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Katamaranem pod wiatr

Najpiękniejszy polski szlak

O czym marzy prezes PZŻ

od redakcji PERYSKOP

List do Świętego Mikołaja

NA OKŁADCE: ZBIGNIEW GUTKOWSKI, JACHT „ENERGA”, FOT. ROBERT HAJDUK

Ś

więty Mikołaju, życzeń mamy cały
wór. Zbyszkowi Gutkowskiemu,
który musiał się wycofać z regat
Vendée Globe, przynieś pociechę i energię niezbędną do kolejnych śmiałych rejsów. Romanowi Paszke podaruj wiatry od
rufy, dobrą pogodę wokół przylądka Horn
i wiarę, że wreszcie się uda. Kapitan Paszke
podejmie drugą próbę pobicia rekordu w samotnej żegludze dookoła świata bez zawijania do portów, trasą ze wschodu na zachód.
W tym numerze „Wiatru” opowiada o przygotowaniach do tej wyprawy.
Polskim olimpijczykom podaruj nowego
sponsora. Przez ostatnie dwa lata wybranych zawodników z klas jednoosobowych
wspierał Kredyt Bank. Nigdy wcześniej
PZŻ nie miał tak solidnego mecenasa.
Członkowie załogi Kredyt Banku przez
dwa lata byli nie tylko biznesowymi partnerami naszego związku, ale także jednymi
z najwierniejszych kibiców polskich żegla-

rzy. Czy działaczom uda się teraz wyczarować nową firmę wspomagającą olimpijską
kadrę? Mikołaju, niech pod choinką prezes
PZŻ znajdzie przepis na sukces w biznesowych negocjacjach...
Stoczniom i importerom jachtów podaruj
nowych armatorów. Firmom czarterowym
– zadowolone załogi. Szefom sklepów żeglarskich – większe obroty. A towarzystwom ubezpieczeniowym i właścicielom
jachtów – bezszkodowe wyprawy żeglarskie przez cały rok. Wydawcom branżowych magazynów sprezentuj wór pełen
pomysłów, jak przetrwać trudne czasy.
A polskim żeglarzom, na wszystkich akwenach i pod każdą banderą, rejsy jak z bajki.
Ciepłe, bezpieczne, po najpiękniejszych
wodach, z załogą, z którą chcieliby popłynąć nawet na koniec świata.
Czytelnikom i partnerom magazynu
„Wiatr” życz pięknych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego 2013 roku. Jak śpiewa

Bezpłatny magazyn
i bezpłatne e-wydania.
Chwytaj „Wiatr”
przez cały rok.

Andrzej Korycki: „W nowym roku białych
żagli, tak wydętych dobrym wiatrem, byśmy
zawsze żeglowali do archipelagu pragnień”.
Bo przecież szkoda życia, by stać na brzegu...
Krzysztof Olejnik

Czytaj e-wydania „Wiatru”
Zapraszamy do lektury „Wiatru” na tabletach, smartfonach i komputerach. Elektroniczną wersję czasopisma czytelnicy
pobierają bezpłatnie i bez logowania. W październiku redakcyjny licznik zanotował
7064 pobrania numeru październikowego,
a w listopadzie – 6935 pobrań wydania listopadowego. Dla waszej wygody drukujemy
obok kod QR. Za pomocą aplikacji zainstalowanej na tablecie lub smartfonie można go
zeskanować i w ten sposób otworzyć stronę
ze wszystkimi wydaniami „Wiatru” w wersji
elektronicznej. Wystarczy kliknąć i pismo
otwiera się na ekranie w formacie PDF.
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Paszke: nie jestem szaleńcem

Roman Paszke: „Mam za sobą długą żeglarską drogę. Niczego nie muszę nikomu udowadniać”.

W

grudniu zamierza podjąć drugą
próbę pobicia rekordu w samotnej żegludze dookoła świata
bez zawijania do portów trasą ze wschodu na
zachód, czyli tak zwaną złą drogą. Takie rejsy ukończyło dotychczas zaledwie sześciu żeglarzy. Dziewięć lat temu Francuz Jean-Luc
Van Den Heede, płynąc jednokadłubowym
jachtem „Adrien”, uzyskał rekordowy czas
122 dni, 14 godzin i 3 minuty. Była to jego
trzecia wyprawa po rekord (pierwsza udana).
Do dziś nikt tego wyniku nie poprawił. Nigdy
też nie podejmowano próby bicia rekordu na
tej trasie na wielokadłubowcu. Czy Roman
Paszke podoła wyzwaniu? Czy tym razem
będzie miał więcej szczęścia? Świąteczną
rozmowę z kapitanem przeprowadziliśmy
podczas targów Boatshow w Łodzi.
Krzysztof Olejnik: Romanie, jesteś ode
mnie starszy prawie o 20 lat. Co mam
zrobić, by w 2032 roku być w takiej formie jak ty dziś?
Roman Paszke: Zero alkoholu i papierosów. Nie piję już od 10 lat. Nie skusisz mnie
nawet piwem. Kiedy do kolacji podawane
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jest wino, najwyżej wącham brzeg kieliszka, by móc powiedzieć coś o bukiecie
i odstawiam. Jestem abstynentem i wcale
nie muszę z sobą walczyć, by wytrwać. Po
prostu mój organizm nie toleruje alkoholu – jest dla mnie nie do zaakceptowania,
nie smakuje mi. Oczywiście nie zawsze tak
było. Prowadziłem rozrywkowy tryb życia,
piłem wino, czasem za dużo. Za komuny to
było normą. Aż pewnego dnia uświadomiłem sobie, że przeszkadza mi to w zarządzaniu projektami. Odbiera siłę niezbędną
do żeglowania. Kiedy zrozumiałem, że
zbyt wiele rzeczy przecieka mi przez palce,
powiedziałem sobie: koniec.
Rok po odstawieniu trunków spostrzegłem, że mój organizm odżył. Długa jazda
samochodem przestała mnie męczyć, ustąpiło mrowienie w karku, zniknęły problemy reumatyczne i wory pod oczami. Wróciła dawna koncentracja, świeżość. Dziś
mogę spać zaledwie trzy godziny na dobę
i być w świetnej formie.
Nie wszystkim odstawienie alkoholu
przychodzi tak łatwo...

To kwestia motywacji i priorytetów.
Czyli nawet do świątecznej ryby nie
wypijesz kieliszka wytrawnego wina?
Nie. Ani ryba, ani ja tego nie potrzebujemy.
Mam wrażenie, że w kategorii masters
jesteś wręcz supermanem. Może jednak
znalazłbyś w sobie jakąś słabość, choćby
najmniejszą.
Mam jedną. Moja narzeczona, Magda
(ślub planujemy późną wiosną lub latem),
zwraca mi uwagę, że za często się oglądam
na ulicy za dziewczynami. Serce nie chce,
głowa też, ale szyja jakoś tak bezwiednie
się obraca.
Czy w wieku 62 lat wciąż można marzyć o biciu oceanicznych rekordów?
Jasne. Kiedy Jean-Luc Van Den Heede
ustanawiał rekord w samotnej żegludze
dookoła świata złą drogą, miał 58 lat. I nie
było to jego ostatnie słowo na morzu.
Jak przygotowujesz organizm do dalekich rejsów? Rezygnacja z używek to
przecież za mało.
Oczywiście. Sporo ćwiczę. W domu
w Warszawie mam wioślarski ergometr
i ciężarki. Często chodzę na basen. Kiedy
jestem w Gdańsku, biegam lub jeżdżę na
rolkach. Przeprowadziłem bardzo dokładne badania w Instytucie Medycznym EMC
(to jeden z moich sponsorów). Fachowcy
ocenili, że mój organizm działa jak u osoby
w wieku 38-42 lat. Żartuję nawet, że jestem
niepokojąco zdrowy.
Czy jacht również jest w tak doskonałej
kondycji? Jeden z twoich współpracowników powiedział, że „Gemini 3” nigdy nie
był tak dobrze przygotowany do rejsu.
Sprzedałem duże mieszkanie w Gdańsku
i kupiłem mniejsze. Całą różnicę w cenie,
naprawdę sporą kwotę, wydałem na doposażenie jachtu. Katamaran podczas mojej
drugiej próby będzie miał mniejsze zbiorniki paliwa. Zamiast dwóch o pojemności
380 litrów (po jednym w każdym pływaku) pod pokładem będą teraz dwa zbiorniki o pojemności 140 litrów. Dzięki temu
jacht z pełnymi zbiornikami będzie lżejszy
o 400 kg. Poza tym zastosowano mocniejsze mocowania.
Kupiliśmy także nowy oszczędny agregat prądotwórczy. Jesienią tego roku, tuż
przed kolejnym wodowaniem, sprawdzono
poszycie, pomalowano dno farbą antyporostową, wymieniono kilka elementów pokładowej elektroniki, niektóre elementy 
grudzień 2012 – styczeń 2013
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Nie pije alkoholu od 10 lat. Nie pali, ćwiczy i przed każdym rejsem przeprowadza badania
w prywatnej klinice. Choć wkrótce skończy 62 lata, planuje kolejny samotny
rejs oraz ślub. Oto Roman Paszke, jakiego być może nie znacie.
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SZYBKI KABINOWY KATAMARAN TURYSTYCZNY
Długość
7,00 m
Szerokość
4,70 m
Masa jachtu 450 kg
Grot + fok
32 m2
Genaker
35 m2
reklama

takielunku stałego i ruchomego, skontrolowano także układy sterowe.
Gdyby znów zabrakło ci pieniędzy,
ponownie zamieniłbyś mieszkanie na
mniejsze?
Zamieniłbym je na barkę. Zresztą to
ostatnio jedno z moich marzeń. Chciałbym
zamieszkać na wodzie, podlewać bazylię
hodowaną w doniczce zawieszonej na relingu, parkować samochód dwa metry od kei,
a na skrzynce pocztowej przymocowanej
do burty napisać: „Romek Paszke, pirs numer 3”. Nie wiem tylko, czy Magda by się
na to zgodziła. No i gdzie znaleźć w Polsce
dobre miejsce dla mieszkalnej barki?
Na razie zwodowałeś mały jacht sportowy o długości 24 stóp, raczej nie do zamieszkania. Dokąd na nim popłyniesz?
To regatowa maszyna zbudowana przez
stocznię Janmor Andrzeja Janowskiego
i Magdy Janowskiej, według projektu niemieckiego biura konstruktorskiego Judel /
Vrolijk. Jacht o roboczej nazwie JV24 jest
łódką monotypową. Ma niewielką kabinę,
w której mogą przenocować cztery osoby,
opuszczany miecz z bulbą, węglowy maszt
obrotowy osadzony na specjalnym trzpieniu, węglowy bom, bukszpryt oraz grot
z pełnymi listwami. Płetwy sterową i mieczową wykonano z włókien węglowych,
a bulbę z 320 kilogramów ołowiu.
Chciałbym, aby takich jachtów powstało więcej. Chcę otworzyć szkołę żeglarską
przygotowującą kursantów do sportowego
pływania (na wzór Szkoły Jazdy Renault).
Łódka będzie też nową klasą regatową
one design. W projekt zaangażowana jest
Agencja Rozwoju Pomorza, która została
udziałowcem specjalnie powołanej spółki.
Jacht kosztuje około 25 tys. euro. Może żeglować po Mazurach lub w morskiej strefie
brzegowej.
Zapewne wiesz, że sporo osób, przede
wszystkim z naszego żeglarskiego środo-

wiska, nie wierzy w powodzenie twojego
rejsu po rekord na „Gemini 3”. Nie tym
jachtem i nie na tej trasie – tak mówi największa grupa sceptyków. Inni dodają,
że Paszke jest doskonałym skipperem,
menedżerem i organizatorem śmiałych
wypraw oceanicznych, ale nie jest killerem, który może porwać się na pobicie
rekordu w samotnej żegludze złą drogą
– pod wiatry i prądy...
Niemożliwe, nie uda się, mission impossible... oczywiście znam te głosy. Znam je
od dawna. Gdybym się nimi przejmował,
to nie powstałyby takie jachty, jak „Gemini” i „MK Cafe”. Nie byłoby polskiego
katamaranu w słynnych regatach The Race.
Kiedy na półkach polskich sklepów głównym towarem był ocet, budowaliśmy jacht
z włókien węglowych przemyconych przez
zachodnią granicę. Rolf Vrolijk, znany niemiecki konstruktor, zrobił nam projekt za
darmo. Powstała łódź, która w tamtych czasach warta była milion marek niemieckich.
Wtedy też słyszałem, że to jest niemożliwe.
Dlatego spokojnie podchodzę do krytycznych opinii dotyczących moich projektów.
Mam za sobą długą żeglarską drogę. Niczego nie muszę nikomu udowadniać i mam
w nosie uszczypliwe komentarze, które
czasem pojawiają się w internecie.
„Gemini 3” jest jednostką zbudowaną
z wykorzystaniem nowoczesnej technolo-

