskała świetny czas. 
Później było srebro mistrzostw Europy. Na-
stępnie trzecie miejsce w Pucharze Świata 
na poznańskim torze Malta. Wszystko szło 
w dobrym kierunku. Co ważne, przed tymi 
startami nie robiliśmy żadnych specjal-
nych przygotowań pod kątem zwycięstwa, 
czy choćby miejsca na podium. Cały czas 
pamiętaliśmy, że najważniejsza impre-
za będzie dopiero na przełomie sierpnia 
i września.

W Austrii, po pierwszym kilometrze bie-
gu eliminacyjnego, osada walczyła o czo-
łową lokatę z Australijczykami (obrońcy 
tytułu mistrzowskiego). To był właśnie po-
kaz mocy na wodzie. Wystarczyło dojechać 
drugie tysiąc metrów, nie tracąc dystansu 
do rywali. Wioślarze mawiają: „jesteś tak 
dobry, jak dobrze przepłynąłeś drugie ty-
siąc metrów”. I oni to pokazali, awansując 
do finału i zdobywając olimpijską kwalifi-
kację, choć przecież na początku wyścigu 
popełnili mały błąd techniczny i na chwilę 
stracili rytm wiosłowania.

Jak zawodnicy ocenili wtedy ten elimi-
nacyjny start?

Podchodzę do nich po biegu i jak zawsze 
pytam, jak było. W takich sytuacjach trener 
chce się dowiedzieć, jak zawodnicy znieśli 
wysiłek, jak się czują oraz ile rezerw zosta-
wili na finał. Szlakowy Michał Szpakowski 
powiedział wtedy: „Trenerze, jeśli wszystko 
sobie dobrze poukładamy, to my te regaty 

po prostu... tu muszę, zrobić pauzę, bo moc-
ne męskie słowo nie za bardzo nadaje się do 
publikacji. Ale dla mnie taka emocjonalna 
i szczera reakcja była kolejnym dowodem, że 
sprawy mają się dobrze.

Tuż przed finałem osada dokonała ko-
rekty przełożenia doręcznej wioseł. Czy 
ten manewr pomógł ekipie? 

Rozgrzewając się przed startem, przemie-
rzając w obu kierunkach tor przeznaczony 
na rozgrzewkę i rozpływanie, zawodnicy po-
czuli, jaki wpływ na ich pracę, swobodę wio-
słowania i prędkość łodzi mają warunki at-
mosferyczne, w szczególności wiatr. Nie byli 
pewni, czy tor przydzielony przez arbitrów 
zapewni wystarczającą osłonę od wiatru. 
Podjęli więc samodzielną decyzję o przesta-
wieniu doręcznej, czyli nieznacznej zmia-
nie punktu podparcia wiosła. W ten sposób 
o centymetr wydłużyli ramię przyłożenia siły 
(skrócili odręczną, czyli część wiosła między 
dulką a piórem). To była dobra decyzja.

Teoretycznie najlepszy tor miała Austra-
lia. Ale mistrzowie świata popłynęli fatal-
nie, co się z nimi stało?

Nie potrafię tego wytłumaczyć. Byli kan-
dydatami do medalu. Bronili tytułu mi-
strzowskiego. W tegorocznym sezonie wy-
grali wszystkie zawody zaliczane do Pucharu 
Świata. A w najważniejszym starcie zostali 
w tyle i nie mogli dogonić czołówki. To wiel-
kie zaskoczenie. Wszyscy czekali, aż Austra-
lia przyspieszy, ale nic takiego nie nastąpiło. 
W połowie dystansu ze zdziwieniem patrzyli, 
jak pociąg im odjeżdża. Nie sądzę, by byli źle 
przygotowani, bo przecież w półfinale popły-
nęli dobrze. Ale jak widać, nikt nie ma patentu 
na wygrywanie.

Jakie plany na ostatnie miesiące przed 
igrzyskami?

Do pierwszych dni listopada zawodnicy 
mają wolne. Później spotykamy się na bada-
niach lekarskich. Następnie Wałcz i trzytygo-
dniowe zgrupowanie – woda, ergometr i duże 
ciężary. Będziemy też testować nowy model 
łodzi, którą dostarczy włoski producent Filip-
pi. Grudzień i styczeń to włoskie Alpy i miej-
scowość Livignio, czyli siła, moc i spora daw-
ka nart biegowych. Następnie mistrzostwa 
Polski na ergometrze. Luty i marzec to wy-
prawy do Portugalii. Kwiecień i maj – regaty 
Pucharu Świata we Włoszech i w Szwajcarii 
(tu polskie osady będą mogły stoczyć ostatni 
bój o kwalifikacje olimpijskie). Na czerwiec 
zaplanowano mistrzostwa Europy w Pozna-
niu, będzie to ostatni start przed wyjazdem 
na igrzyska. Później jeszcze 10 dni w Zako-
panym, czyli nasz tradycyjny odpoczynek od 
wody. Po powrocie z gór jeszcze zgrupowa-
nie w Wałczu i następnie wylot do Japonii. 
Pierwsze dwa tygodnie spędzimy w ośrodku 
treningowym, trzeci to już rywalizacja na 
torze olimpijskim. Liczymy na udany start 
wszystkich polskich osad.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Silni na lądzie, mocni na wodze. Złota osada z trenerem Wojciechem Jankowskim.  Fot. Julia Kowacic



 

M ikołaj Burda, 37-letni zawod-
nik naszej wioślarskiej repre-
zentacji, wywalczył złoto mi-

strzostw świata w czwórce bez sternika. 
Przez ostatnie lata więcej czasu spędzał na 
zgrupowaniach i zawodach, niż w domu 
z żoną i córkami. Czy w Tokio zdobędzie 
upragniony medal olimpijski?

Magazyn „Wiatr”: Całe dorosłe życie 
w wioślarskiej łodzi. Czy było warto?

Mikołaj Burda: Myślę, że tak. Można po-
wiedzieć, że przewiosłowałem prawie ćwierć 
wieku, bo zaczynałem w 1995 roku mając 13 
lat. Pierwszy poważny sukces przyszedł dość 
szybko, bo już w 1999 roku – zdobyliśmy 
wtedy złoty medal mistrzostw świata junio-
rów w ósemce. Na kolejne takie złoto, tym 
razem w seniorskiej czwórce bez sternika, 
czekałem więc 20 lat. Po drodze były wszyst-
kie medale mistrzostw Europy: trzy złote, 
pięć srebrnych (ostatni w tym roku) oraz je-

den brązowy. Mieliśmy jeszcze trzecie miej-
sce na mistrzostwach świata w 2014 roku. 
No i oczywiście cztery starty na igrzyskach: 
Ateny (8. miejsce), Pekin (5), Londyn (7) i Rio 
de Janeiro (5). Teraz przede mną piąty start 
olimpijski. Kiedyś wymarzyłem sobie tatuaż 
z symbolem pięciu kół. Ale postanowiłem, że 
zrobię go tylko wtedy, gdy wystartuję na tej 
imprezie pięć razy. Wiec teraz, po powrocie 
z Tokio, igła pójdzie w ruch...

Co na to wszystko małżonka? Ile razy 
pytała: „Mikołaj, może już dość?”.

Zawodnicy z kadry spędzają poza do-
mem nawet 280 dni w roku. Bez wsparcia 
i zrozumienia rodziny, trudno byłoby spo-
kojnie pracować i osiągać sukcesy. Żona 
oraz córki mocno mi kibicują. To pytanie 
padło pierwszy raz po mistrzostwach świa-
ta w Sarasocie, gdy moja kariera była na 
zakręcie (pojechałem tam w roli rezerwo-
wego). Pytanie było oczywiście retorycz-

ne – płyniemy razem dalej do Tokio, po 
wspólne marzenia.

Co będzie później, po igrzyskach?
Na szóste na pewno nie pojadę – trzeba 

się ustatkować i wreszcie zejść na ląd. Tro-
chę to dziwne wkraczać w życie zawodowe 
przed czterdziestką. Dlatego chyba będę mu-
siał polegać na własnych pomysłach. Gdyby 
w Tokio udało się zdobyć upragniony medal 
olimpijski, miałbym jeszcze tzw. olimpijską 
rentę – zabezpieczenie na wypadek, gdyby 
nie wszystko poszło po mojej myśli.

20 lat spędził Pan w ósemce. Może war-
to było wcześniej postawić na czwórkę?

Myślę, że wszystko w życiu robimy w ja-
kimś celu. Przez te wszystkie lata przez na-
szą ósemkę przeszło chyba 80 zawodników. 
Wsiadali do łódki, próbowali, odchodzili, 
a ja cały czas byłem na posterunku. Czy 
można było inaczej pokierować moją ka-
rierą? Nie wiem. Może gdyby nie było tych 
doświadczeń z ósemki, dziś nie bylibyśmy 
mistrzami świata... trudno powiedzieć.

Ile osad będzie walczyć w Tokio o złoto?
Wszystkie, czyli 10. Poziom jest bardzo 

wyrównany. Może jedynie Szwajcarzy są na 
razie nieco słabsi od pozostałych. Australia 
z pewnością wróci do wielkiej formy. Holan-
dia, Włochy, nowa osada Stanów Zjednoczo-
nych, w ostatnich regatach kwalifikacyjnych 
dołączą jeszcze Niemcy i pewnie zawodnicy 
z RPA – w tej doborowej stawce bój będzie 
bardzo zacięty. Mam nadzieję, że zakończę 
moją olimpijską przygodę pięknym akcentem.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Ćwierć wieku w łódce. Mikołaj Burda  
celuje w piąte kółko olimpijskie

Mikołaj Burda. Na swe drugie złoto mistrzostw świata czekał 20 lat…  Fot. Julia Kowacic (2) …do Tokio płynie po spełnienie marzeń.