„Gemini 3” to najszybszy jacht, jaki kiedykolwiek pływał pod polską banderą.
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gii. To mocny sztywny jacht. Kiedy nasz
stary katamaran żeglował na fali, zachowywał się jak płaszczka, falował. Czasem
dziób lewego pływaka był o metr wyżej
od prawego dziobu. A po chwili lewy się
obniżał, a prawy wędrował do góry. Takim
jachtem opłynęliśmy świat w regatach The
Race. „Gemini 3” zachowuje się zupełnie
inaczej. Jest sztywną platformą. Odchylenia między dziobami są nie większe niż
5 cm. Podczas pierwszej próby pobicia
rekordu popełniłem tylko jeden błąd techniczny. Wcześniej duże zbiorniki paliwa
nigdy nie były w całości napełniane. Przed
okołoziemskim rejsem nalaliśmy ropę pod
kurek. Okazało się, że mocowania zbiorników w oceanicznych warunkach nie wytrzymały takiego obciążenia.
W jaki sposób samodzielnie refujesz
grot? Przecież waży ponad 300 kg.
Nie jest to prosta operacja i trwa dość długo. Wciągnięcie głównego żagla na maszt zajmuje mi ponad 20 minut. Podczas ostatniego
rejsu zadzwonił Robert Janecki, który odpowiada za routing i prognozy pogody. Powiedział: „Roman, dziś pobiłeś rekord. W dobę
aż 11 razy zmieniałeś ustawienie głównego
żagla, zwiększając lub zmniejszając jego powierzchnię”. Czyli, jak widać, można.
Okołoziemską drogę pod wiatr i prądy
chcesz pokonać na katamaranie, a przecież wielokadłubowce nie są jachtami
stworzonymi do halsowania. Twoje ptaki
oceanów powinny fruwać pełnymi kursami i bić rekordy na innych trasach.
Niekoniecznie. „Gemini 3” to jacht, który
dobrze radzi sobie na wszystkich kursach.
Kiedyś, żeglując do Kilonii, natrafiliśmy
na silny przeciwny wiatr. Wiało 30, 35
węzłów. Jak to na Bałtyku, fala była ostra
i krótka. Spotkaliśmy wówczas jednostkę
klasy Volvo 60, czyli łódź stworzoną do
halsowania w trudnych warunkach. Zaczęliśmy się z nią ścigać. To był test dla „Gemini 3”. Płynęliśmy z prędkością 22, 23
węzłów, oczywiście pełniejszym kursem
niż nasi rywale. Ale na umownej mecie,
przed wejściem na tor wodny prowadzący
do Kilonii, mieliśmy milę przewagi. Oceniam, że na trasie dookoła świata, płynąc ze
wschodu na zachód, halsować trzeba przez
25 proc. drogi. Dlaczego więc nie pokusić
się o dobry wynik na katamaranie? Projekt
grudzień 2012 – styczeń 2013
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takiego rejsu nie jest głupim pomysłem, a ja
nie jestem szaleńcem.
Jean-Luc Van Den Heede, do którego
należy rekord w samotnej żegludze dookoła świata złą drogą, startował z Brestu.
Rok temu sądziliśmy, że ty również wypłyniesz z tego miasta albo z angielskiego
Plymouth. Ale wybrałeś Las Palmas na
Wyspach Kanaryjskich. Dlaczego?
Z Robertem Janeckim dokładnie przeanalizowaliśmy przepisy organizacji World
Sailing Speed Record Council nadzorującej
oceaniczne rejsy i zatwierdzającej rekordy
ustanawiane na różnych trasach. Nie ma
tam wzmianki, że samotny żeglarz wyruszający po okołoziemski rekord musi startować z określonego miejsca. Regulamin
mówi, że jacht musi przeciąć wszystkie
południki, rejs nie może być krótszy niż
21600 mil morskich po ortodromie, a start
nie może być wyznaczony poniżej równoleżnika 45 stopni szerokości geograficznej
południowej, czyli po rekord nie można
wyruszyć z południowych krańców Chile
lub Nowej Zelandii. Ale na przykład Australijczyk mógłby wystartować ze swojego kraju, bo przecież nierozsądne byłoby
przebijanie się przez oceany do Europy, by
rozpoczynać okołoziemską wyprawę.
Aby trasa nie była krótsza niż 21600 mil
morskich, organizacja WSSRC zatwier-

www.magazynwiatr.pl

dza punkt na szlaku, który zawodnik musi
opłynąć, aby osiągnąć regulaminową długość trasy. Ja mam okrążyć lewą burtą
Raoul Island (Kermadec Islands) – wyspę
leżącą na północ od Nowej Zelandii (przybliżona pozycja: 29 14’20 S, 177 57’35 W).
To dobre rozwiązanie, bo i tak planowałem
na Pacyfiku nadłożyć drogi i pokierować
katamaran nieco na północ, by płynąć
w korzystniejszych warunkach. Dlatego,
choć wyruszam z Wysp Kanaryjskich,
a nie z Francji, długość mojego rejsu jest
prawie identyczna jak Van Den Heede´a.
Tuż po starcie będę blisko wiatrów pasatowych, a „Gemini 3” najszybciej i najłatwiej
prowadzi się w żegludze baksztagiem. Natomiast wracając, po minięciu równika,
nie będę musiał okrążać Wyżu Azorskiego. Mogę najkrótszą drogą jechać do mety
w Las Palmas, licząc na korzystne wiatry
ze wschodu. Optymalizacją trasy, aby była
możliwie najkrótsza, najszybsza i w miarę
bezpieczna, zajmuje się Robert Janecki.
Mam do niego pełne zaufanie.
Kiedy wyruszysz na ocean, my będziemy robić świąteczne zakupy. Którą
wigilię spędzoną na morzu wspominasz
najchętniej?
Właśnie tę z samotnego rejsu katamaranem „Gemini 3” sprzed roku. W wigilię
byłem już po kilku dniach szybkiej żeglugi

na południe. Czułem pierwsze zmęczenie,
trochę schudłem, powoli zbliżałem się do
Ameryki Południowej i Hornu, więc sporo
myślałem o pokonaniu pierwszej poważnej
przeszkody na trasie. Pamiętam, że zadzwonili Kuba Strzyczkowski i Krzysztof
Wakuliński. Zaśpiewali mi kolędę. Odebrałem też sporo telefonicznych życzeń
od bliższych i dalszych znajomych. Na
pokładzie miałem maleńką choinkę, którą
podarowała mi moja Magda. Niestety, nie
było szans, by drzewko mogło stać nieruchomo jak w domu. Nie miałem żadnych
wigilijnych specjałów, odpakowałem tylko
ciasto, które przed rejsem upiekła dla mnie
mama Janusza Cieliszaka, szefa agencji
public relations Media Partners. Wciąż się
zastanawiam, jak to możliwe, że po tylu
dniach nadal było świeże. Poza tym, ten
dzień nie różnił się od innych. Po prostu
żeglowałem...
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
„Gemini 3” to najszybszy jacht, jaki kiedykolwiek pływał pod polską banderą. Na
pokonanie 200 mil ze Świnoujścia do Gdyni
potrzebował zaledwie 8 godzin, 55 minut
i 50 sekund. Na tej łodzi można żeglować
z szybkością ponad 35 węzłów. Maksymalna prędkość, jaką zanotowano na pokładzie, to ponad 38 węzłów, czyli 70 km/h.
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Głosuj na żeglarza miesiąca
W internetowych głosowaniach czytelnicy „Wiatru” wybierają polskiego żeglarza miesiąca. Kto waszym
zdaniem powinien być żeglarzem listopada? Głosować można na portalu pisma do 30 grudnia.

reklama
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wając trzy edycje Pucharu Świata organizacji PKRA (Professional Kiteboard Riders
Association) zorganizowane w Hiszpanii,
Chinach i Nowej Kaledonii. Podczas decydujących zawodów pokonała najlepsze zawodniczki świata: Brazylijkę Brunę Kajiya
oraz Hiszpankę Giselę Pulido.
Zbigniew Gutkowski jest pierwszym
Polskim żeglarzem, który stanął na starcie
okołoziemskich regat Vendée Globe, uznawanych za nieoficjalne mistrzostwa świata
samotników. Wyruszył na ocean obok 19
innych żeglarzy. Vendée Globe to największe wyzwanie w oceanicznym żeglarstwie
regatowym, wyścig jest rozgrywany bez
postojów i bez pomocy z lądu. „Gutek”,
niestety, nie odniósł sportowego sukcesu.

Z powodu kłopotów z elektroniką musiał
się wycofać z wyścigu po 11 dniach od startu (jak to przeżył, widzieliśmy na konferencji prasowej w Warszawie, kiedy nie mógł
powstrzymać łez). Ale ważne jest także to,
że Zbyszek przetarł szlak. Przetarł go dla
siebie i innych polskich żeglarzy. Udowodnił, że start polskiego sternika w najtrudniejszych regatach oceanicznych nie musi
być mrzonką. Teraz przed „Gutkiem” kolejne wyzwania, więc wierzymy, że to nie
koniec, lecz początek jego przygody z oceanicznymi wyścigami.
Na żeglarza miesiąca głosujcie na stronie
internetowej magazynu „Wiatr”:
www.magazynwiatr.pl

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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naszej internetowej zabawie
proponujemy na święta pojedynek Karoliny Winkowskiej
ze Zbigniewem „Gutkiem” Gutkowskim.
Kto wzbudził większe emocje kibiców?
Kto bardziej zaistniał w mediach i miał
większy wpływ na postrzeganie polskiego
żeglarstwa w Polsce i na świecie? Kto waszym zdaniem zasługuje na tytuł Żeglarz
Miesiąca magazynu „Wiatr”?
Karolina Winkowska, wielokrotna triumfatorka Pucharu Polski oraz Mistrzostw
Polski Ford Kite Cup, zdobyła wymarzony
tytuł mistrzyni świata w kitesurfingu (konkurencja freestyle). To pierwszy tak duży
sukces polskiego kite’a na międzynarodowej
arenie. Polka zapewniła sobie złoto, wygry-
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Ponad 100 jachtów
Targi Boatshow, organizowane przez firmę Interservis, po czterech latach wróciły do Łodzi
i odżyły. W nowoczesnej hali zaprezentowano ponad 100 jednostek pływających.
Przedstawiciele firm wystawili imprezie bardzo pozytywną opinię.
isko Polskiego Związku Żeglarskiego (nie
pamiętamy, by nasz związek kiedykolwiek
prezentował się na żeglarskich targach tak
okazale). Na wystawie spotkać mogliśmy
znanych żeglarzy, między innymi Romana
Paszke, Krzysztofa Baranowskiego, Jerzego Iwaszkiewicza, Jerzego Jaszczuka, Piotra Kulę, Łukasza Przybytka, Annę Weinzieher czy Przemysława Tarnackiego.
Największą powierzchnię zajęły ekspozycje firmy Horyzont: dom wysyłkowy
„Bakista” oferował między innymi odzież
żeglarską i drobny sprzęt, a tuż obok
szczecińska spółka prezentowała jachty ze
swojej floty. Mogliśmy zobaczyć fińskie
motorówki Aquador 28 HT (ten model prezentowaliśmy w listopadowym numerze
„Wiatru”), Aquador 23 HT oraz łódź Flip-

per 670 DC, a także jacht żaglowy Hanse
385, który podczas targów otrzymał nagrodę dziennikarzy.
Sporo było motorowych jachtów spacerowych. Nowy model Calipso 23 imponował przestrzenią w kokpicie i kabinie.
Futura 860 zadziwiała wysokością burt.
Nexus 850, który otrzymał nagrodę dziennikarzy, zyskał uznanie dzięki ciekawej
sylwetce i staranności wykonania. Na wystawie obecny był także znany jacht Sun
Camper 30, zawsze budzący zainteresowanie miłośników łodzi typu houseboat.
Dość bogata była oferta motorówek. Firma S-Yachts zaprezentowała aż pięć modeli marki Bayliner. Wśród łodzi żaglowych
warto było zwrócić uwagę na majestatyczny jacht Haber 34 C4, na sportową łódź ze

FOT. MAGAZYN WIATR

D

opisali wystawcy, którzy szczelnie wypełnili nową łódzką halę,
oraz goście. Na targi przyszły
osoby poszukujące nowości jachtowych
oraz żeglarze, którzy wpadli po to, by dokupić coś do swojej bakisty – ktoś szedł
z bosakiem, ktoś inny dźwigał wielki pagaj, ster ze stali nierdzewnej albo kilkadziesiąt metrów nowej liny.
Najbardziej udanym dniem była sobota –
ruch na stoiskach był największy, a do kas
ustawiały się kolejki. W dość bogatym programie targów nie zabrakło prelekcji, warsztatów i występów zespołów szantowych.
Na targowej scenie odbyło się spotkanie
z medalistami olimpijskimi: Zofią Noceti-Klepacką i Przemysławem Miarczyńskim.
Życiem tętniło ciekawie zaaranżowane sto-

Firma S-Yachts zaprezentowała aż pięć modeli motorówek marki Bayliner.
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w Łodzi
stoczni Janmor JV24 czy na bardzo zgrabnego, niewielkiego Phobosa 21. Było także
kilka ciekawych propozycji dla żeglarzy
poszukujących otwarto pokładowych łódek
turystycznych.
Stoiska na Boatshow miały wydawnictwa,
firmy czarterowe, żaglownie, sprzedawcy
sztormiaków i kamizelek ratunkowych, silników zaburtowych i stacjonarnych, a nawet
producenci tapicerki jachtowej i przyczep
podłodziowych. Szczecińska firma Skaut
przeniosła do Łodzi ekspozycję Centrum
Nawigacji Wodnej pozwalającą w jednym
miejscu przetestować i porównać urządzenia wielu producentów.
Aktywnie pracowali na Boatshow przedstawiciele znanych towarzystw ubezpieczeniowych. Firma Nautica Nord, polski agent
Pantaenius, przedstawiła swoją prezentację
o najczęstszych przyczynach wypadków
z udziałem łodzi. Firma Ychat-Pool zaprosiła targowych gości na ciekawą prelekcję
składającą się z trzech tematów: odpowiedzialność skippera – prawa i obowiązki,
Chorwacja – co się zmieni w prawie w 2013
roku oraz Grecja – jak bezpiecznie czarterować w kryzysie.

OPINIE WYSTAWCÓW
Marcin Siwek (Kevisport): Targi w Łodzi odwiedziły osoby dość mocno zainteresowane branżą sportów wodnych. Niewielu
było weekendowych spacerowiczów, więc
nie musiałem tym razem odpowiadać na
pytania: „panie, czy te kalosze nadają się
na grzyby”. Decyzja o powrocie Boatshow
do Łodzi była słuszna, dobre położenie
miasta sprawiło, że na wystawę dotarli żeglarze z południa kraju, z Warszawy oraz
ze wschodnich województw.
Jędrzej Kocewicz (Horyzont): Dla mojej
firmy miernikiem skuteczności targów są
między innymi obroty sklepu „Bakista”.
Mieliśmy dość wygórowane oczekiwania,
a mimo to podczas trzech dni Boatshow
zostały one spełnione. Nasze stoisko odwiedzali goście z różnych stron kraju – ze
Szczecina, Zakopanego i Olsztyna. Położenie Łodzi sprawia, że na targi docierają
osoby z różnych zakątków Polski. Podczas
imprezy sprzedaliśmy jacht motorowy
i rozpoczęliśmy obiecujące rozmowy z kolejnymi klientami.
Agnieszka i Maciej Olszewscy (Blue-Sails): Wystawę oceniamy pozytywnie.
Targowi goście wykazali spore zainteresowanie czarterami, także rodzinnymi, o któwww.magazynwiatr.pl

rych opowiadaliśmy z targowej sceny. Mile
zaskoczył nas piątek – choć był to dzień roboczy, sporo osób odwiedziło targi.
Przemysław Tarnacki (Yachts & Yachting): Choć czasy nie są łatwe, organizatorom udało się zaprosić na wystawę producentów i importerów jachtów, było nawet
kilka konstrukcji dość sporych rozmiarów.
Hala jest nowoczesna i ma doskonałe zaplecze. Co do przyszłych edycji Boatshow
i rozwoju tej imprezy jestem optymistą –
jesień to dobry okres handlowy w branży
jachtowej.
Magdalena Janowska (Janmor): Powrót
targów do Łodzi okazał się dobrą decyzją. Na stoiskach było więcej konkretnych
klientów, a mniej oglądaczy. Po imprezie
zauważyliśmy szybki odzew zainteresowa-

nych naszą ofertą. Być może w kolejnych
edycjach Boatshow organizatorom uda się
zorganizować ekspozycję także w pobliskiej hali sportowej. Wówczas oba obiekty
będzie można połączyć korytarzem rozstawianym na czas wystawy.
Tadeusz Wojtowicz (Sail Service):
Z Gdańska przyjechaliśmy do Łodzi w niecałe cztery godziny. Wystawcy w Warszawy czy ze Śląska mieli jeszcze lepsze połączenia. Dlatego uważam, że przeniesienie
targów Boatshow z Poznania na stare miejsce (ale do nowej hali) było trafną decyzją. Niestety, kiedy wystawa odbywała się
w stolicy Wielkopolski, organizatorzy tracili gości z południa i ze wschodnich województw, a nie zyskiwali zainteresowanych
z Berlina czy innych niemieckich miast.

NAGRODY BOATSHOW 2012
Złoty Medal w kategorii Jachty Żaglowe dla stoczni Antila za łódź Antila 26 cc
(premiera 2012 roku). Wyróżnienie dla stoczni Sułkowski za otwarto pokładowy
jacht Nexo 1st (premiera 2012 roku). Złoty Medal w kategorii Osprzęt i Wyposażenie
dla firmy Kowalewski za maszt węglowy do łodzi regatowej. Wyróżnienia dla firmy
Diesel Air za elektryczny układ napędowy elSail oraz dla organizatora Baltic Single
& Double Handed Polonez Cup Race za wykorzystanie nowoczesnych technologii
prezentujących regaty. Złoty Medal w kategorii Jacht Motorowy dla firmy Marinero
za łódź Oceanmaster 760 HTS. Wyróżnienia dla firm AMS Boats za jacht motorowy
Four Winns Sundowner 215 oraz Haber Yachts za łódź Haber 20 mini Reporter.
Złoty Dzwon PZŻ dla stoczni Janmor za zbudowanie jachtu JV24.
Nagroda dziennikarzy (kategoria Jacht Żaglowy) dla firmy Horyzont za jacht Hanse
385. Wyróżnienie dla stoczni Sułkowski za Lagunę 18 Classic. Nagroda dziennikarzy (kategoria Jacht Motorowy) dla firmy Northman za jacht spacerowy Nexus 850
(nowość 2012 roku). Wyróżnienie dla firmy ET Marine za RIB Zar Formenti 53.
Nagroda PZŻ Błękitny Spinaker dla firmy Interservis za organizację targów Boatshow.

Polskie firmy w Hamburgu
Na początku listopada zakończyła się 53.
edycja Hanseboot. To jedne z największych
na świecie targów prezentujących jachty,
łodzie i sprzęt pływający.
Podczas tegorocznej edycji w 11 halach
swą ofertę prezentowało około 700 wystawców. Na targach nie zabrakło polskich
akcentów. Na indywidualnych stoiskach
promowały się firma Aquarius oraz Marina
Gdańsk. Na dwóch stoiskach narodowych
(jachty żaglowe i jachty motorowe) zorganizowanych przez Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych wystawiało
się kilkanaście przedsiębiorstw ze wschod-

niej Polski: Ahoj Czarter, Beg Plast Yacht,
Balt Yacht, Darekco, Haber Yachts, Kano,
Macur, Mellody Yachts, Nautiner Yachts,
Northman, Pegazus, Pod Omegą, Raptor,
Sedna Yachts, Ślepsk, S-Yachts oraz Yacht
Hornet.
Na imprezę przybyło około 80 tys. zwiedzających. Szczególnie dużo gości przyszło
podczas weekendu oraz w środę, gdy targi
można było odwiedzać do godz. 20. Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Żeglarskich Hanseboot odbędzie się za rok,
w terminie od 26 października do 3 listopada 2013.
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Gniew oceanu 2012
Huragan Sandy przez 10 dni pustoszył Karaiby i USA. W samych Stanach Zjednoczonych
zniszczył ponad 65 tys. łodzi i jachtów. Straty w sprzęcie oszacowano
na 650 mln dolarów. Ponad 250 osób straciło życie.

Regina Yahara-Splain ogląda jachty pod swoim domem w New Jersey. 		

W

edług Amerykańskiego Instytutu Informacji Ubezpieczeniowej, huragan był czwartą pod
względem wielkości strat finansowych katastrofą w historii Stanów Zjednoczonych – po
huraganach Andrew (1992) i Katrina (2005)
oraz po ataku terrorystycznym na wieżowce
World Trade Center z 11 września 2001 roku.
W poniedziałek, 22 października, silnie
rozgrzane Morze Karaibskie wywołało
w atmosferze prąd wstępujący. Powstała
tropikalna depresja, która zaczęła się przemieszczać na północny wschód. Chmura
burzowa została wprawiona w ruch wirowy
i po dwóch dniach osiągnęła siłę huraganu.
Wir o średnicy kilkuset kilometrów niósł
z sobą masy wody.