Polska czwórka bez sternika. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.  Fot. Julia Kowacic
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P onad 200 dzieci wzięło udział w szko-
leniach żeglarskich zorganizowa-
nych przez Jacht Klub Wielkopolski 

i firmę Enea w ramach projektu „Enea – na 
fali bezpiecznej zabawy”. Ambasadorem 
kampanii, popularyzującej żeglarstwo 
i windsurfing oraz promującej bezpieczny 
wypoczynek nad wodą, jest Piotr Mysz-
ka, mistrz świata i mistrz Europy w klasie 
RS:X, olimpijczyk z Rio de Janeiro. Mimo 
napiętego terminarza w sezonie przedolim-
pijskim, wypełnionego zgrupowaniami 
i regatami, Piotr odwiedził kierską przy-
stań JKW. Wręczał nagrody na zakończe-
niu ogólnopolskich regat Srebrny Żagiel 
Optimista (rywalizowało 240 sterników). 
Spotkał się też z uczestnikami szkoleń – 
udzielał wskazówek i porad, opowiadał 
o windsurfingu i przygodzie ze sportem 
olimpijskim, oceniał też prace zgłoszone na 
konkurs plastyczny.

Na przystani Jacht Klubu Wielkopolski, 
pod opieką doświadczonych trenerów i in-
struktorów, uczestnicy szkoleń uczyli się 
taklowania łodzi klasy Optimist, obsługi 
poszczególnych elementów jachtu, wodo-
wania i żeglowania. Pod czujnym okiem 
skipperów pływali omegą oraz jachtami 
kabinowymi – venuską i lupusem. Korzy-
stali też z desek SUP i klubowego kąpieli-

ska. Na zakończenie każde dziecko otrzy-
mało pamiątkowy dyplom i medal. 

Celem projektu „Enea – na fali bezpiecznej 
zabawy” jest popularyzacja naszego sportu, 
rozwój zainteresowań związanych ze sporta-
mi wodnymi oraz promowanie pozytywnych 
wzorców i bezpiecznej zabawy nad wodą. 
W każdym tygodniu wakacji, od poniedział-
ku do piątku, miasteczko żeglarskie Enei na 
przystani JKW gościło około 30 najmłod-
szych adeptów żeglarstwa. – Lato było wy-
jątkowe, temperatury oraz wiatry sprzyjały 
nauce i zabawie – mówi Paweł Prusiński, 
wicekomandor JKW do spraw żeglarstwa. – 
Prawie każde dziecko, które w poniedziałek 
pierwszy raz w życiu widziało łódkę, pod 
koniec tygodnia potrafiło już samodzielnie 
sterować, wypłynąć z portu, ominąć boję 
i wrócić do kei. Po zakończeniu wstępnego 
szkolenia, kilkunastu uczestników postano-
wiło zapisać się do klubu, by rozpocząć zaję-
cia w sekcji sportowej.

– Nasze projekty mają na celu promowanie 
aktywności fizycznej oraz wspieranie dzieci 
i młodzieży w ich rozwoju – mówiła Mag-
dalena Hilszer, dyrektor Departamentu PR 
i Komunikacji Enei. – W Enei wierzymy, że 
pasja zaszczepiona w młodym wieku, nigdy 
nie przemija i przyzwyczaja do zdrowego 
trybu życia, w którym sport staje się hobby. 
Mamy nadzieję, że przy naszej pomocy mło-
dzi żeglarze będą osiągać sukcesy sportowe, 
a przede wszystkim będą czerpać radość 
z bezpiecznego spędzania czasu nad wodą. 

Enea na fali. Bezpieczna zabawa, edukacja 
oraz sport z JkW i Piotrem Myszką

 

Flota Enei gotowa do wodowania na przystani JKW. Pierwsza samodzielna żegluga.

Nauka i zabawa na jachcie kabinowym. Spotkanie z mistrzem Piotrem Myszką.

Wszyscy wygrali, czyli uroczyste zakończenie tygodnia.
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W  tym roku aż pięć polskich ekip 
rywalizowało w Rolex Fastnet 
Race. Wyścig o długości 608 

mil rozgrywany jest od 1925 roku. Począt-
kowo co rok, a od 1935 roku co dwa lata. 
W minionym sezonie zgłosiło się 388 jed-
nostek, a rejestracja internetowa trwała zale-
dwie cztery i pół minuty. Jachty podzielono 
na 18 klas. Większość rywalizowała według 
przelicznika IRC. Wyłączono klasy Open 40, 
IMOCA 60 oraz wielokadłubowce. IRC, jak 
każda formuła przelicznikowa, ma swoich 
zwolenników i wrogów. Po uwzględnieniu 
współczynnika, regaty wygrała 70-stopowa 
regatowa maszyna, ale już drugie miejsce za-
jęła jednostka o długości 13 metrów, a szóste 
– łódź dziesięciometrowa.

Trasa regat wiedzie z Cowes, wokół latar-
ni Fastnet, do Plymouth. W pierwszej edycji 
zwycięski jacht potrzebował niespełna tygo-
dnia na jej pokonanie. W tym roku ustanowio-
no dwa rekordy. 32-metrowy trimaran „Maxi 
Edmond de Rothschild”, najbardziej zaawan-
sowany technologicznie jacht klasy Ultim, 
pokonał trasę w dobę, cztery godziny, dwie 
minuty i 26 sekund. To rezultat lepszy o czte-
ry godziny od poprzedniego rekordu 140-sto-
powego „Banque Populaire V”. Na pokładzie 
„Rothschilda” płynęli Franck Cammas, przez 
lata związany z zespołem Groupama, oraz 
Charles Caudrelier. Ich przewaga nad rywa-
lami zwiększała się z każdą godziną. Kroku 
dotrzymywał im jedynie François Gabart na 
trimaranie „Macif”. Przy latarni Fastnet pro-
wadzący mieli dwie minuty przewagi, a na 
mecie zaledwie 58 sekund. 

Rekord padł także w kategorii jachtów jed-
nokadłubowych. „Rambler 88” płynął dobę, 
19 godzin, 55 minut i dwie sekundy. Niestety, 
niekorzystny przelicznik zepchnął łódź na 31. 
miejsce. Zwyciężył „Wizzard”, jacht klasy 
Volvo Ocean 70, który żeglował dwie godzi-
ny dłużej. „Wizzard” wygrał przed laty Volvo 
Ocean Race (jako „Groupama 4”), zwyciężył 
także w Sydney – Hobart (pod nazwą „Gia-
como”). Szkoda, że na starcie zabrakło jachtu 
„I Love Poland”, który do Anglii nie dotarł 
(problemy techniczne po awarii masztu). 

W regatach rywalizowało aż 20 jednostek 
klasy IMOCA. Po włączeniu tych jachtów do 
przyszłych regat The Ocean Race (do niedaw-
na Volvo Ocean Race) zainteresowanie nimi 
mocno wzrosło (w dwóch poprzednich edy-
cjach Fastnet Race startowało dziewięć łodzi 
klasy IMOCA). Dla większości dwuosobo-
wych załóg była to regatowa próba przed 
jesiennym wyścigiem Transat Jacques Vabre 
i przyszłorocznymi regatami samotników 
Vendée Globe. Wygrał „Charal” Jérémie-
go Beyou, co nie było zaskoczeniem. To jacht 
najnowszej generacji, zwodowany w ubie-

głym sezonie. Na pełnych kursach Beyou 
uciekał rywalom z dużą łatwością, wynosząc 
prawie ośmiotonowy kadłub całkowicie po-
nad wodę. Na starcie zabrakło nowego „Hugo 
Bossa”, który zwodowano zaledwie dwa dni 
przed wyścigiem. Warto też zwrócić uwagę 
na wysokie pozycję pań – załoga Clarisse 
Crémer i Armel le Cléac’h zajęła trzecie miej-
sce, a ekipa Sam Davies była piąta. 

Polacy żeglowali na bardzo różnych jach-
tach. Dwie załogi rywalizowały na jednost-
kach klasy Volvo Ocean 65 – na pokładach 
byli amatorzy i zawodowi żeglarze. Maciej 
Marczewski kierował ekipą Sailing Poland. 
Natomiast na wyczarterowanym litewskim 
„Amber Sail 2” ścigała się załoga Przemy-
sława Tarnackiego z Ocean Challenge Yacht 
Club. Do tego zespołu zaproszono Brytyj-
czyka Briana Thompsona, który przed laty 
zajął piąte miejsce w Vendée Globe. Był 
także Duńczyk Nicolai Sehested, dwukrotny 
uczestnik Volvo Ocean Race. W grupie załóg 
dwuosobowych wystartowali Janusz Madej 
i Irlandczyk Tom Dolan, doświadczony re-
gatowiec, żeglarz mieszkający we Francji. 
Płynęli szybką łodzią „One Way” (Sun Fast 
3600). Na „Polished Manx” (First 40.7) ści-
gali się Polacy mieszkający na wyspach. Był 
też jacht „Fujimo” z załogą znajomych żeglu-
jących na tej łódce od kilku sezonów, dowo-
dzoną przez Tomasza Kosobuckiego.

Najlepiej wypadł Janusz Madej, który 
został sklasyfikowany na szóstym miejscu 
w klasie załóg dwuosobowych. 59-letni 
biznesmen ze Śląska, nie lubiący rozgłosu, 
nie epatujący wpisami na portalach spo-
łecznościowych, ściga się w regatach od 
niedawna. Był to jego trzeci start w poważ-
nej imprezie i trzeba przyznać, że wynik 

robi wrażenie. Tom Dolan w wywiadzie 
dla serwisu Tip & Shaft podkreślił pracę 
włożoną w przygotowanie jachtu do regat. 
„One Way” zanotował bardzo dobry czas: 
dwie doby, 10 godzin i 10 minut.

Jacht „Amber Sail 2” z ekipą Ocean Chal-
lenge Yacht Club zajął 15. miejsce w kla-
syfikacji generalnej. Był szybszy od wielu 
bardziej znanych jednostek, w tym również 
od 12 jachtów klasy IMOCA. Pokonał trasę 
w dwie doby, dwie godziny, 39 minut i 51 se-
kund (zaledwie osiem godzin dłużej płynął 
„One Way” – jacht krótszy prawie o poło-
wę). Po przeliczeniu „Amber Sail 2” zajął 44. 
miejsce w klasie IRC i 21. miejsce w IRC Z. 
Jednostka była najszybsza spośród trzech ło-
dzi Volvo Ocean 65, ale odrębnej klasyfikacji 
dla tej klasy nie prowadzono. Jacht „Sailing 
Poland” (hiszpański „Mapfre” z Volvo Ocean 
Race), dopłynął dwie i pół godziny po „Am-
ber Sail 2”, zajmując 54. miejsce w klasyfika-
cji IRC i 22. w IRC Z. 