12

Na Karaibach
uciekały nawet krokodyle
Huragan Sandy najpierw dotarł nad Jamajkę. Prędkość wiatru dochodziła do 135
km/h. Statki wycieczkowe udały się do
bezpiecznych portów. Zamknięto lotniska.
By zapobiec grabieżom, w miastach wprowadzono godzinę policyjną. Ogłoszono też
obowiązkową ewakuację – ponad tysiąc
osób musiało uciekać z zagrożonych obszarów. Część mieszkańców nie chciała jednak
opuszczać domów w obawie o swój dobytek.
Ponad stu rybaków pozostało z własnej
woli na wysepkach Pedro Cays, 60 km na
południe od Jamajki, aby chronić swe łodzie.
Ponieśli nieznaczne szkody, ale wioski ryba-

Fot. Andrew Burton / Getty Images / FPM

ckie na Jamajce zostały ogołocone z większości sprzętu. Czterem rybakom z Treasure
Beach, których sztorm zaskoczył na morzu,
udało się bezpiecznie wrócić na ląd.
Wiatr zrywał dachy i przewracał drzewa.
Ulewne deszcze doprowadziły do zalań
i podtopień. Mieszkaniec Bedward Garden
zginął w domu zmiażdżonym przez osuwającą się ziemię i głazy. Przed żywiołem
uciekały także zwierzęta – w miastach południowej Jamajki schwytano krokodyle,
które opuściły legowiska w lasach mangrowych. Straty szacuje się na 55 mln dolarów,
zniszczeniu uległy między innymi plantacje drzew tekowych. Jednak rząd Jamajki,
z obawy przed kryzysem w turystyce, nie
ogłosił stanu klęski żywiołowej.
grudzień 2012 – styczeń 2013

Na Kubie fale wyrzuciły
bombę z czasów wojny
Jeszcze groźniej było na Kubie i Haiti.
Kubański Instytut Meteorologiczny podał
prędkość wiatru: 175 km/h. To już huragan
trzeciej kategorii w pięciostopniowej skali
Saffira-Simpsona. Na Haiti i Dominikanie
największe zagrożenie, obok wiatru, spowodowały ulewne opady, sięgające 500 litrów na metr kwadratowy. W rejonie portu
Cayes wezbrane rzeki odcięły część domów.
Osuwające się zbocza miażdżyły zabudowania – w niektórych domach zginęło po kilka
osób. Zniszczone zostały plantacje i hodowle bydła. Szacuje się, że straty plantatorów
wyniosły ponad 100 mln dolarów. Pojawiły
się liczne zachorowania na cholerę. Na Haiti
wprowadzono na miesiąc stan wyjątkowy
i zaapelowano o międzynarodową pomoc.
W kubańskiej prowincji Santiago De
Cuba ewakuowano 55 tysięcy osób. Także
450 turystom z nadmorskich kurortów zapewniono bezpieczne schronienie. Zawieszono nie tylko połączenia lotnicze, ale także komunikację naziemną. W obawie przed
skażeniem i epidemią cholery zarządzono
czyszczenie kanalizacji i wywóz śmieci.
Na wybrzeżu cyklon zniszczył wioski rybackie. W zatoce Guantanamo sztormowe
fale wyrzuciły ćwiczebną bombę z czasów
wojny wietnamskiej (na szczęście bez materiału wybuchowego). Liczne budynki uległy całkowitemu zniszczeniu, a ponad 200
tys. zostało uszkodzonych – podaje agencja
Associated Press. Eksperci ONZ uważają
Sandy za najbardziej niszczycielski huragan w tej części Kuby od ponad 50 lat.
Ogromne są zniszczenia sieci energetycznej. Prezydent Raul Castro oświadczył, że
likwidacja szkód potrwa wiele lat.

Kataklizm stulecia na
wschodnim wybrzeżu USA
Pozostawiając za sobą zniszczone Antyle i Bahamy, huragan przemieszczał się
na północny wschód. Mieszkańcy Florydy mieli szczęście, bo wiatr ich ominął.
Wprawdzie na wybrzeżu odnotowano podmuchy o prędkości 120 km/h i spore fale,
ale obyło się bez większych zniszczeń.
Stres przeżyli organizatorzy Boat Show
w Fort Lauderdale i Southampton. Musieli
przygotować ewakuację jachtów, do której
jednak nie doszło. Nad oceanem, na północ
od Bahamów, wiatr osłabł. Jednak po kilku
godzinach rozgrzane morze przywróciło
mu siłę. Od tego momentu wirujące powietrze stało się realnym zagrożeniem dla
wschodniego wybrzeża USA.
W sobotę, 27 października, cyklon znajdował się 700 km na wschód od Charleston.
Nadchodząca pełnia Księżyca z maksymalną wysokością przypływów zwiększyła
www.magazynwiatr.pl

zagrożenie. Jeszcze tego samego dnia huragan zaczął się łączyć z frontem burzowym
– było już jasne, że zbliża się największy
kataklizm pogodowy na północno-wschodnich terenach USA w tym stuleciu.
Gubernatorzy nakazali zgromadzenie zapasów wody, żywności i baterii. Przygotowania
do nadejścia cyklonu rozpoczęło 60 milionów
osób. Dowództwo US Navy wydało rozkaz,
by wszystkie okręty opuściły bazę w Norfolk
(Wirginia). W stanie Nowy Jork z terenów
nadbrzeżnych ewakuowano 375 tys. osób.
Zawieszono funkcjonowanie lotnisk. W Nowym Jorku zamknięto metro oraz autostrady.
Przerwano pracę w większości dużych firm
i organizacji. Zamknięto także nowojorską
siedzibę ONZ i giełdę na Wall Street.
Gdy huragan był jeszcze nad Kubą, dyrektor firmy ubezpieczeniowej Damage
Avoidance zalecał właścicielom jachtów
wcześniejsze wykonanie zimowego slipowania. Na forum stowarzyszenia BoatUS
zalecano usunąć żagle i ruchome wyposażenie, oczyścić odpływy z liści, a kadłub
ustawić na lądzie, najlepiej na wzniesieniu,
i przymocować go linami do uchwytów
osadzonych w betonie.
W miejskiej marinie Atlantic Highlands
łodzie wyciągnięto na brzeg. Na lądzie
mocowano je klamrami i linami. Dzień
przed sztormem w marinach i klubach New
Jersey panował straszny rozgardiasz. Byli
jednak i tacy, którzy jak w każdy weekend
popłynęli wędkować. Także w Nowym
Jorku nie wszyscy poważnie potraktowali
ostrzeżenia. Niektórzy, tuż przed nadejściem huraganu, spacerowali i tańczyli na
zamkniętej sześciopasmowej autostradzie.
Kiedy wiatr dotarł nad wschodnie wybrzeże, centrum żywiołu znalazło się w okolicach Atlantic City. Prędkość wiatru wynosiła
130 km/h. Niszczycielską siłę pogłębiało
wyjątkowo niskie ciśnienie w oku cyklonu
(946 hPa) i wysoka fala przypływu. W hrabstwie Bergen w New Jersey woda przerwała
wał przeciwpowodziowy. Zalanych zostało
wiele miejscowości, których mieszkańcy
chronili się na dachach domów. W Mantoloking w stanie New Jersey fale zdewastowały
nabrzeże i wyrwały kawał lądu. W miejscu
kwartału budynków jest teraz morze. Zdewastowany został most zbudowany w 2005
roku. Naprawa szkód potrwa co najmniej
kilkanaście miesięcy. W innych nadmorskich
kurortach zniszczone zostały nabrzeża, m. in.
słynna drewniana promenada w Atlantic City.
Miasto zostało zatopione w 80 proc. Także
wejścia do portów zmieniły się nie do poznania. Konieczne będą badania głębokości,
a w niektórych miejscach prace pogłębiające.
W Nowym Jorku przy 8 Alei runęła
fasada domu. Zerwane przewody elektryczne spowodowały wiele pożarów.
W dzielnicy Queens spłonęło ponad 100 budynków. Tam właśnie było najwięcej ofiar. 
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Przez zatopione ulice strażacy nie mogli
dojechać na miejsce. Woda zalała także
tunele oraz osiem stacji metra w pobliżu
East River. W dolnej części Manhattanu
fala przypływu miała 3,9 metra – był to
największy pływ od 1820 roku. Łodzie
pozostawione przy nabrzeżach popłynęły
w głąb lądu. Mieszkańcy Point Pleasant
Beach w New Jersey żalili się, że łódki rybackie tarasują drogi nawet pięć przecznic
od oceanu.
W obliczu tak silnego żywiołu nawet zapobiegliwi żeglarze nie ustrzegli się strat.
W Perth Amboy w stanie New Jersey 30
jachtów wyslipowano na zimę przed nadejściem sztormu. Stały na stojakach, na
wysokim nabrzeżu. Jednak przypływ nie
dał im szans. Dwunastometrowe luksusowe łodzie przewracały się jak domino.
Wszystko działo się na oczach członków
Raritan Yacht Club, którzy schronili się
w klubowym barze. „Będziemy tu siedzieć
i patrzeć. A gdy przypływ odejdzie, ocenimy szkody” – mówił ze smutkiem Steve
Scanlon, szef klubowej komisji regatowej.
Następnego dnia Dave Fisher, jeden z armatorów, nie mógł odnaleźć swego jachtu.
Miał nadzieję, że został porwany na ocean.
W końcu jednak ktoś odnalazł pojedyncze
kawałki rozbitego kadłuba.
Port i mariny w Nowym Jorku zostały
kompletnie zniszczone. Kerry i John Pears,
małżeństwo dziennikarzy, zostawili swój
jacht przycumowany w marinie. Schronili się w hotelu. Kerry Pears relacjonuje:
„Jacht, który był naszym domem, został
wyrzucony na brzeg razem z pomostem.
Leży na betonie wciąż przycumowany.
Nikt nie przewidział takiej siły sztormu

Jachty na Hudson Avenue w Nowym Jorku.
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i wysokiego przypływu. Jacht ocalał, ale
ma dziurę w poszyciu, a także wiele wgnieceń i zadrapań”. Przypływ wyrzucił na
brzeg nawet 700-tonowy statek „John B.
Caddell”, który był solidnie zakotwiczony
prawie dwa kilometry od brzegu.
Na południowym wschodzie od przylądka
Sandy Hook, w pobliżu nowojorskiego portu,
stacja meteorologiczna odnotowała rekordowe fale o wysokości 9,8 m. Automatyczna
stacja na samym przylądku zniknęła – została zmyta przez fale. Mieszkańcy wzgórz
w Clifford Beach w stanie New Jersey obserwowali fale sięgające szczytów latarni
ulicznych. W marinach tego miasta prawie
nic nie ocalało. Nawet łodzie zabezpieczone na lądzie zostały zmyte przez przypływ,
a wiele jednostek zatonęło. Motorówkę Hansa
Kaspersetza fale wyniosły z podwórka domu
w Sea Bright. Osadziły ją milę dalej na rzecznej plaży. Zanim właściciel odnalazł łódź,
szabrownicy ukradli radio, elektroniczne
urządzenia nawigacyjne i sprzęt połowowy.
W stanach Waszyngton i Maryland straty były mniejsze. Tylko na niektórych obszarach wiatr zerwał trakcję elektryczną.
Łącznie na wschodnim wybrzeżu huragan
pozbawił prądu niemal 8 mln ludzi. W wyniku zniszczeń instalacji zabrakło także
gazu i paliw płynnych. Gubernator stanu
New Jersey ogłosił racjonowanie benzyny.
Ponieważ mocno spadła temperatura, domy
ogrzewano drewnem, a nawet meblami.
Po wejściu nad ląd Sandy straciła cechy
burzy tropikalnej, gdyż nie zasilało jej już
ciepło oceanu. Siła wiatru stopniowo słabła. Wskutek zetknięcia cyklonu z arktycznym powietrzem w głębi kraju doszło natomiast do obfitych opadów śniegu.

Fot. Bruce Bennett / Getty Images / FPM

Obrona dobytku i liczenie strat
Wielkość obszaru, na którym huragan dokonał zniszczeń, nie ma precedensu. Żywioł
dotarł aż do Wielkich Jezior. Najwięcej jednostek pływających straciły stany New Jersey, Nowy Jork i Connecticut. Internetowe
serwisy pełne są zdjęć łodzi wyrzuconych
na brzeg. To szokujący obraz katastrofy:
jachty leżą w stosach jedne na drugich, motorówki na dachach samochodów, łodzie na
jezdniach – wszyscy miejscowi obserwatorzy powtarzają, że nigdy czegoś takiego nie
widzieli. Amerykańskie Stowarzyszenie
Właścicieli Łodzi (Boat Owners Association of The United States – BoatUS) szacuje
wysokość strat na ponad 650 milionów dolarów. Ta wartość dotyczy tylko łodzi rekreacyjnych, nie uwzględniono innych jednostek
ani urządzeń portowych.
Warto zaznaczyć, że wszelkie koszty
związane z usuwaniem łodzi i ich naprawą ponoszą armatorzy. To samo dotyczy
zniszczeń wyrządzonych przez wyrzucone na ląd kadłuby. „Dobre ubezpieczenie
pokrywa takie koszty, więc warto je mieć”
– apelują przedstawiciele firm ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciele współpracują
z sobą i wspólnie organizują usuwanie łodzi.
Szefowie stowarzyszenia BoatUS opublikowali porady dla tych, którzy nie ubezpieczyli jednostek. Zalecają korzystanie z usług
doświadczonych, a nie najtańszych firm
ratowniczych. Stowarzyszenie udostępnia
także bazę nierzetelnych firm. Jack Hornor,
członek zespołu do spraw katastrof w stowarzyszeniu, podziwia szybkość, z jaką żeglarska brać stanęła ramię w ramię do usuwania szkód. Mariny i kluby wspomagają ich
w tym wysiłku, choć na niektórych wyspach
w New Jersey wprowadzono ograniczenia
w dostępie do łodzi. Scott Croft, rzecznik
BoatUS, uważa, że część łodzi zostanie wyremontowana zimą. Jednak wiele innych ma
mocno uszkodzone kadłuby w wyniku zderzeń z budynkami i twardymi urządzeniami.
Po przejściu huraganu na miasta pozbawione prądu ruszyli szabrownicy. Podszywali się pod pracowników firm energetycznych lub przedstawicieli centrum
zarządzania kryzysowego. Na Long Island
ludzie wywieszali na drzwiach ostrzeżenia,
że jeśli złodzieje wejdą, zostaną zastrzeleni.
Mieszkańcy zaopatrywali się w karabiny,
kije baseballowe, a nawet łuki i maczety.
Huragan pochłonął 130 ofiar w Stanach
Zjednoczonych i ponad 120 na Karaibach.
Szacuje się, że bezpośrednie straty materialne w USA mogą sięgnąć 20 mld dolarów.
Cała gospodarka amerykańska poniesie koszty szacowane na 60 mld dolarów. Czy takim
stratom można było zapobiec? Wydaje się, że
bez względu na wysiłki władz i żeglarzy przy
tak dużej sile żywiołu było to niemożliwe.
Marcin Pituła
grudzień 2012 – styczeń 2013
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Test jachtu Hanse 575
Hanse 575 to nowoczesny komfortowy jacht zbudowany z myślą o bliskich i dalekich rejsach.
Choć ma aż 17 metrów długości, może go bez trudu prowadzić jedna osoba.

S

FOT. HANSE YACHTS (8)

tocznia Hanse zaprezentowała jesienią dwie nowe konstrukcje – Hanse 345 i Hanse 575. W listopadzie
przyjęliśmy zaproszenie z Greifswaldu,
gdzie niemiecka firma udostępniła nam prototyp modelu 575 będącego drugim jachtem
pod względem wielkości w ofercie stoczni
(większy jest tylko model Hanse 630e, ale
stocznia już prowadzi prace nad jachtem
o długości 78 stóp).
575 to nowoczesny, komfortowy jacht
zbudowany z myślą o wygodnej, długodystansowej żegludze. Został zaprojektowany przez biuro Judel/Vrolijk, w którym
powstało wiele udanych projektów łodzi
rekreacyjnych i regatowych. Najbardziej
znanym dziełem Rolfa Vrolijka jest jacht
„Alinghi”, zdobywca Pucharu Ameryki
sprzed 10 lat. Model Hanse 575 ma kategorię A, uprawniającą do żeglugi oceanicz-

nej. Jednostka została tak skonstruowana,
by bez trudu mogła być obsługiwana przez
jedną osobę.

22 luki okienne
Wielu projektantów jachtów czerpie inspiracje z łodzi motorowych i planuje wysokie, przeszklone nadbudówki. Tymczasem projekt Hanse 575 pozostaje wierny
tradycyjnym liniom. Pokład jest prawie
płaski. Patrząc na kadłub z boku, ktoś mógłby zapytać: „a gdzie jest kabina?” Otóż
jest. I to bardzo obszerna oraz doskonale
doświetlona. W burtach i płaskiej nadbudówce okna są niewielkie, ale gdy wchodzimy na pokład, widzimy aż dziesięć dużych
okien dachowych. Są jeszcze dwa mniejsze
świetliki doświetlające i wentylujące toalety. Także zejściówka do kabiny jest cał-

kowicie przeszklona. Okna mają systemy
wentylacji, więc nie musimy ich otwierać,
by przewietrzyć pomieszczenia.
Pokład jest niezwykle elegancki, „czysty”
i dość szeroki. Wszystkie liny do obsługi żagli ukryto w nadbudówce oraz w oparciach
siedzisk kokpitowych. Wyprowadzono je
tuż przy stanowiskach sterowania na lewej
i prawej burcie. Przed masztem i w środkowej części pokładu zamontowano szyny,
na których poruszają się bloki szotów grota
i przednich żagli. Relingi przymocowane
do wysokiej falszburty oraz dodatkowe
stalowe uchwyty w nadbudówce zapewniają bezpieczne poruszanie się po łodzi przy
większych przechyłach.
Zdawałoby się, że niska nadbudówka
nie zapewni dostatecznej osłony przed
wiatrem, tymczasem podczas testowego
rejsu w kokpicie było dość spokojnie. 

Pokład Hanse 575 jest prawie płaski, niezwykle elegancki, „czysty” i dość szeroki.

www.magazynwiatr.pl
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Jeżeli potrzebujemy dodatkowej osłony, możemy wyposażyć kadłub w bimini i owiewki kokpitu zaprojektowane do tego jachtu
przez firmę Wendel & Rados. To dodatkowe
wyposażenie montowane jest w stoczni.
W standardowej wersji w kokpicie są dwa
wąskie stoły, między którymi pozostawiono szerokie przejście ku zejściówce. Na zamówienie stocznia może zamontować obniżane stoły. Można je połączyć i przykryć
materacami. Prawie cały kokpit między
kołami sterowymi i zejściówką zamienia
się wówczas w duże łóżko do wypoczynku i opalania. Pod siedziskami znajdują się
bakisty, a pod podłogą kokpitu ukryto pomieszczenie na środki ratunkowe.

Kokpit, platforma kąpielowa
i garaż na ponton
Gościnną część salonu oddziela od kambuza barek – w tej ściance znajduje się wysuwany elektrycznie telewizor.

Armator sam projektuje wnętrze jachtu. Na Hanse 575 może nocować nawet 13 osób.

Armatorska dziobówka z wygodnym łóżkiem i dużą przestrzenią mieszkalną.

16

Na rufie mamy hydraulicznie otwieraną
platformę kąpielową. Po jej opuszczeniu
ukazuje się wejście do garażu mogącego
pomieścić mały ponton. Zalecanym modelem jest tender Williams Turbojet 285,
który zabierze na krótką wycieczkę sternika i dwóch pasażerów. Chcąc rozłożyć
platformę lub skorzystać z tendera, należy
podnieść rufową część kokpitu.
Szeroko rozstawione stanowiska sterowania znajdują się na lekkich podwyższeniach, dzięki czemu sternik ma doskonałą
kontrolę nad wszystkim, co się dzieje na
pokładzie. Nawet siedząc, widzi pokład po
przeciwnej burcie jachtu. Przy obu kołach
sterowych zamontowano siedziska z niskimi oparciami i uchwytami, ale oczywiście najwygodniej prowadzi się jacht,
stojąc. Choćby dlatego, że najlepiej widać
wtedy wszystkie monitory instrumentów
nawigacyjnych.
Tuż obok kół sterowych zamontowano duże, elektryczne kabestany Lewmar.
Chcąc wybrać żagiel, wystarczy obłożyć
linę i wcisnąć przycisk, który może być
zamontowany przy kabestanie lub na podłodze (wówczas uruchamiamy go nogą).
Przed kabestanami elektrycznymi, trochę
bliżej dziobu, znajdują się tradycyjne kabestany ręczne.
Przy obu stanowiskach sterowania, na
głównych panelach, są duże plottery map
oraz kompasy. Poniżej, na mniejszych pulpitach, zamontowano dwa wielofunkcyjne
monitory informujące o sile i kierunku wiatru, głębokości, prędkości, jest także autopilot. Na prawej burcie mamy dodatkowo
manetkę silnika, dwa wskaźniki pracy motoru i klawisze obsługujące dziobowy ster
strumieniowy. Oba stanowiska sterowania mogą być podświetlane światłem białym lub czerwonym (nocnym). Jest nawet
gniazdo na zamontowanie dodatkowego
oświetlenia sterówki na niewielkim maszcie. Gdy stałem za sterem, brakowało mi
grudzień 2012 – styczeń 2013
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jedynie małego schowka na telefon czy notes. Pod rufowymi siedzeniami są schowki,
jednak zbyt głębokie, by trzymać w nich
podręczne drobiazgi. To raczej miejsca na
bluzę lub kurtkę sztormiaka.