Ekipa „Fujimo” chciała poprawić swój re-
zultat sprzed dwóch lat. Wówczas, po wielu 
awariach, jacht żeglował ponad pięć dni. 
Tym razem poszło zdecydowanie lepiej – 
zajął 231. miejsce w klasyfikacji IRC oraz 
26 w IRC 1A. Czas „Fujimo”: trzy doby, 18 
godzin, 38 minut i dziewięć sekund. 

Listę polskich załóg uzupełniał Kuba 
Szymański, Polak mieszkający na wyspie 
Man. Kuba żegluje własnym jachtem „Po-
lished Manx” przygotowanym dla samot-
ników i załóg dwuosobowych. Tym razem 
armator zaprosił na pokład ekipę z Polish 
Yacht Racing Team in Dublin. Płynęli czte-
ry doby, 16 godzin i siedem minut, zajmu-
jąc 63. miejsce w swojej klasie.

Marek Słodownik

Polacy w rolex Fastnet race

Według przelicznika IRC zwyciężył „Wizzard”, jacht klasy Volvo Ocean 70.  Fot. Carlo BorlenghiFO
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Przyspieszenie w klasie IMoCa.  
latające maszyny i oceaniczne wyzwania

W ielkie manewry w klasie IMO-
CA obserwujemy od początku 
tego roku. Powodów jest kilka. 

Po pierwsze – wokółziemski wyścig samot-
ników Vendée Globe, najbardziej prestiżo-
wa impreza w żeglarstwie oceanicznym, 
już za rok. Po drugie – klasę IMOCA włą-
czono do regat The Ocean Race (do nie-
dawna Volvo Ocean Race), więc zespoły 
zainteresowane tym wyścigiem zaczynają 
odkrywać karty. Trwają też prace nad re-
nowacją starszych jachtów. By liczyć się 
w stawce, trzeba mieć łódź wyposażoną 
w hydroskrzydła – to rozwiązanie prze-
bojem weszło do kanonu konstrukcyjnego 
klasy IMOCA. Wszystkie nowe jednostki 
mają foile – coraz większe i z rozbudowa-
nym systemem sterowania kątami natarcia. 
Postęp techniczny oczywiście wpływa na 
osiągi i rezultaty. Alan Roura pobił latem 
rekord trasy Nowy Jork – przylądek Lizard 
aż o 12 godzin (poprzedni, z 2013 roku, 
należał do Marca Guillemota i „Safrana”). 
Niemiecki żeglarz Borris Herrmann prze-
widuje, że jachty nowej generacji bez trudu 
będą pokonywać w dobę 500 mil.

Na stronie www.imoca.org figurują obec-
nie 33 jednostki. Połowa to jachty nowej 
generacji z foilami. Do atlantyckich regat 
załóg dwuosobowych Transat Jacques Va-
bre (start 27 października) zgłoszono rekor-
dową liczbę 30 załóg (dwa lata temu było 

ich zaledwie 13). Do tego wyścigu stanie 
więc 60 zawodników – to pokazuje, jak 
dynamicznie rośnie zaplecze personalne 
klasy. Pojawiają się młodzi żeglarze, bez 
kompleksów sięgający po spore budżety 
i nowe jednostki. Rośnie też aktywność 
sponsorów – na przykład koncernu Charal 
z branży mięsnej czy firmy Corum zna-
nej z produkcji zegarków. O prawo startu 
w Vendée Globe ubiega się 35 zawodników 
(organizatorzy przyjmą zgłoszenia 34 że-
glarzy). Wśród pretendentów są cztery pa-
nie: Brytyjki Sam Davies i Pip Hare oraz 
Francuski Alexia Barrier i Isabelle Joschke. 

Gdy jedni budują nowe łodzie, inni głowią 
się, jak wyposażyć w foile starsze konstruk-
cje. Dotyczy to zarówno łódek z lat 2010-2015 
(„Gitana 16”, „PRB”, „Initiatives-Cœur”), jak 
i tych z 2007 roku („Brit Air”, „Ecover II”, 
„Safran”). Nieliczni pozostają wierni trady-
cyjnym rozwiązaniom. Jednak aby nie wy-
paść z gry, muszą modernizować i odchudzać 
swoje jachty – tak robi na przykład Jean Le 
Cam mający do dyspozycji 12-letnią „Foncię” 
oraz Stéphane Le Diraison, który odkupił 
„Energę” Zbigniewa Gutkowskiego. Francu-
ski żeglarz poinformował, że jego łódź schu-
dła o 690 kilogramów!

Zdarzają się jednak tacy, którym foile wy-
raźnie nie leżą. Spróbowali żeglugi na hydro-
skrzydłach, a później postanowili wrócić do 
tradycyjnej konstrukcji. Ari Huusela, żeglu-

jący dotąd na jachcie „No Way Back”, sprze-
dał swą łódź i kupił starszą konwencjonalną 
jednostkę z 2007 roku („Aviva”). Podobnie 
uczynił zespół Banque Populaire – sprzeda-
li zwycięski jacht „Banque Populaire VIII” 
z poprzedniej edycji Vendée Globe, by teraz 
kupić jednostkę, która również wygrała te 
regaty, ale cztery lata wcześniej („Macif”). 
W tym przypadku trzeba jednak zaznaczyć, 
że ta łódź przygotowywana jest dla debiutują-
cej w klasie IMOCA Clarisse Crémer.

Temperaturę przygotowań podnosi do-
datkowo włączenie klasy IMOCA do re-
gat The Ocean Race (2021/2022). Na razie 
zgłosiły się trzy zespoły: niemiecka ekipa 
Borisa Herrmanna, francuski zespół Paula 
Meilhata oraz Amerykanie Charlie Enright 
i Mark Towill z zespołu 11th Hour Racing 
(kupili poprzedniego „Hugo Bossa”). Boris 
Herrmann powiedział nam w rozmowie te-
lefonicznej, że spodziewa się nawet 18, 20 
załóg w klasie IMOCA. Dodał też, że jego 
zespół planuje budowę nowej łodzi. 

Klasa IMOCA w Vendée Globe to rywa-
lizacja samotników w formule non stop do-
okoła świata. IMOCA w The Ocean Race 
to z kolei zmagania pięcioosobowych załóg 
w regatach etapowych. Czy rzeczywiście obu 
wyzwaniom mogą podołać te same jachty? 
Co o tym sądzą konstruktorzy? Projektant 
Juan Kouyoumdjian powiedział nam, że 
jachty należy poddać znaczącym zmianom 
konstrukcyjnym. Guillaume Verdier optuje 
za ograniczonymi modyfikacjami pozwala-
jącymi pomieścić w kokpicie pięć osób. Pa-
nowie zgodnie przyznają, że wnętrza mogą 
pozostać niezmienione. Z kolei Vincent 
Lauriot-Prévost, współprojektant nowego 
„Hugo Bossa” (pierwsze próby na wodzie 
przeprowadzono w drugiej połowie wrze-
śnia), stwierdził, że ich najnowszy jacht został 
zaprojektowany wyłącznie do regat samotni-
ków. Jego adaptacja do rywalizacji załogowej 
wymagałaby użycia piły łańcuchowej.

Nowy „Hugo Boss” Alexa Thomsona po-
wstał w Anglii. Budowę nadzorował Jason 
Carrington, weteran regat Volvo Ocean Race. 
Jacht zaskakuje kształtem kadłuba, wielko-
ścią foili i zadaszonym kokpitem – bardzo 
wyraźnie różni się od konkurencyjnych kon-
strukcji. Łódź waży zaledwie 7,6 tony, a same 
foile (największe w klasie IMOCA) – 500 
kilogramów. „Hugo Boss” wychodzi z wody 
już przy prędkości 12 węzłów. A kiedy nie 
trzeba używać skrzydeł, całkowicie chowa-
ne są w kadłubie. Ciekawe, ile z tej maszyny 
zdoła wycisnąć Alex Thomson?

Marek Słodownik

Nowy „Hugo Boss” Alexa Thomsona zaskakuje kształtem. Jacht waży zaledwie 7,6 tony.  Fot. Lloyd Images
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N owa sekcja szkoleniowo-sporto-
wa, działająca przy stowarzysze-
niu YKP Szczecin, zakończyła 

pierwszy sezon działalności. W szkółce za-
kotwiczyło ponad 20 dzieci. Zajęcia odby-
wały się we wtorki i soboty. Sekcja nawią-
zała też współpracę ze szkołą podstawową, 
która co tydzień, na przystani Marina’Club 
przy ul. Przestrzennej, przeprowadza zaję-
cia w ramach zajęć lekcyjnych. Dodatkowo 
zorganizowano pięć wakacyjnych turnu-
sów szkoleniowych. Sekcja zrzesza dzieci 
w wieku od 6 do 10 lat. Są też starsi sku-

pieni w tzw. maszoperii (od 10 do 15 lat). 
Klub korzysta z dużego namiotu, dwóch 
kontenerów, slipu, zaplecza sanitarnego, 
kilku szkoleniowych optimistów i balasto-
wych carin. Na przyszły sezon klub pla-
nuje dokupić nową dwumasztową szalupę 
wiosłową typu DZ, doskonale wyposażoną 
– idealną łódź do szkoleń, integracji i krót-
kich rejsów.

Rodzice mogą się kontaktować z biurem 
klubu telefonicznie (601 938 289) lub pisząc 
na adres biuro@ykp.szczecin.pl. Sekcja nie 
jest nastawiona na wyczyn sportowy, ale 

każdy utalentowany zawodnik, który od-
kryje w sporcie żeglarskim swoje powo-
łanie, będzie mógł się rozwijać i podnosić 
umiejętności. Więcej informacji na stronie 
www.ykp.szczecin.pl.

W drugi weekend września klub zorgani-
zował także coroczne regaty YKP Szczecin 
Cup. Do rywalizacji w klasach KWR, KLR 
i NHC przystąpiło 30 jednostek. Sobotni 
wieczór żeglarze spędzili w Marinie Lubczy-
na przy grillu i szantach. Zakończenie regat 
i wręczenie nagród zorganizowano w gościn-
nych progach przystani Marina’Club. 

Pierwszy sezon nowej  
sekcji Yacht klubu Polski szczecin

W regatach YKP Szczecin Cup rywalizowało 30 jachtów. Szkółka YKP Szczecin. Małe łódki robią z człowieka żeglarza.

Ż eglarski Ludowy Klub Sportowy 
Kiekrz obchodzi w tym roku jubi-
leusz 70-lecia działalności. Klub 

powstał w kwietniu 1949 roku. Inicjatorami 
powołania Ludowego Zespołu Sportowego 
byli młodzi żeglarze wywodzący się z Kie-
krza – osady, która w tamtych powojennych 
latach była podpoznańską wsią. Pierwsze 
dni działalności pamiętają najstarsi żyjący 
członkowie: Włodzimierz Fiszer i Stefan 
Krzyżański.

Początkowo w klubie istniały sekcje lekkiej 
atletyki, siatkówki, zapasów i żeglarstwa. Po 
uzyskaniu zgody na przejęcie  przystani po 
przedwojennych Wilkach Morskich, sekcja 
żeglarska zaczęła się dynamicznie rozwijać 
i przyciągać młodzież z najbliższej okolicy. 
Rozpoczęto nie tylko naukę żeglowania, ale 
także szkolenie regatowe. W kolejnych latach 
zawodnicy sekcji zdobywali laury na krajo-
wych i międzynarodowych akwenach: Wło-
dzimierz Fiszer, bracia Blaszkowie, Bolesław 
Knasiecki z pierwszego pokolenia, później 
kolejne pokolenie tej rodziny: Waldemar, Ja-
nusz, Romuald, bracia Kramerowie oraz wielu 
innych, którzy urodzili się w Kiekrzu i z tym 
miejscem związali swoje sportowe losy.

Infrastruktura przystani nie zmieniła się 
zbyt mocno przez siedem dekad: drewnia-
ny budynek po harcerskiej drużynie Wil-

ków Morskich powstał w 1926 roku, jest 
także poniemiecki barak przewieziony wo-
zami konnymi z Poznania przez kierskich 
gospodarzy w 1949 roku.

W ramach obchodów 70-lecia ŻLKS Kie-
krz zorganizowano Regaty Pokoleń w klasie 
Omega. Warunkiem uczestnictwa było zgło-
szenie trzypokoleniowej załogi (na przykład 
złożonej z ojca, syna i wnuka). Regaty, nazy-
wane żartobliwie walką klonów, rozegrano na 
Jeziorze Kierskim w połowie września. Star-

towało 10 załóg. Zwyciężyła rodzina Kna-
sieckich: Roman i Sebastian z córką. Na dru-
gim miejscu rodzina Witczaków: Krzysztof 
z córką Anną i wnuczką. Trzecią lokatę zajęli 
Dawid Kania, Karolina Kania i Janusz Kna-
siecki. Po regatach odbyła się oficjalna część 
obchodów 70-lecia klubu. Obecni byli miedzy 
innymi poseł Rafał Grupiński, senator Jadwi-
ga Rotnicka, przedstawiciele samorządu wo-
jewództwa wielkopolskiego, Urzędu Miasta 
Poznania, LZS i Wielkopolskiego OZŻ. 

Wojna klonów z okazji 70-lecia żkls kiekrz

Przystań ŻLKS Kiekrz.  Fot. Z. Rochowski
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F aworyci nie zawiedli podczas mi-
strzostw Polski klas olimpijskich, 
które rozegrano w Górkach Za-

chodnich. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta 
Ogar zdominowały rywalizację w klasie 470 

(wygrały wszystkie wyścigi, a w medal race 
zaliczyły falstart). Do ciekawej sytuacji do-
szło w klasie 49er. W załodze Mikołaj Staniul 
i Paweł Nowicki, zajmującej drugie miejsce, 
nastąpiła zmiana załoganta. Kontuzjowanego 

Nowickiego zastąpił Zdzisław Staniul, oj-
ciec Mikołaja, trener Agnieszki Skrzypulec 
i Joli Ogar, olimpijczyk z Barcelony i Atlanty 
w klasie 470. Załoga złożona z syna i ojca że-
glowała znakomicie i nawet wygrała ostatni 
wyścig, wyprzedzając Dominika Buksaka 
i Szymona Wierzbickiego, absolutnych do-
minatorów, którzy w Górkach Zachodnich 
żeglowali najlepiej i pewnie sięgnęli po tytuł. 
– Jesteśmy pełni uznania dla Mikołaja i jego 
taty, wykonali kawał dobrej roboty – mówił 
Dominik Buksak.

W klasie 49er FX zwyciężyła załoga To-
masz Stańczyk – Kinga Łoboda. Emocje to-
warzyszyły rywalizacji w klasie Finn. Pod 
nieobecność Piotra Kuli, ubiegłorocznego 
mistrza Polski, który rehabilituje operowane 
kolano, walka o medale toczyła się między 
Łukaszem Lesińskim, Mikołajem Lahnem 
i Sebastianem Kalafarskim. Rozstrzygnięcie 
zapadło dopiero w wyścigu medalowym – 
zwyciężył Łukasz Lesiński. – To mój pierw-
szy złoty medal mistrzostw Polski, cieszę się 
jak dziecko – mówił Łukasz. Srebro zdobył 
Mikołaj Lahn, a brąz Sebastian Kalafarski.

Sporo emocji było też w klasie Laser 
Radial. Świetnie żeglowała Wiktoria Go-
łębiowska. Prowadziła przed ostatnim star-
tem, wygrała wyścig medalowy i zdobyła 
złoto – pierwsze wśród seniorek. Srebro dla 
Agaty Barwińskiej, a brąz dla Magdaleny 
Kwaśnej. W klasie Laser najlepszy był Ta-
deusz Kubiak, który wygrał sześć z dzie-
więciu wyścigów. Drugie miejsce zajął 
Kuba Rodziewicz, a trzecie Dawid Kania. 

W klasie Nacra 17 zdecydowane zwycię-
stwo odniosła najbardziej doświadczona 
załoga Jakub Surowiec i Kasia Goralska. 
Srebro przypadło parze Tymoteusz Ben-
dyk i Irmina Mrózek Gliszczynska, a brąz 
najmłodszej ekipie Mikołaj Chłopek i Maja 
Micińska. – Cieszy dobra postawa mło-
dzieży, widać że szkolenie przynosi efekty 
– mówił Tomasz Chamera, prezes PZŻ.

Jakub Jakubowski, PZŻ

P iąte miejsce Piotra Myszki i ósme 
Zofii Klepackiej to najlepsze re-
zultaty polskich zawodników 

w mistrzostwach świata klasy RS:X. Re-
gaty rozegrano na jeziorze Garda we Wło-
szech. – Wyścigi odbywały się w dość nie-
typowych i trudnych warunkach – mówił 
trener Paweł Kowalski. – Większość star-
tów przeprowadzono rano przy północnym 
zmiennym wietrze. Piotr i Zofia cały czas 
żeglowali w czołówce, do podium zabrakło 

niewiele. Postępy robi Radosław Furmań-
ski – 14. miejsce w mistrzostwach świata 
to jego życiowy wynik w gronie seniorów. 
Pozostali zawodnicy muszą pracować nad 
taktyką. Zdarzało się, że mieli dobre starty 
i niezłą prędkość, ale później pojawiały się 
błędy taktyczne.

Mistrzem świata został Holender Kiran 
Badloe, srebro wywalczył jego rodak Do-
rian van Rijsselberghe, a brąz – Francuz 
Pierre le Coq. Wśród kobiet zwyciężyła 

Chinka Yunxiu Lu, drugie miejsce zajęła 
Katy Spychakov z Izraela, a trzecie – Lilian 
de Geus z Holandii.

Teraz zawodnicy przygotowują się do ko-
lejnych mistrzostw świata, które już w lu-
tym rozgrywane będą w Nowej Zelandii. 
Będzie to ostatnia impreza kwalifikacyj-
na do igrzysk w Tokio. W krajowych eli-
minacjach prowadzą Piotr Myszka i Zofia 
Klepacka.

Jakub Jakubowski, PZŻ

mistrzostwa Polski klas olimpijskich

Ojciec z synem. Zdzisław Staniul w roli załoganta, Mikołaj przy sterze.  Fot. Jacek Kwiatkowski

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar były bezkonkurencyjne w klasie 470.  Fot. Jacek Kwiatkowski

Polacy bez medali na MŚ klasy rs:X
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T rzy brązowe medale zdobyli polscy żeglarze w przed-
olimpijskich regatach Ready Steady Tokyo rozegranych 
w Enoshimie. No podium stanęli Agnieszka Skrzypulec 

i Jola Ogar (470), Piotr Myszka (RS:X) oraz Łukasz Przybytek i Pa-
weł Kołodziński (49er). Łukasz i Paweł stoczyli walkę o medale ze 
słynną załogą Peter Burling – Blair Tuke, która powróciła do olim-

pijskiego żeglarstwa po sukcesach w Pucharze Ameryki i Volvo 
Ocean Race. Peter i Blair wygrali, a Polacy zajęli trzecią pozycję.

Tuż po teście przedolimpijskim rozegrano kolejne zawody Pucha-
ru Świata. W tych regatach najlepiej spisała się Zofia Klepacka, 
zajmując trzecią pozycję. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki 
(klasa 49er) ukończyli regaty na dobrym czwartym miejscu. 

Trzy medale w teście przedolimpijskim

Agnieszka i Jola z brązowymi medalami. Trzeba to powtórzyć za rok!  Fot. Pedro Marinez / Sailing Energy (2)Przemek Miarczyński (trener) i Piotr Myszka.