Kabiny, salon i biuro prezesa
Pod pokładem testowany model miał trzy
kabiny mieszkalne. Armatorską dziobówkę z osobnymi pomieszczeniami na toaletę
i prysznic oraz dwie dwuosobowe kabiny
gościnne w rufowej części – obie wyposażone w łazienki z przedziałami prysznicowymi. W salonie jest duży rozkładany
stół otoczony kanapą. Do wspólnej kolacji
wygodnie może zasiąść nawet 12 osób.
Gościnną część salonu oddziela od kambuza niski barek – w tej ściance znajduje się
wysuwany elektrycznie monitor telewizora
(32 cale).
Wszystkie pomieszczenia mieszkalne są
zaskakująco wysokie. W gościnnych kabinach na rufie producent zaplanował nawet
schowki w podłodze, w których ukryte są
małe składane drabiny. Posłużą one goś-

ciom o niższym wzroście, którzy chcieliby
na przykład otworzyć lub zamknąć okno
w suficie. Warto też wspomnieć o bardzo
wygodnej zejściówce. Schody mają solidne
poręcze obite skórą. Drzwi są opuszczane,
nie ma więc problemu z ich odkładaniem
w bakiście lub w innym miejscu. Przeszklona suwklapa otwiera się tak daleko, że
nawet bardzo wysokie osoby nie muszą się
schylać przy wychodzeniu na zewnątrz.
Od strony rufy jadalnia sąsiaduje z częścią nawigacyjną jachtu. To właściwie nie
jest przedział nawigacyjny, ale biuro prezesa. Wygodny obracany fotel, oświetlenie
stołu i tablic zamontowanych na prawej
burcie, duży blat i chłodziarka do wina –
to wszystko sprawia, że nawigator będzie
się tu czuł niezwykle komfortowo. Mamy
panele obsługujące jachtową elektronikę,
kontrolujące wszystkie systemy, zamontowano także radio VHF, urządzenie sterujące autopilotem oraz panel sterowania
systemem audio.
Na lewej burcie zbudowano kambuz. Blat
roboczy z corianu ma aż 2,5 m długości.
Zamontowano dwukomorowy zlewozmy-

wak, trzypalnikową kuchenkę gazową,
dwukomorową lodówkę o pojemności
140 l, kuchenkę mikrofalową, piekarnik,
zamrażarkę z kostkarką oraz zmywarkę.
Zaplanowano także miejsce na pralkę. Nie
powinniśmy narzekać na brak schowków.
Jest sporo szafek i szuflad, a niemal cała
przestrzeń pod podłogą salonu przeznaczona została na spiżarnię. Znajdziemy tam
nawet łoża na butelki z winem.
Układ kabin na prototypowej jednostce
to jedna z sześciu dostępnych opcji. Standardowy layout Hanse 575 przewiduje
dodatkową dwuosobową kabinę gościnną
z piętrowym składanym łóżkiem (w miejscu, które w testowanym modelu zajmowała łazienka rufowej kabiny na lewej burcie).
W takim układzie trzy kajuty gościnne
będą miały wspólną toaletę. Poszczególne
elementy różnych aranżacji wnętrza można
łączyć, więc przyszły armator praktycznie
sam projektuje wnętrze jachtu. Maksymalnie na Hanse 575 może nocować nawet 13
osób, ponieważ kanapa w salonie, po obniżeniu stołu, może zostać przekształcona
w dwuosobowe łóżko. 		


Na rufie Hanse 575 mamy hydraulicznie otwieraną platformę kąpielową. Po jej opuszczeniu ukazuje się wejście do garażu na mały ponton.
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Jacht Hanse 575 jest łatwy w obsłudze, nawet dla jednej osoby.

Silnik stop, żagle w górę
Testowany przez nas prototypowy model
575 wyposażony był w żagle typu FCL (fast
cruising laminate) wykonane specjalnie
dla stoczni Hanse przez duńską żaglownię
Elvstrøm Sails. FCL to żagle z czterech
warstw laminatu pokryte taflą chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi
i promieniowaniem UV. Standardowo łodzie otrzymywać będą żagle dakronowe.
Jacht wyposażony był w silnik Diesla
Volvo Penta o mocy 107 KM. W kolejnych
egzemplarzach będzie można montować
także inne jednostki napędowe o maksymalnej mocy 146 KM. Moc silników wyprowadzona jest na wał napędowy i trzypłatową składaną śrubę. Podczas testu
osiągnęliśmy prędkość 8 węzłów (obroty
2160 rpm). Praca motoru była równomierna, jednak wyciszenie komory silnikowej

należałoby poprawić (w kokpicie zanotowałem ponad 80 dB). Przedstawiciel
stoczni zapewniał nas, że konstruktorzy
zaprojektowali już dodatkowe wyciszenie
i wykonają je we wszystkich następnych
jachtach Hanse 575.
Po opuszczeniu wąskiego kanału żeglugowego, który z obu stron otoczony jest
płyciznami, stawiamy żagle. Na pokładzie
znajdują się zaledwie trzy dorosłe osoby.
Nazajutrz jacht ma być wyjmowany z wody
na swój pierwszy przegląd po czterech miesiącach intensywnych testów, więc zbiorniki wody i paliwa są prawie całkowicie
opróżnione. Jak na pierwszą połowę listopada, warunki pogodowe na Bałtyku są dobre. Wiatr 9, 10 węzłów, łagodne zafalowanie, temperatura 10 stopni Celsjusza, pełne
zachmurzenie i delikatna mgła.
Żeglując z wiatrem, na pełnym kursie
osiągamy prędkość 4,9 węzła. Po przejściu

na baksztag prędkość wzrasta do 5 węzłów.
Dalej ostrząc, jacht stale zwiększa prędkość
do 6,8 węzła w półwietrze i w końcu do
maksymalnej osiągniętej tego dnia prędkości 8,7 węzła w bajdewindzie. Ostrząc do
wiatru, zauważyliśmy, że róg foka czasem
się zaczepia o kosz dziobowy. Przedstawiciel stoczni tylko czekał, aż zwrócimy na to
uwagę – uśmiechnął się, pokiwał głową ze
zrozumieniem i powiedział, że nowy niższy kosz już czeka w stoczni na montaż.
Poza tym jacht płynie prawie sam. Wystarczy utrzymywać kurs i wypatrywać
ewentualnych przeszkód. Podejście do portu jest dosyć wąskie, więc wymaga kilku
halsów, obserwacji wskazań plottera map
i nocnego oznakowania szlaku (wracamy
po zmroku). Stojąc za kołem sterowym,
nie trzeba jednak myśleć o pracy szotami.
Po zwrocie równo wybrany elektrycznym
kabestanem fok sam przechodzi na drugą
burtę. Jedynie przy zmianie kursu z pełnego na ostry lub z ostrego na pełny musimy
pamiętać, który szot obsługuje grot, a który
prowadzi do przedniego żagla, aby obłożyć
odpowiednią linę na elektrycznym kabestanie. Chcąc nam pokazać, jak łatwa jest
obsługa tego 17-metrowego jachtu, skipper
ze stoczni sam sklarował żagle i bez naszej
najmniejszej pomocy zacumował przy nabrzeżu rzeki Ryck, nad którą położona jest
stocznia Hanse.
Model 575 to piękny, nowoczesny i bardzo wygodny jacht. Jego walory docenią
zarówno indywidualni armatorzy, jak i firmy gotowe organizować dalekie rejsy na
większych jachtach. Jest to też jacht łatwy
w obsłudze nawet dla jednej osoby. Obecnie prototypowy kadłub Hanse 575 przechodzi szczegółowy przegląd. Ponownie
zostanie zaprezentowany na styczniowych
targach w Düsseldorfie.
Arek Rejs
HANSE 575

Oświetlenie kokpitu. W nocy będzie bezpiecznie i przytulnie.
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Długość
17,15 m
Szerokość
5,20 m
Zanurzenie
2,85 m
Wyporność
19 500 kg
Balast
5 900 kg
Zbiornik wody
810 l
Zbiornik paliwa
520 l
Grot
87,50 m kw.
Fok
63 m kw.
Genua
74 m kw.
Genaker
210 m kw.
Silnik
Volvo Penta 107 KM
Kategoria
A
Przedstawiciel marki Hanse w Polsce:
Horyzont Sp. z o.o., Szczecin,
ul. Przestrzenna 23, tel. 508 341 633,
www.hanseyacht.pl
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Najwyższa jakość
i zaawansowanie technologiczne

Kontakt:

509 970 271

WKRÓTCE OTWARCIE SKLEPU W SZCZECINIE

reklama

 odzieży technicznej
 odzieży casualowej
 akcesoriów

Wskaźniki B&G z ekranem dotykowym
B&G, lider w produkcji zaawansowanych systemów nawigacyjnych, oferuje nowe wskaźniki wielofunkcyjne Zeus Touch. Mają one wiele funkcji znanych z nagradzanego modelu Zeus (na przykład
nakładanie plików pogodowych GRIB czy pomoc w halsowaniu do punktu docelowego). Nowością
w serii Touch jest ekran SailSteer™ informujący między innymi o kursie kompasowym, kursie z GPS,
pływach, kącie i prędkości wiatru, kącie wychylenia steru i namiarze na waypoint. Ekran pozwala także
na kontrolę pracy autopilota. W ofercie są modele o przekątnej ekranu 6,4” , 8,4” oraz 12.1”. Linia Touch
współpracuje z produktami B&G (SonicHub, AIS, Triton, Autopilot, radary Broadband 3G i 4G, nowy
moduł Wi-Fi GoFree). Moduł Wi-Fi umożliwia posiadaczom tabletów podgląd obrazu ze wskaźnika
oraz pełne sterowanie za pomocą tych urządzeń.
Źródło: www.parker.com.pl

Kosmetyczka AWN

Lampa naftowa

Kosmetyczka znanej niemieckiej firmy AWN uszyta jest
z bardzo wytrzymałego poliestru i ma otwieraną klapę
z hakiem ułatwiającym jej zawieszenie. Wewnątrz wykończono ją łatwym do czyszczenia nylonem. Na wewnętrznej
stronie klapy znajduje się
odpinane lusterko. Wymiary:
25 x 12 x 15 cm. Cena: 45 zł.
Źródło: www.bakista.pl

Mosiężna lampa znanej marki Petromax zachwyca jakością wykonania i sprawnym
działaniem. Opatentowano
ją na początku XX wieku
i do dziś składana jest ręcznie z ponad 200 części. Wydajność światła: około 400W.
Zbiornik: litr. Czas palenia:
około 8 godzin. Wysokość:
395 cm. Cena: 500 zł.
Źródło: www.bakista.pl

Kamizelka Crewfit 190N
Projektanci produktów marki Crewsaver stworzyli nową generację automatycznych komfortowych kamizelek z komorą zapewniającą wyporność 190N. Kamizelki są krótsze i lżejsze, mają wygodny kołnierz, a obwód
klatki piersiowej zwiększono do zakresu od 86 do 152 cm. Zastosowano sprawdzony system aktywacji MK5i
Standard Automatic z nabojem 38 gr. Model Crewfit 190N jest dostępny z uprzężą lub bez. W wersji Plus
posiada kaptur oraz oświetlenie sygnalizacyjne. Cena: od 890 zł do 1090 zł.
Źródło: www.crewsaver.pl

Damski sztormiak Marinepool
Wodoodporna i oddychająca damska kurtka oceaniczna Halifax wykonana
jest z trzywarstwowej membrany XPU. Ma laminowane szwy oraz wysoki
podszyty polarem kołnierz z klapą chroniącą twarz. Kaptur ma trzystopniową regulację. Halifax posiada dwie duże kieszenie po bokach, kieszenie
podszyte polarem do ocieplania dłoni oraz dwie kieszenie na piersiach
zamykane wodoszczelnymi suwakami. Przepuszczalność pary wodnej:
20.000 g/sqm/24h. Wodoodporność: 20.000 m. Rozmiary: XS-XXL.
Źródło: www.kevisport.pl

Ręczniki z microfibry
Seria praktycznych ręczników
z microfibry firmy McNett. Doskonale absorbują wodę. Dostępne
są w różnych kolorach. Największy ręcznik ma wymiary 90 cm
x 157 cm. Cena: od 62 zł do 104 zł.
Źródło: www.makanu.com.pl

www.magazynwiatr.pl

Kamizelka Slam
Ergonomiczna kamizelka marki Slam przypadnie do gustu nie tylko żeglarzom,
ale też uprawiającym kajakarstwo, windsurfing i kitesurfing. Po bokach mamy
paski ułatwiające dopasowanie kamizelki do sylwetki zawodnika, a na piersiach
znajdują się dwie kieszenie zamykane na zamek. Przydadzą się na podręczne drobiazgi, na przykład szeklownik lub zegarek.
Źródło: Facebook – Slam Szczecin.
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Szlak pięciu wojewód
Na odrodzenie się tego szlaku czekaliśmy równie długo, jak na ukończenie budowy autostrady A2
ze Słubic do Warszawy. Na szczęście, dziś można już pisać o sukcesach. Międzynarodowa
droga wodna E70 zyskała nowe mariny i wizerunek.