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński (z prawej).Fot. Pedro Marinez / Sailing Energy (2) Zofia Klepacka. Trzecie miejsce w Pucharze Świata.

C zołowi sternicy z kilku klubów 
rywalizowali w meczowych mi-
strzostwach klasy Optimist. Regaty 

zorganizowano na zalewie Bagry Wielkie 
w drugiej połowie września. W piątek oraz 
w sobotę wiatr dopisywał, więc komisja prze-
prowadziła aż 97 wyścigów. Emocje były 
ogromne, bo zdarzało się, że na mecie łódki 
dzieliły centymetry. W niedzielę wiatr straj-
kował i nie udało się przeprowadzić kolejnych 
startów. Regaty przebiegały w doskonałej at-
mosferze. Czas, który żeglarze spędzali na lą-
dzie, wypełniony był atrakcjami. Zorganizo-
wano wyprawę na krakowski rynek, były loty 
balonem, a nawet wyjazd do parku wodnego. 
Wśród dziewcząt zwyciężyła ubiegłoroczna 

mistrzyni Paulina Rutkowska z YKP Gdynia. 
Drugie miejsce zajęła Alicja Tutkowska (także 
z YKP), a trzecie – reprezentantka gospodarzy 
Kasia Wajdowska (Horn Kraków). We flocie 
chłopców triumfował Kacper Bąk (Horn), 
który wyprzedził dwóch kolegów z YKP – 
Filipa Jarosiewicza i Jana Zamojskiego.

Organizację mistrzostw wspierali przed-
stawiciele Zarządu Infrastruktury Sporto-
wej w Krakowie (partner główny) i miasta 
Kraków (gospodarz zawodów). Słodycze 
dostarczyła firma Wawel S.A. Pozostali part-
nerzy: firma Bryksy (krakowski deweloper), 

Viessmann (systemy grzewcze), PSKO, PZŻ, 
Stowarzyszenie Ekologia i Żagle, Agencja 
Reklamowa City i portal Żeglarski.info.

Dwa tygodnie później do Krakowa przyje-
chali starsi. W meczowych mistrzostwach klasy 
Laser Radial triumfowali zawodnicy z MOS-2 
Warszawa: Przemysław Machowski, Łukasz 
Machowski i Filip Rajchert. Wśród pań złoto 
dla Dominiki Raszki (MKS-2), srebro dla Anny 
Trędowskiej (Horn), a brąz dla Alicji Spruch 
(MKS-2). W klasie Laser 4.7 całe podium dla 
gospodarzy: zwyciężył Leon Gniadek, drugi był 
Tymoteusz Mika, a trzeci Konrad Ciernia.  

meczowe mistrzostwa Psko i Pskl



PERYSKOP WYdarzeNIa

44 październik – listopad 2019

R ound the Island Race to jedne 
z najstarszych regat rozgrywanych 
w Europie. Pierwszy wyścig, zor-

ganizowany przez Island Sailing Club, odbył 
się w 1931 roku i zgromadził 25 jednostek. 
W 1989 roku padł rekord – rywalizowało 
1875 jachtów. Tegoroczna impreza zgroma-
dziła 1210 łodzi, w tym 49 wielokadłubow-
ców. Trasa o długości 50 mil rozpoczyna się 
i kończy w cieśninie Solent, w miejscowości 
Cowes. Uczestnicy muszą okrążyć wyspę 
Wight w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. Do metry dotarły zaled-
wie 283 jednostki.

Rejon wyspy, a w szczególności cieśnina 
Solent, to obszar z dużymi prądami pływo-
wymi. Termin regat co rok dopasowywany 
jest do układu pływów. Ostatnią edycję zor-
ganizowano 28 czerwca. Zgodnie z regulami-
nem, meta zamykana jest o godzinie 22.30.

Katamaran „N700K” (Nawiatr 700K), je-
dyna jednostka z Polski zgłoszona do rywa-
lizacji, dotarł na miejsce na przyczepie. Po 
drodze mieliśmy dwie przeprawy promowe: 
Dunkierka – Dover oraz Southhampton – 
East-Coves. Jacht zwodowaliśmy w Island 
Harbour Marina na rzece Medina dwa dni 
przed startem. Zostaliśmy zaskoczeni go-
ścinnością Anglików, którzy specjalnie 
z okazji naszego przyjazdu zakupili polską 
banderę. Została powieszona pierwszego 
dnia i powiewała przez cały nasz pobyt.

Napięty harmonogram spowodował, że 
zamiast rekonesansu na morzu, objecha-
liśmy wyspę samochodami. W ten sposób 
poznaliśmy charakterystyczne punkty tra-
sy. Regaty rozpoczęły się o 7.30. Pierw-
sze wyruszyły jachty kilowe rywalizujące 
w klasie IRC 0. Wielokadłubowce poszły 
o 7.40. Niestety, świeża poranna bryza 
zniknęła równie szybko, jak się pojawiła. 

W rejon słynnych The Needles, zachod-
niego przylądka wyspy, dotarliśmy w sła-

bych podmuchach, walcząc z martwą falą. 
Po minięciu Igieł, wiatr zaczął się wzmagać. 
W okolicy Przylądka św. Katarzyny (połu-
dniowy kraniec wyspy) osiągnął prędkość 
23 węzłów. Na dodatek płynęliśmy pod silny 
prąd, który wymuszał halsowanie pod sa-
mym brzegiem. Niestety, siła prądu zmniej-
szała się jedynie na obszarze do 100 metrów 
od lądu, co wiązało się z koniecznością wy-
konywania licznych zwrotów.

Po minięciu Przylądka św. Katarzyny, wiatr 
osłabł. Kołysząc się na martwej fali, czekali-
śmy na zmianę kierunku wiatru. Na szczęście 
prąd pchał nas teraz ku boi Bembridge (trzeba 
ją minąć lewą burtą). Ze względu na ciągle 
słabnący wiatr i silny prąd niosący nas na 

wschód, zadanie to okazało się bardzo trudne. 
Toczyliśmy półgodzinną wyczerpującą walkę 
o brakujące 100 metrów.

Ostatni etap wyścigu to genakerowa żeglu-
ga w słabym wietrze, który kilka mil przed 
metą zmienił nagle kierunek o 180 stopni. Li-
nię mety przekroczyliśmy żeglując pod wiatr, 
po 13 godzinach zmagań (była 20:16). Załoga 
w składzie Piotr Kopczyński, Grzegorz Go-
luch i Jan Okraj zajęła 39 miejsce oraz piąte 
w kategorii wielokadłubowców (wliczając 
najszybszy jacht regat: 30-metrowy trimaran 
„Actual Leader”). Po uwzględnieniu prze-
licznika, zostaliśmy sklasyfikowani na ósmej 
pozycji w naszej grupie.

Piotr Kopczynski

Katamaran Nawiatr 700K powstaje w techno-
logii podciśnieniowej, dzięki której konstrukcja 
jest lekka i sztywna. Każdy z pływaków waży 
niespełna 130 kg, a cały otaklowany kata-
maran o długości 7 metrów i szerokości 4,7 
metra – 600 kg. Modułowa konstrukcja po-
zwala rozłożyć łódź, zapakować na przycze-
pę i przewieźć w dowolne miejsce. Jednostka 
otrzymała kategorię projektową C, więc może 
pływać po morskich wodach przybrzeżnych 
i wodach śródlądowych w warunkach do sze-
ściu stopni w skali Beauforta i zafalowaniu do 
wysokości dwóch metrów.

Po podniesieniu szybrowych mieczy, zanu-
rzenie wynosi zaledwie 20 cm. Dzięki temu 
można eksplorować płytsze zatoki i podcho-
dzić bardzo blisko plaż. Uwagę zwracają dość 
wysoko zamontowane belki łączące pływaki 
– taka konstrukcja ułatwia szybką żeglugę po 
silnie zafalowanych akwenach. W centralnej 
części, pośrodku tylnej belki, możemy za-
montować przyczepny silnik. Nawiatr 700K 
ma dużą stateczność, więc z łatwością może 
go prowadzić nawet jedna osoba. Pod pełny-
mi żaglami będzie szybkim, niemal sporto-
wym, katamaranem potrafiącym się rozpę-
dzić do 20 węzłów (to osiągi niedostępne dla 
jachtów jednokadłubowych tej wielkości). 
Sprawdzi się także jako rodzinna bezpieczna 
łódź na weekendowe i wakacyjne rejsy. Przy 
silniejszych wiatrach może żeglować dyna-
micznie, unosząc nawietrzny pływak nad 
powierzchnię wody. Po zarefowaniu żagli 
pływa spokojniej, stabilnie opierając się na 
obu pływakach.

W każdym z pływaków są dwie koje. 
Wysokość kabin sięga 1,6 metra. Wewnątrz 
mamy miejsca na stolik, szafki, kuchenkę 
i chemiczną toaletę. Łódź gotowa do żeglu-
gi, wyposażona w dwa podstawowe żagle 
(grot i fok) kosztuje 100 tys. zł netto. Więcej 
informacji na stronie www.nawiatr.com. 

Polski katamaran w słynnych  
regatach dookoła wyspy Wight

Tegoroczny wyścig zgromadził 1210 łodzi, w tym 49 wielokadłubowców.  Fot. Izabella Kopczyńska

Nawiatr 700K może żeglować z prędkością 20 węzłów.

W drodze do Island Harbour Marina.

http://www.nawiatr.com
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Z ałoga Szwajcara Erica Monnina, 
drugiego sternika z meczowego ran-
kingu World Sailing, wygrała pre-

stiżowe regaty Sopot Match Race rozegrane 
w pobliżu molo w drugiej połowie sierp-
nia. Była to już 16. edycja imprezy co rok 
przyciągającej do Sopotu nie tylko kibiców 
spragnionych żeglarskich emocji, ale także 
gwiazdy sportu, filmu, sztuki i biznesu. 
Najlepsza polska ekipa, dowodzona przez 
Karola Jabłońskiego, zajęła drugie miejsce. 
Przemysław Tarnacki, który triumfował 
w Sopocie już cztery raz (ostatnio w dwóch 
poprzednich edycjach), tym razem zajął 
szóstą pozycję. Łukasz Wosiński, zwycięz-
ca z 2016 roku, był ósmy. Natomiast Patryk 

Zbroja, zajmujący obecnie najwyższe spo-
śród Polaków miejsce w rankingu World 
Sailing (siódme), ukończył zawody na dzie-
siątym miejscu.

W tym roku wiatr nie był sprzymierzeń-
cem zawodników i organizatorów. Podmu-
chy byłe słabe i zmienne. Jednak fawory-
tom jakoś to nie przeszkadzało. Rundę 
eliminacyjną wygrał Eric Monnin i od razu 
awansował do półfinału. W pojedynkach 
ćwierćfinałowych wygrywały załogi Karo-
la Jabłońskiego, Estończyka Matiego Seppa 
i Australijczyka Harrisona Price’a (czwarte 
miejsce w światowym rankingu). 

W półfinałach Monnin pokonał Seppa, 
a Jabłoński Price’a. Zapowiadał się więc po-

jedynek gigantów match racingu, czyli bój 
Monnin kontra Jabłoński. Niestety, wiatr nie 
pozwolił na rozegranie decydujących wyści-
gów o pierwsze i o trzecie miejsce.

SOPOT MATCH RACE 2019
  1. Eric Monnin (SUI)
  2. Karol Jabłoński (POL)
  3. Harrison Price (AUS)
  4. Mati Sepp (EST)
  5. David Chapman (AUS)
  6. Przemysław Tarnacki (POL)
  7. Emil Kjaer (DEN)
  8. Łukasz Wosiński (POL)
  9. Ettore Botticini (ITA)
10. Patryk Zbroja (POL) 

Sopot match Race, czyli letnie  
święto żeglarstwa i biznesu

Zwycięska ekipa Szwajcara Erica Monnina. Karol Jabłoński zajął wysokie drugie miejsce.  Fot. Robert Hajduk (2)

Złapać i wykorzystać każdy 
mocniejszy podmuch wiatru. 
W akcji załoga Przemysława 

Tarnackiego. Fot. Robert Hajduk
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N ajnowszą jednostkę z oleckiej 
stoczni, jacht Delphia BluEscape 
1200 Fly, testowaliśmy podczas 

targów w Cannes. To nowa wersja znanej 
konstrukcji i zarazem jedna z nielicznych pol-
skich łodzi spacerowych z górnym pokładem 
i dodatkowym stanowiskiem sterowania. Blu-
Escape 1200 zdobyła prestiżową nagrodę Best 
of Boats (kategoria Best for Travel) w 2017 
roku. Teraz stocznia oferuje tę samą konstruk-
cję wzbogaconą o flybridge. Górny pokład jest 
bardzo duży. Na rufie zamontowano szerokie 
łóżko z unoszonymi zagłówkami i sporym 
schowkiem pod materacami. Na prawej bur-

cie mamy minibar z lodówką, kanapę i stół 
z drewnianym blatem. Na lewej – dodatkowe 
stanowisko sterowania z dwuosobową kanapą 
zamontowaną na ukrytej szynie. Wystarczy 
odbezpieczyć dwa zatrzaski, przesunąć kana-
pę i mamy wygodny fotel przy stole (proste 
i funkcjonalne). Flybridge otoczono niskimi 
relingami, a z przodu zamontowano owiewkę.

Na łódź wchodzimy przez dużą rufo-
wą platformę lub bezpośrednio do kokpi-
tu przez niewielkie drzwi w obu burtach. 
Gdy cumujemy przy wyższym nabrzeżu, 
wejdziemy także od strony dziobu. Półpo-
kłady, otoczone wysokimi nadburciami, są 

bardzo szerokie. W ogromnym kokpicie, 
który jest w całości zadaszony, mamy kana-
pę ustawioną wzdłuż ściany rufowej. Jest tu 
dużo miejsca na składany stół, który razem 
z krzesłami chowamy w podłodze. Po le-
wej stronie są schody prowadzące na górny 
pokład. Jeżeli nie chcemy z nich korzystać 
i potrzebujemy więcej przestrzeni w kok-
picie, wystarczy odbezpieczyć zatrzask 
i schody chowają się tuż przy ścianie.

Do salonu możemy wejść z prawej bur-
ty (przejściem przy stanowisku sternika), 
lub z kokpitu – przez przeszklone drzwi 
otwierane na całą szerokość nadbudówki. 
Wewnątrz, po lewej, jadalnia z dużym roz-
kładanym stołem i kanapą. Przednia część 
kanapy ma przekładane oparcie i dodatkowo 
jest elektrycznie podnoszona. Dzięki temu 
łatwo zamienia się w fotel nawigatora. Gdy 
przyjmujemy więcej gości, spod stołu może-
my wysunąć dwa dodatkowe siedziska.

Delphia BluEscape 1200 Fly. znana 
i nagradzana łódź teraz z górnym pokładem

Nowa wersja jachtu BluEscape 1200 ma okazały górny pokład.  Fot. Bartosz Modelski (2)

Przez boczne drzwi wchodzimy wprost do sterówki.  Bartosz Modelski (2) Kabina dziobowa. Przestrzeń i elegancja.

Pokład dziobowy z dużym łóżkiem.
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Na prawej burcie jest kambuz z piekarni-
kiem, dużą płytą grzewczą, zmywarką, lo-
dówką, dużym blatem, zlewozmywakiem 
i kostkarką do lodu. Bliżej dziobu, obok bocz-
nych drzwi, mamy sterówkę. Salon jest zaska-
kująco wysoki i jasny, a duże panoramiczne 
okna oraz szeroko otwierane drzwi od strony 
kokpitu sprawiają, że przestrzeń staje się bar-
dziej otwarta.

Po stopniach w osi jachtu schodzimy do 
części mieszkalnej. Na lewej burcie dwu-
osobowa sypialnia gościnna. Na prawej – 
łazienka z pralnią oraz druga obszerniejsza 
z przedziałem prysznicowym. Możemy 
do niej wejść drzwiami z korytarza lub 
drzwiami z armatorskiej kabiny dziobowej.

Testowany model napędzany był najmoc-
niejszym zestawem silników montowanym 
w tych jednostkach – dwa motory Nanni N4, 
każdy o mocy 140 KM (plus dwa zbiorniki 
paliwa o łącznej pojemności 600 litrów). Do 
tego mamy dwa potężne stery strumieniowe 
na dziobie i rufie. W wersji standardowej łódź 
ma jeden silnik o mocy 50 KM oraz mniejszy 
zbiornik paliwa o pojemności 200 litrów.

BluEscape to jednostka śródlądowa zdol-
na do pokonywania większych, nawet moc-
no zafalowanych, akwenów. Łódź prowadzi 
się bardzo dobrze, a żegluga na górnym po-
kładzie jest wyjątkowo przyjemna. Napraw-
dę nie wiem, dlaczego jachty tego typu z fly-
bridge wciąż są mało popularne w naszym 
kraju. Argumenty osób wskazujących na ka-
pryśny klimat w ogóle mnie nie przekonują.

Podczas testu na pokładzie było osiem 
osób. Jacht bez trudu rozpędzał się do 13 
węzłów, ale oczywiście nie jest to jednost-
ka do dłuższych podróży z maksymalną 
prędkością. Bardziej komfortowo pływa 
się z prędkością 8, 10 węzłów. Jest wtedy 

DELPHIA BLUESCAPE 1200 FLY

Długość 12,75 m

Szerokość 4,26 m

Zanurzenie 0,88 m

Waga  8780 kg

Zbiorniki paliwa 200 l

Zbiorniki wody 300 l

Kategoria CE B-8

Moc silników do 1 x 220 lub 2 x 140 KM

cicho, niemal nie słyszymy silników. Wi-
doczność ze sterówki jest bardzo dobra, 
a boczne drzwi ułatwiają pracę podczas 
manewrów portowych.

Delphia BluEscape 1200 Fly to komfor-
towy apartament z ogromnym tarasem na 

dachu. Ma duże kabiny, kuchnię, wygodne 
toalety i elegancki design. Łódź jest zaled-
wie metr wyższa od BluEscape 1200 (bez 
górnego pokładu). Którą wersję wybrać? 
Zdecydowanie polecamy nową z flybridge.

Arek Rejs

Górny pokład to ogromny taras. Nie będziecie chcieli go opuszczać…  Fot. Bartosz Modelski

BluEscape standard i BluEscape z górnym pokładem.

Salon oddzielają od kokpitu duże przeszklone drzwi.  Fot. Bartosz Modelski (4)

Pod łóżkiem na górnym pokładzie… …ukryto obszerną bakistę.
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J acht Balt 918 Tytan, który zadebiu-
tował na rynku wiosną tego roku, 
testowaliśmy w Zatoce Gdańskiej 

podczas letnich targów Wiatr i Woda. Ta 
spacerowa konstrukcja może osiągać także 
prędkości półślizgowe. Łódź zaprojekto-
wali Jacek Daszkiewicz i Krzysztof Sma-
ga (studio D&S Yacht Design). Powstaje 
w augustowskiej stoczni Balt-Yacht, gdzie 
wcześniej wdrażano do produkcji mniejszy 
model Balt 818 Tytan.

Łódź napędzana jest silnikami przyczep-
nymi, ale można też zamawiać wersje z sil-
nikami stacjonarnymi. Minimalna zalecana 
moc: 60 KM, maksymalna: 150 KM. Tytan 
z motorem o mniejszej mocy jest wyporno-
ściową spacerówką – możemy ją prowadzić 
bez patentu. Jeżeli jednak planujemy żeglugę 
po większych akwenach, zalecałbym moc-
niejszy silnik. Na rufie można też zamonto-
wać podwójną instalację, na przykład dwie 
jednostki o mocy 60 KM. Testowany egzem-

plarz napędzany był najmocniejszym dopusz-
czalnym dla tej łodzi silnikiem przyczepnym 
Mercury F150 Sea Pro o mocy 150 KM.