D

roga wodna E70 łączy zachodnią
Europę (od belgijskiej Antwerpii
i holenderskiego Rotterdamu)
z rejonem Kaliningradu oraz z systemem
drogi wodnej Niemna. Polski odcinek to
ponad 700 kilometrów rzek i kanałów. Rozpoczyna się na Odrze, kilkadziesiąt kilometrów na północny zachód od Kostrzyna
nad Odrą. Prowadzi przez Kostrzyn, Gorzów Wielkopolski, Drezdenko, Czarnków,
Ujście, Nakło nad Notecią, Bydgoszcz,
Grudziądz, Tczew i Elbląg – aż po Zatokę
Gdańską i Zalew Wiślany. Z zalewu E70
wiedzie Pregołą i Dejmą na Zalew Kuroński i kończy się w Kłajpedzie.
Od Odry szlak najpierw biegnie na
wschód – 294 kilometry Wartą, Notecią,
Kanałem Bydgoskim i Brdą, aż do spotkania z Wisłą pod Bydgoszczą. Następnie meandruje na północny zachód i na północ –
114 kilometrów Wisłą, Nogatem i Zalewem
Wiślanym do granicy z Rosją. Po drodze
mamy 22 śluzy. Większość z nich powstała
na przełomie XIX i XX wieku.
Szerokość szlaku wynosi od 16 do 25 metrów. Minimalne promienie łuków mają 200,
250 metrów, a głębokość torów wodnych od
1,2 do 1,5 metra. Minimalne prześwity pod
mostami to 3,5 – 4 metry. Łodzie mogą rozwijać maksymalną prędkość 8 km/h. Droga
E70, łącząca aż pięć województw, należy do
najbardziej urozmaiconych i malowniczych
szlaków żeglugowych w Polsce.

Droga E70 zmienia oblicze
W ostatnich dwóch latach na szlaku zrealizowano sporo inwestycji, które poprawiły infrastrukturę turystyczną. W centrum
Gorzowa Wielkopolskiego przygotowano
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W Czarnkowie powstała nowoczesna marina przyjmująca jednostki o długości do ośmiu metrów.

stanowiska cumownicze, odbudowano też
nabrzeże miejskiego bulwaru. W Drawsku
wzniesiono Przystań Yndzel, gdzie oprócz
slipu i pomostów pływających znajdziemy
miejsca noclegowe, sanitariaty, pole biwakowe oraz dwie plaże. W Czarnkowie powstała
nowoczesna marina przyjmująca jednostki
o długości do ośmiu metrów. Przystań posiada slip, prąd, wodę, sanitariaty, warsztat
naprawczy, pompę do odbioru nieczystości
z jachtów, pole biwakowe oraz wypożyczalnię sprzętu pływającego. W Nakle nad Notecią zbudowano nowoczesny port jachtowy
z pełnym zapleczem postojowym, dozorowany, oferujący dostęp do warsztatów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Wodniacy
mogą skorzystać z toalet, podłączyć jacht do
prądu i napełnić zbiorniki wodą.

Okazała marina, z budynkami o ciekawej, nowoczesnej architekturze, czeka na
nas na odnowionej za 79 mln złotych Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. To miejsce
staje się wodniacką perłą polskich szlaków
śródlądowych. Przystań jest tak niezwykła,
że zajmuje najwyższe lokaty w konkursach
architektonicznych. System oświetleniowy
pozwala „malować” po zmroku portowe budynki na różne kolory – zależnie od okazji

grudzień 2012 – styczeń 2013
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dztw
lub pory roku. Na przystani znajdują się hangary dla łodzi, siłownia oraz pomieszczenia
dla zawodników. Mamy również hotel oraz
salę konferencyjną. Turyści przemierzający
przez Bydgoszcz drogą E70 znajdą przy kei
kilkanaście miejsc gościnnych dla jachtów.
W Toruniu zmodernizowano nabrzeże
Wisły będące elementem rzecznej panoramy miasta. Nabrzeże przystosowane jest
do cumowania dużych jednostek pasażerskich. Odbudowano również przystań AZS
przy bulwarze Filadelfijskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Tu może
się dziś zatrzymać około 20 mniejszych
jednostek pływających.
Duże zmiany widać także na Pętli Żuławskiej, której system dróg wodnych należy do najważniejszych atrakcji szlaku E70.
Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa, Wisła
Królewiecka, Nogat, Wisła Śmiała, Tuga,
Motława, Kanał Jagielloński oraz rzeki
Elbląg i Pasłęka tworzą razem niezwykły
system dróg od długości ponad 300 kilometrów. Tu także powstały nowe porty, przystanie i pomosty cumownicze – w sumie
około 300 nowych miejsc dla jachtów.
Nowa przystań w Tczewie nad Wisłą
oferuje miejsca dla 10 jednostek, ujęcie
wody oraz przyłącze energii elektrycznej.
W Drewnicy na Szkarpawie ustawiono
nowe pomosty pływające. W Białej Górze,
gdzie Nogat spotyka się z Wisłą, powstała 

www.magazynwiatr.pl
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W centrum Gorzowa Wielkopolskiego odbudowano nabrzeże miejskiego bulwaru.

W Drawsku wzniesiono Przystań Yndzel, gdzie oprócz slipu i pomostów znajdziemy miejsca noclegowe.

Okazałą marinę, z budynkami o ciekawej architekturze, zbudowano na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.
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przystań żeglarska mająca na pomostach
przyłącza prądu oraz wodę, a na lądzie slip,
sanitariaty i kuchnię. W Malborku działa
od roku przystań żeglarska Park Północny
zbudowana za ponad 4 mln złotych. To niezwykle atrakcyjne miejsce dla wodniaków,
bo znajduje się blisko zamku krzyżackiego
i centrum miasta. Na miejscu jest pole namiotowe, parking, sanitariaty z natryskami
oraz kąpielisko. Można podłączyć jacht do
prądu. Malborska przystań przyjmuje jednostki o długości do 10 metrów i zanurzeniu nie przekraczającym 1,5 metra.
Uroczy drewniany pomost z punktami
poboru wody i energii oddano do użytku
w Osłonce nad Szkarpawą, trzy kilometry przed Zalewem Wiślanym. Poza tym
wyremontowano wał, zbudowano schody
z pomostu na koronę wału, wzniesiono budynek z zapleczem sanitarnym oraz wiatę
biesiadną z dwoma stanowiskami przygotowania posiłków i zmywania naczyń.
Wodniacy mogą tu rozbić namiot, skorzystać z boiska do siatkówki plażowej lub
z miejsca na ognisko.
Piękną przystań otwarto w Błotniku na
krańcu Martwej Wisły, w miejscu dawnej
bazy przeładunkowej (gmina Cedry Wielkie). Budynek z przeszklonymi frontami
skierowanymi w kierunku wody wzniesiono na palach. Na pomostach są wydzielone
stanowiska cumownicze, a także oświetlenie oraz punkty poboru wody i prądu. Dzięki tej inwestycji Błotnik stał się nie tylko
przystankiem wodnym, ale także mariną
oferującą miejsca rezydenckie (do Górek
Zachodnich, bramy na Zatokę Gdańską,
jest stąd około 10 kilometrów). Krótko po
otwarciu przystani do Błotnika zawitała z wizytą para prezydencka. Bronisław
Komorowski wraz z małżonką przypłynął
z Gdańska polskim jachtem motorowym
Delphia 1350 Escape. „Dobrze jest widzieć
tutaj w Błotniku, na Pętli Żuławskiej, że
i w tym obszarze Polska się rozwija” – powiedział prezydent, który przed laty często
pływał szlakami wodnymi, był nawet prezesem Ligi Morskiej i Rzecznej.
W Krynicy Morskiej zmodernizowano
wszystkie nabrzeża, mamy nowy slip i pirsy cumownicze. Wykonano także prace
pogłębiające w basenie portowym oraz na
podejściu. W Braniewie powstała przystań
z eleganckim budynkiem i niewielkim pomostem przytwierdzonym do wysokich
betonowych pali. Do tej miejscowości
możemy dopłynąć z Nowej Pasłęki leżącej nad Zalewem Wiślanym, gdzie działa
port dla 22 jachtów oraz most zwodzony
nad kanałem portowym. W trakcie prac
umocniono nabrzeże, uzbrojono teren
w instalacje wodną, kanalizacyjną i burzową, doprowadzono prąd i wykonano nowe
oświetlenie. Na południowo-wschodnim
brzegu Zalewu Wiślanego mamy jeszcze
grudzień 2012 – styczeń 2013
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port w Tolkmicku, w którego zachodniej części jachty mogą cumować do nowych pomostów z wydzielonymi miejscami postojowymi. Przystań zapewnia
dostęp do prądu, wody oraz sanitariatów
z prysznicami.
Na południowym krańcu Zalewu Wiślanego wpływamy na rzekę Elbląg, która
prowadzi na południe do Elbląga. Kosztem
9 mln zł powstał tu nowoczesny port dla ponad 70 jachtów. Przebudowano 300 metrów
nabrzeża, pogłębiono basen portowy do 2,5
metra, a dwa mosty przebudowywane są na
zwodzone i stylizowane na przedwojenne
pierwowzory. Na przystani możemy zatankować wodę, oddać ścieki i podłączyć jacht
do prądu.

Kolejne wyzwanie
Zanim rozpoczęto prace wzdłuż drogi
E70, Jerzy Wcisła, przewodniczący rady
miasta Elbląg, gorący orędownik turystyki śródlądowej, pokonał wraz z załogą
cały szlak. – Wyruszyliśmy z Kostrzyna
nad Odrą – wspomina. – Najpierw przez
cztery dni przepłynęliśmy pierścień berliński, a później, znad granicy, ruszyliśmy na wschód. W osiem dni pokonaliśmy
całą drogę E70 od Kostrzyna nad Odrą po
Zalew Wiślany. Infrastruktury dla wod-

Piękną marinę otwarto w Błotniku na krańcu Martwej Wisły. Budynek przystani wzniesiono na palach.

niaków prawie w ogóle wówczas nie było.
Pierwszą przystań, która gwarantowała
postój w cywilizowanych warunkach, napotkaliśmy dopiero w Bydgoszczy. Dziś
sytuacja jest nieporównywalnie lepsza –
dodaje Jerzy Wcisła. Przez ostatnie trzy
lata samorządy pięciu województw wy-

konały olbrzymią pracę. Wciąż zmieniają
oblicza brzegów wzdłuż szlaku, jednak
konieczne są także prace na rzekach i kanałach, aby drogi wodne były w pełni bezpieczne i wystarczająco głębokie – tu niezbędne jest wsparcie władz centralnych,
które są gospodarzami cieków.

Rejsy Żeglujmy po bałtyku

Kurs na Alandy

ŻEGLUJMY PO BAŁTYKU
KAMPANIA MAGAZYNU WIATR

Kto kocha kameralny mazurski klimat i jednocześnie uwielbia surowość Bałtyku, powinien
wyruszyć na Alandy. Z grupą znajomych przez dwa tygodnie przepłynęłam 823 mile.
Odwiedziliśmy tylko trzy porty, ale nauczyliśmy się bardzo dużo.
głębokościami oraz informacje praktyczne
o infrastrukturze portowej. Kapitan zaopatrzył się w pomoce nawigacyjne. Odcinek
Górki Zachodnie – Mariehamn postanowiliśmy pokonać bez przystanków. Na
wyspach upatrzyliśmy kilka miejsc, które
chcieliśmy odwiedzić. Zapowiadało się
piękne bałtyckie lato...

Wyspy Alandzkie. Skrawki skalistego lądu rozrzucone u brzegów Finlandii.