Test przeprowadzaliśmy w dosyć trudnych 
warunkach. Wody zatoki były zafalowane, 
więc śródlądowa konstrukcja musiała udo-
wodnić, że zapewnia bezpieczną żeglugę 
także na przybrzeżnych otwartych szlakach. 
Tytan zdał egzamin. Co prawda na początku 
zaskoczył mnie mocny przechył spotęgowany 
przez falę, który pojawiał się podczas ciasne-
go skrętu wykonywanego z dużą prędkością, 
jednak po kilku minutach uczucie niepewno-
ści minęło – łódź radziła sobie w każdej trud-
niejszej sytuacji.

Na jacht wchodzimy od rufy (przez platfor-
mę kąpielową na prawo od silnika) lub przez 
szeroki trap dziobowy wyposażony dodat-
kowo w składaną drabinkę. Obszerny kokpit 
otaczają kanapy. Nad głowami dach będący 
przedłużeniem dachu kabiny.  Pod podłogą 
duży schowek. Mamy też miejsce na rozkła-
dany stół. Kokpit jest dość mocno osłonięty. 
Gdy zechcemy poczuć więcej przestrzeni 
i wiatru, trzeba pójść na dziób. Oba burtowe 
przejścia są dobrze zabezpieczone wysoki-
mi relingami i solidną poręczą zamocowaną 
w dachu kabiny. Najlepiej korzystać z przej-
ścia prawego – jest szersze. Na kanapie przed 

Balt 918 Tytan. Wszechstronna łódź 
spacerowa nie tylko na Mazury

Balt 918 Tytan. Z natury – spacerowicz. Ale gdy trzeba, potrafi płynąć przez fale z prędkością 13 węzłów.   Fot. Arek Rejs

Zejściówka w osi jachtu… …prowadzi do obszernej części mieszkalnej.



pół-ślizgowa jednostka 
spacerowa z obszerną 
mesą salonową na górnym 
poziomie oraz przestronnym 
kokpitem z dodatkową częścią 
wypoczynkową
3 wygodne, zamykane 
drzwiami kabiny sypialne
pełna wysokość stania, jak 
również dostępność szafek 
meblowych i wygodnych, 
pełnowymiarowych koi
łatwe i zwinne manewrowanie 
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transport lądowy bez pilota
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przednią szybą możemy wypoczywać bez-
piecznie nawet podczas żeglugi. 

Do salonu wchodzimy przez szklane prze-
suwane drzwi. Na prawej burcie jest kambuz 
z dużym blatem, lodówką, szafkami, jedno-
komorowym zlewozmywakiem i dwupalni-
kową kuchenką gazową (wszystko estetycznie 
ukryte pod podnoszoną płytą). Bliżej dziobu, 
po prawej, jest stanowisko sternika. Na lewej 
burcie, na lekkim podwyższeniu, jadalnia ze 
stołem i dwoma kanapami. Przednie siedzisko 
ma przekładane oparcie – możemy na nim sie-
dzieć także przodem do kierunku żeglugi. Stół 
jest obniżany. Po jego opuszczeniu i rozłożeniu 
materaca, powstaje dodatkowe łóżko.

Zejście do części mieszkalnej znajduje się 
w osi łodzi. Mamy tam aż trzy kabiny z dwu-
osobowymi łóżkami. W dziobówce – duża 
kabina armatorska. Na śródokręciu – dwie 
mniejsze i niższe kabiny gościnne sięgają-
ce pod pokład salonu. Toaleta z prysznicem 

jest na lewej burcie, prowadzą do niej drzwi 
z dość przestronnego korytarza. Mamy tu 
również sporą szafę na ubrania. Wszystkie 
pomieszczenia są bardzo jasne i dobrze do-
świetlone naturalnym światłem wpadającym 
przez duże okna w burtach i otwierany świe-
tlik w suficie kabiny armatorskiej.

Balt 918 Tytan jest klasycznym rodzin-
nym cruiserem wypoczynkowym, więc nie 
należy oczekiwać ślizgowych prędkości 
(nawet gdy łódź ma najmocniejszy silnik). 
Podczas testu na pokładzie były cztery 
dorosłe osoby. Zbiornik paliwa był niemal 
pełen (90 proc.). Warunki na morzu trud-
ne, szczególnie dla śródlądowej jednostki. 
Mimo to wysokie burty skutecznie chroni-
ły nas przed wodą. Jacht prowadzi się lekko 
i wygodnie, a widoczność ze stanowiska 
sternika jest bardzo dobra. 

Maksymalna prędkość podczas testu: 13 wę-
złów, czyli ponad 24 km/h (obroty: 5000 rpm). 

Na jej osiągnięcie potrzebowaliśmy 16 se-
kund. Spalanie wyniosło wtedy 13 l/h. Taka 
prędkość przyda się, gdy będziemy chcieli 
szybko wrócić do portu (na przykład w czasie 
nagłego załamania pogody). Przy maksymal-
nej prędkości poziom hałasu w salonie wyno-
sił 78 dB – przy dłuższej żegludze może być 
uciążliwy. Znacznie przyjemniej płynie się 
z prędkością około 6,5 węzła (12 km/h). Po-
ziom hałasu spada wtedy do 62 dB, a zużycie 
paliwa – o połowę. Znikają też wszelkie wi-
bracje wywołane pracą silnika na wysokich 
obrotach.

Balt 918 Tytan to wygodna i elegancka 
łódź do śródlądowej żeglugi. Poradzi sobie 
także z większą wodą – w Zatoce Gdań-
skiej lub na przykład na Zalewie Wiślanym. 
Doskonale sprawdzi się też jako jednostka 
czarterowa – pierwsze egzemplarze już się 
pojawiły w mazurskich flotach.

Arek Rejs

BALT 918 TYTAn

Długość 9,18 m

Szerokość 3 m

Zanurzenie  0,48 m

Waga 3530 kg

Zbiornik paliwa 120 – 239 l

Zbiornik wody 120 – 240 l

Silnik 60 – 150 KM

Kategoria CE C-6

Test przeprowadzaliśmy w dosyć trudnych warunkach, ale łódź zdała egzamin.  Fot. Arek Rejs

http://www.baltyacht.pl
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Z astanawialiście się kiedyś, jakie 
jachty motorowe mogą intere-
sować wodniaków z Australii? 

U nas w Europie prawie w każdym regionie 
armatorzy mają swoje ulubione konstruk-

cje. Jeden jacht przyciąga uwagę Szwe-
da i Duńczyka, a inny zachwyca Włocha 
i Chorwata. A co z Australijczykami?

Podczas letnich targów Wiatr i Woda 
testowaliśmy premierową łódź Parker 790 

Explorer. To pierwsza jednostka firmy Par-
ker Poland z nowej linii – nowoczesny jacht 
typu pilothouse, w którym odnajdujemy 
najlepsze rozwiązania z poprzednich mode-
li. Łódź ma szybki kadłub z dwoma denny-
mi stopniami – to rozwiązanie znamy z ło-
dzi RIB oraz z jednostek typu open. Mamy 
też dużą kabinę z jachtów rodzinnych oraz 
przestronny kokpit rodem z łodzi wędkar-
skich. Możemy zamówić dodatkowe stano-
wisko sterowania w kokpicie. Nadbudówka 
jest jakby głębiej osadzona w kadłubie, 
więc może się wydawać niższa. Przednią 
ścianę pochylono ku dziobowi – to rozwią-
zanie, typowe dla konstrukcji pilothouse, 
też znamy z poprzednich modeli marki 
Parker. Dzięki niemu jacht zyskuje bardziej 
agresywną sylwetkę. 

Na łódź wchodzimy od rufy, przez prawą 
platformę kąpielową. Kokpit jest przestron-
ny. Bardzo wysokie burty i solidne poręcze 
zapewniają doskonałą ochronę. Oparcie 
tylnej kanapy jest przekładane, więc mo-
żemy usiąść twarzą do rufy (na przykład 
w czasie postoju). Dach sięgający prawie do 
połowy kokpitu zapewnia dobrą ochronę 

Parker 790 Explorer. Wodniacy z antypodów 
zwariowali na punkcie polskiej łodzi

Parker 790 Explorer stał się jedną z najchętniej 
kupowanych łodzi w Australii. Stocznia zbu-
dowała już ponad 50 sztuk – większość trafiła 
właśnie do tego kraju. Fot. Salty Dingo

Po prawej stronie stanowisko sternika i kambuz. Po lewej – kanapy ze składanym stołem.  Fot. Salty Dingo
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przed słońcem. Półpokłady są dość wąskie, 
ale mamy solidne relingi wokół łodzi oraz 
w dachu nadbudówki. Prawy pokład jest 
nieco szerszy – tędy najłatwiej dostaniemy 
się do części dziobowej.

Do jasnego i przestronnego salonu prowadzą 
przesuwne drzwi. Po prawej stronie stanowi-
sko sternika oraz kambuz z lodówką, zlewem 
i kuchenką. Po lewej – dwie dwuosobowe ka-
napy ze składanym stołem. Przednia sofa ma 
przekładane oparcie. Stół i siedziska w salo-
nie możemy przekształcić w dodatkowe dwu-
osobowe łóżko. W dachu mamy duże okno 
i ogromny szyberdach. Można też zamówić 
otwierany dach z tkaniny – otworzy się aż do 
drzwi wejściowych.

Do części mieszkalnej prowadzą prze-
suwane przyciemnione drzwi. Mamy tam 
duże podwójne łóżko w dziobie oraz mniej-
szą koję na lewej burcie (w salonie i kabinie 
może łącznie nocować pięć osób). Pomiesz-
czenie nie jest duże, ale wygodne i staran-
nie wykończone. Naturalne światło dociera 
przez boczne okna oraz przez otwierany 
świetlik w dachu. Łazienka z umywalką, 
prysznicem i morską toaletą znajduje się 
na prawo od zejściówki. Poza tym na łodzi 
jest dużo przestronnych bakist i schowków 
(w samym kokpicie mamy aż siedem du-
żych bakist).

Test zorganizowano wieczorem. Dzień 
był piękny, słoneczny, a temperatura prze-
kraczała 25 stopni Celsjusza. Wiedzieli-
śmy, że morze jest wzburzone, ale nie są-
dziliśmy, że fale są aż tak duże. Podczas 
testu na pokładzie były cztery osoby. Łódź 
miała na rufie najnowszy silnik Mercury 
300XL Verado. Naszym sternikiem był 
Marcin Zieliński, aktualny motorowodny 
mistrz Europy w klasie O-700. Byliśmy 
gotowi... To znaczy myśleliśmy, że jeste-
śmy. Gdy Marcin docisnął manetkę, spo-
strzegliśmy, że fale są znacznie wyższe, niż 
sądziliśmy. Po łagodnym przeskoku przez 
pierwszą, złapaliśmy kolejną – woda wzbi-
ła się w powietrze i wpadła do salonu przez 
otwarty szyberdach. Kto zapomniał za-
mknąć? Później staraliśmy się wykonać po-

miary prędkości i zużycia paliwa przy róż-
nych obrotach, ale wysokie i bardzo krótkie 
fale utrudniały robotę. Mogliśmy wykonać 
wszystkie pomiary do prędkości 26 węzłów 
(obroty: 5000 rpm). Największa prędkość, 
jaką osiągnąłem: 36 węzłów. Musiałem 
jednak skupić się na łagodnym prowadze-
niu łodzi, a nie na odczytywaniu danych 
ze wskaźników. Wypadek z falą wpadającą 
przez dach już się nie powtórzył – to jasne, 
że popełniliśmy błąd w prowadzeniu. 

Jacht jest bardzo bezpieczny i prowadzi 
się go doskonale. Widoczność ze stanowi-
ska sternika: bardzo dobra we wszystkich 
kierunkach, nawet przy ostrych zwrotach. 
Fotel sternika: wygodny i łatwy do usta-
wienia. Próbowałem prowadzić łódź na 
stojąco i siedząc – w obu pozycjach czułem 
się komfortowo. Podczas ostrych skrętów 
na falach śruba pozostaje w wodzie, nie 
kawituje. Nie mogłem jedynie sprawdzić 

przyspieszenia, ale uwierzcie na słowo – 
łódź wchodzi w ślizg niemal natychmiast.

Parker 790 Explorer to jacht, który uszczę-
śliwi każdego motorowodniaka. Szukasz do-
brej zabawy i adrenaliny – kadłub gwarantuje 
prędkość i dynamikę. Potrzebujesz przestrze-
ni na rodziną wyprawę – oto przestronna ka-
bina. Lubisz klasyczne linie – proszę bardzo, 
wystarczy zerknąć na tę łódź, by nacieszyć 
oczy. A najważniejsze jest to, że nowy jacht 
gwarantuje przyjemne prowadzenie. Parker 
790 Explorer stał się jedną z najchętniej kupo-
wanych łodzi w Australii. Stocznia zbudowa-
ła już ponad 50 sztuk – większość trafiła wła-
śnie do tego odległego kraju. Nawet szefowie 
firmy nie spodziewali się tak dużego sukcesu, 
tak daleko od domu. Zamówienia składane 
dziś, realizowane będą na sezon 2020. War-
to się jednak pospieszyć, bo zainteresowanie 
jest naprawdę spore.

Arek Rejs

PARKER 790 EXPLORER

Długość 8,44 m

Szerokość 2,87 m

Waga (bez silnika) 2450 kg

Zanurzenie (bez silnika) 0,45 m

Zbiornik paliwa 230 l

Zbiornik wody 100 l

Załoga 8/10

Kategoria CE B/C

Moc silnika do 300 KM

Cena bez silnika od 44 573 euro

Maksymalna prędkość podczas testu: 36 węzłów.  Fot. Arek Rejs

Chwilo trwaj, czyli wino i krewetki na rufowej platformie.  Fot. Salty Dingo
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A trakcyjny wygląd, niskie zużycie 
paliwa, emisja spalin w ryzach 
wyśrubowanych norm, prosta 

i niedroga eksploatacja, nowoczesne roz-
wiązania elektroniczne i świetne osiągi – 
czy uwierzycie, że piszemy w ten sposób 
o silnikach dwusuwowych? Świat śmier-
dzących i brudnych kopciuchów wymarł, 
ale technologia dwusuwowa ma się świet-
nie i z powodzeniem konkuruje na rynku. 
Liderem w tym segmencie motorów za-
burtowych jest marka Evinrude oferująca 
nowoczesne modele Evinrude E-TEC – 
G2. Czy te napędy sprawdzą się wszędzie 
i w każdych warunkach? Oczywiście, wy-
starczy wspomnieć, że silniki Evinrude są 
jedynymi jednostkami dwusuwowymi do-
puszczonymi do użytkowania na Jeziorze 
Bodeńskim leżącym w Alpach, na pograni-
czu Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Silniki E-TEC G2 (o mocach od 115 KM do 
300 KM) mają wiele innowacyjnych rozwią-
zań. Inteligentny system trymu. Zintegrowane 
dynamiczne wspomaganie układu sterowania. 
Funkcję winteryzacji, czyli automatyczne 
przygotowywanie do użytku w warunkach 
zimowych. Poza tym te napędy są proste 

w obsłudze, nawet dla początkujących mo-
torowodniaków. Nie wymagają docierania. 
Wszystkie kable wychodzące z silnika prze-
biegają wewnątrz jednej obudowy (porządek 
na rufie). A dzięki wymiennym bocznym pa-
nelom możemy dopasować kolor napędu do 
naszej łodzi. 

Silniki zaburtowe produkowane w techno-
logii dwusuwowej oferują duży moment ob-
rotowy i dużą moc. Przez lata rozwijano ten 
segment rynku. Aż w końcu, pod naciskiem 
decydentów wprowadzających nowe przepi-
sy o emisji spalin, pojawiły się jednostki czte-
rosuwowe. Stały się tak popularne, że wielu 
z nas zapomniało o tradycyjnych sprawdzo-
nych rozwiązaniach. Nie zapomnieli właści-
ciele marki Evinrude, którzy rozwinęli tech-
nologię dwusuwową w taki sposób, że dziś 
ich silniki mogą z powodzeniem konkurować 
z czterosuwową konkurencją.

Wszystko się zaczęło w połowie lat 90. 
Pracowano wtedy nad systemem wtrysku 
bezpośredniego w jednostkach dwusuwowych. 
Chodziło o to, by tradycyjne konstrukcje nie 
wypadły z gry, aby mogły spełniać coraz 
bardziej rygorystyczne normy emisji spa-
lin. Prace kontynuowano także po przeję-

Dwa razy 300 KM, czyli najmocniejszy zestaw dwusuwowych silników Evinrude.  Fot. Eros Maggi

ciu marki przez koncern Bombardier, który 
jednostki dwusuwowe wykorzystuje także 
w swoich skuterach śnieżnych (najlepsze 
rozwiązanie do tych pojazdów). 

Niemal co sezon konstruktorzy starali się 
wprowadzać modyfikacje i udoskonalenia, 
poprawiając wydajność, czystość i spraw-
ność silników. Dziś w linii dwusuwowych 
jednostek Evinrude produkowanych przez 
koncern Bombardier mamy silniki o mo-
cach od 25 KM do 300 KM. 

W silnikach czterosuwowych obserwuje-
my modę na gigantomanię. Po jednostkach 
300-konnych pojawiły się motory 350-kon-

ne, a nawet 400-konne. Ale przecież w re-
kreacji i zabawie na wodzie najważniejsze 
cechy silników to moment napędowy 
i przyspieszenie. Aby uzyskać odpowied-
nie przyspieszenie w silniku dwusuwo-
wym, nie trzeba powiększać jego pojem-
ności. Ani też stosować skomplikowanych 
zabiegów technicznych. Tu wszystko jest 
prostsze – silnik ciągnie od razu, czyli „od 
dołu”, a narciarz wodny i wakeboardzista 
natychmiast sprawnie wychodzą z wody. 
Moment napędowy w tych jednostkach jest 
około 35 proc. wyższy, niż w konstrukcjach 
czterosuwowych. Z kolei duża moc silni-
ków czterosuwowych odpowiada w głów-
nej mierze za maksymalną prędkość koń-
cową. Warto też dodać, że silniki Evinrude 
mają aż o 15 proc. niższe spalanie od kon-
kurencyjnych jednostek czterosuwowych, 
a emisja spalin jest niższa aż o 75 proc.

Zaletą silników dwusuwowych jest także 
prosta i niedroga eksploatacja. Pierwszy 
przegląd należy wykonać dopiero po 300 
godzinach pracy, a w niektórych przypad-
kach nawet po 500 godzinach. W tym cza-
sie jedynie dolewamy paliwo i sprawdzamy 
olej. A jeśli nadchodzi zimowa przerwa 
w eksploatacji napędu, samodzielnie wy-
konujemy tzw. procedurę zimowania. Po 
kilkunastu minutach silnik jest zabezpie-
czony i można go odstawić na pół roku do 
hangaru. Przed kolejnym sezonem jedynie 
ładujemy akumulator, dolewamy paliwo 
i w drogę.

Silniki Evinrude to także nowoczesny 
intuicyjny system iDock, czyli cumowanie 
przy pomocy wygodnego joysticka. Dzięki 
temu rozwiązaniu, kierujący ma pełną kon-
trolę podczas manewrów – system zapew-
nia bezpieczeństwo i wygodę.

Polskim dystrybutorem silników Evinrude 
jest firm Taurus Sea Power. Więcej informa-
cji na stronie www.brp-world.com.  

Silniki Evinrude. dla kogo nowoczesne 
napędy dwusuwowe z wtryskiem?

Dzięki wymiennym bocznym panelom możemy dopasować kolor silnika do naszej łodzi.  Fot. Evinrude

http://www.brp-world.com


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
M-Service Centrum Webasto, Szczecin, Przestrzenna 4,  
tel. 506 090 609
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Tawerna Sailor Trzebież, Szczecin, Al. Piastów 10, tel. 511 142 312
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
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
Szkoła Żeglarska Adkonis, tawerna, Bobęcino 8, Miastko,  
tel. 503 875 536

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, Częstochowska 15/4,  
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),  
Warszawa, 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
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