W magazynie „Wiatr” rozpoczęliśmy publikację cyklu artykułów zachęcających do turystycznej żeglugi po Bałtyku. Będziemy opisywać wybrzeża, porty i przystanie, nowe inwestycje, a także zaprosimy was na najważniejsze bałtyckie imprezy i regaty oraz sprawdzimy
ofertę firm czarterowych. W relacjach z rejsów znajdziecie wiele informacji o ciekawych
trasach i wyjątkowych miejscach, które warto zobaczyć podczas morskiej podróży. W materiałach z cyklu „Żeglujmy po Bałtyku” chcemy zachęcać was do bardzo rozważnej i odpowiedzialnej żeglugi po naszym morzu i podpowiadać, jak organizować bezpieczne
turystyczne wyprawy. W numerze listopadowym Kamila Ostrowska opowiadała o włóczędze wokół duńskiej Zelandii. Podczas tego rejsu ląd ani razu nie zniknął za horyzontem. Tym razem autorka wraca wspomnieniami do innej wyprawy. Czy młoda załoga
poradziła sobie z bałtycką żeglugą non stop?

B

yliśmy trochę zmęczeni żeglowaniem z nieznajomymi. Kiedy wykupujemy koję na rejs komercyjny,
raczej nie wiemy, z kim będziemy dzielić
pokład, co będziemy jeść i czy załoga będzie
miała taką samą ochotę na pływanie jak my.
Dlatego skrzyknęliśmy przyjaciół, osoby
sprawdzone i kochające trudy bałtyckiej żeglugi. Nasza sześcioosobowa ekipa wyczarterowała w Górkach Zachodnich jacht Reja 35.
To niewielka jednostka, krąży nawet opinia,
że bardziej nadaje się na śródlądzie niż na morze. Ale tego lata na nic większego i bardziej
luksusowego zwyczajnie nie było nas stać.
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Idea żeglugi do wrót Zatoki Botnickiej
spodobała się wszystkim. Wiedzieliśmy,
że to dość daleko oraz że akwen ma sporo wysp i wysepek, więc trzeba umiejętnie
nawigować. Ale chcieliśmy, by pierwszy
samodzielny rejs był wyjątkowy. Dlatego
wszystkie „ale” odsunęliśmy na bok i rozpoczęliśmy przygotowania. Kupiliśmy zestaw map Wysp Alandzkich. Przekopaliśmy internet w poszukiwaniu locji. Udało
się nawiązać kontakt z Polakiem mieszkającym w Mariehamn. Przesłał nam przewodnik po alandzkich przystaniach. Znalazłam
w nim rysunki pomostów z zaznaczonymi

Do portu w Górkach Zachodnich docieramy dwoma samochodami zapakowanymi po dach. Rozpakowujemy bagaże i jedziemy na zakupy. Po powrocie można już
przejmować jacht. Czekają na nas pierwsze
niespodzianki w postaci kilku zepsutych
elementów i braków w wyposażeniu. Na
szczęście prawie wszystko udaje się uzupełnić. Niestety, pogoda nie sprzyja bałtyckim debiutantom, którzy wybierają się
w pierwszy samodzielny rejs. Przez dwie
doby cały czas odbieramy prognozy zapowiadające sztorm. Jesteśmy uziemieni.
Świeci słońce i jest gorąco, a my musimy
się zadowolić zwiedzaniem Trójmiasta.
Dopiero czwartego dnia oddajemy cumy.
Początek rejsu, a już mamy trzy dni opóźnienia. Nie przejmujemy się tym zbytnio,
bo radość wynikająca z tego, że ląd został
za nami, rekompensuje wszystko.
W Zatoce Gdańskiej wieje czwórka, ale
z północy. Musimy korzystać z silnika,
by płynąć w wybranym kierunku. Dopiero pod wieczór wiatr zaczyna zmieniać
kierunek, ale jednocześnie słabnie, mamy
zaledwie dwa stopnie Beauforta. Słońce
zachodzi za horyzontem, a Mierzeja Helska powoli znika za rufą. Ledwo pierwsza
wachta zdążyła się rozgościć w kokpicie, za
plecami słyszymy groźne pomruki burzy.
Ciemne niebo co chwila rozjaśniają błyskawice. Co robić, gdy burza idzie na nas
znad lądu, od którego oddaliliśmy się już
na ponad 50 mil? Nie pozostaje nic innego
jak uciekać w morze. Silnik: cała naprzód.
Kierunek: Alandy.

Zwątpienie
Burza, podobnie jak polskie wybrzeże,
została z tyłu. Niestety, gdy wraz z drugą
oficer rozpoczęłyśmy damską wachtę, zagrudzień 2012 – styczeń 2013
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Start spóźniony o trzy dni

Żeglujmy po bałtyku Rejsy

czyna lać. Na szczęście wiatr wreszcie jest
korzystny, więc możemy wyłączyć silnik.
Pierwsza noc na morzu upływa spokojnie.
Nad ranem na pokładzie pojawia się pasażer na gapę. Mały, przypominający szpaka,
ptaszek przycupnął na dziobie i chętnie
korzysta z podrzucanych mu kawałków
chleba. Tymczasem wiatr wzrasta do pięciu stopni Beauforta i zmienia kierunek na
zachodni. Nasza prędkość z dwóch węzłów
rośnie do ponad sześciu. Bałtyk zaczyna się
kołysać, a wraz z nim nasze żołądki. Refujemy żagle. To już druga doba na morzu,
a wciąż zapominamy, że czasem trzeba coś
zjeść i wypić ciepłą herbatę.
Poranek trzeciego dnia przynosi zwątpienie i rozłam w załodze. Kapitan proponuje,
by zawinąć do Sztokholmu. Część załogi
marzy o tym samym – byle postawić nogę
na lądzie. Jesteśmy po prostu zmęczeni.
Wiatr wieje nieprzerwanie z siłą 5, 6 stopni Beauforta. Nasza Reja 35 walczy z wysoką boczną falą, a Alandy ciągle daleko.
W końcu mówię głośno coś, o czym wszyscy wiedzą. Jeśli zboczymy z strasy i popłyniemy do Szwecji, możemy zapomnieć
o Alandach. Nie starczy nam czasu. Po tych
słowach na pokładzie zalega cisza...
Ostatecznie zwycięża ambicja. Płyniemy
dalej. Jeden z załogantów, który najlepiej
znosił trudy podróży, schodzi pod pokład,
przypina się do kambuza i gotuje obiad.
Wszyscy karnie zmuszamy się do zjedzenia
ciepłego posiłku, który zaczyna działać na
nas jak jakiś magiczny wywar. Odzyskujemy energię. Żołądki wracają na swoje miejsca. Przetrwaliśmy kolejną noc.

Kręcimy się po ulicach, podglądając
Alandczyków. Warto wspomnieć, że wyspy mają nietypową sytuację geopolityczną.
Stanowią autonomiczną prowincję Finlandii
i są strefą zdemilitaryzowaną. Co ciekawe,
oficjalnym językiem jest szwedzki, ponieważ Alandy należały kiedyś do tego kraju.
Następnego dnia zwiedzamy muzeum
morskie i zacumowany niedaleko naszej
mariny żaglowiec „Pommern”. Pod pokładem tego czteromasztowego barku zachowano wiele sprzętów z czasów aktywności
statku. Z kolei w muzeum można podziwiać oryginalny dzwon z żaglowca „Herzogin Cecilie” i prawdziwą piracką flagę
z czaszką z XVIII wieku.
Musimy podjąć decyzję w sprawie dalszego przebiegu rejsu. Do końca czarteru został
tydzień. Wiemy, że na powrót musimy zarezerwować co najmniej trzy dni. Nie chcemy
znów płynąć non stop, więc decydujemy, że
wyruszamy pojutrze i zrobimy przystanek
w Visby na Gotlandii. Niestety, zwiedzanie
innych przystani alandzkich musimy odłożyć na inną okazję. Ostatniego dnia pobytu
na wyspach chcieliśmy poznać okolicę Mariehamn. W marinie wypożyczamy rowery
i ruszamy na wycieczkę. W miejscowości
Kungsö natrafiamy na wieżę obserwacyjną
– pamiątkę po obecności wojsk radzieckich.

to mamy wystarczająco dużo miejsca, by
zaparkować burtą do kei. Postój na Gotlandii wykorzystujemy przede wszystkim
na odpoczynek. Odsypiamy, zwiedzamy
miasteczko i ruszamy do Polski. Żegluga wzdłuż wyspy dłuży się wyjątkowo.
Wiatr zmienił kierunek i wieje nam prosto w dziób. Dzielnie halsujemy i jednocześnie zastanawiamy się, czy nie byłoby
lepiej płynąć na wprost, pomagając sobie
silnikiem. Obliczamy, że nic byśmy nie
zyskali na czasie, bo wieje na tyle mocno,
że nasza prędkość na silniku pod wiatr byłaby mizerna. Pozostaje nam halsowanie.
Drugiego dnia żeglugi włączamy jednak
silnik, by nieco przyspieszyć. Na szczęście wiatr zaczyna powoli odkręcać i dmucha z bardziej korzystnego kierunku. Do
polskiego wybrzeża zbliżamy się, płynąc
przyjemnym półwiatrem. Nie chcemy
wchodzić do Górek Zachodnich po ciemku, więc zatrzymujemy się na noc w Helu.
Nazajutrz w trzy i pół godziny wracamy
do macierzystego portu.
Nasz rejs na Alandy mogłabym podsumować słowami: „rzucili się na głęboką
wodę”. Pomimo bardzo dobrego przygotowania, przelot z Górek Zachodnich
do Mariehamn nas zaskoczył. Cztery
dni morskiej żeglugi non stop to i mało,

Stolica Wysp Alandzkich
Czwarty dzień od wypłynięcia z Polski.
Około południa zbliżyliśmy się do Mariehamn, stolicy Wysp Alandzkich. Wpływa
się wąskim szlakiem między wyspami. Tor
jest bardzo dobrze oznaczony – wystarczy
trzymać się boi. Na tym odcinku kursuje
dużo statków pasażerskich, dlatego trzeba
być ostrożnym i płynąć prawą stroną podejścia. W końcu dobijamy do kei w marinie
zachodniej Mariehamn. Naokoło nas piękne
widoki. Alandy przypominają szwedzkie
szkiery. Wysepki są kamieniste, porośnięte
iglastą roślinnością. Woda przejrzysta, powietrze rześkie i pachnące jak w górach.
Stolica Alandów przywitała nas piękną
pogodą. Płacimy za postój 25 euro. W tej
cenie mamy nie tylko miejsce przy kei, ale
także możliwość korzystania z sanitariatów oraz nagrzanej sauny. Udajemy się tam
niezwłocznie. Po regeneracji w temperaturze 70 stopni Celsjusza ruszamy zwiedzać
okolicę. Mariehamn to kameralne, zadbane
miasteczko. Mieszkańcy upodobali sobie
stare amerykańskie samochody. Jest ich tutaj więcej niż nowych europejskich marek.
www.magazynwiatr.pl

Miasto Visby na Gotlandii. Do domu wciąż daleko.

Powrót przez Gotlandię
Następnego dnia oddajemy cumy i ruszamy w drogę powrotną. Wiatr nam
sprzyja. Wieje z północnego wschodu
z siłą czterech stopni Beauforta. Po 35
godzinach żeglugi wchodzimy do portu w Visby. W głównej marinie nie ma
miejsc, więc cumujemy po lewej stronie
od wejścia do basenu portowego. Stąd jest
dalej do sanitariatów i bosmanatu, ale za

Fot. Michał Przybylski

i dużo. Jeśli porównamy ten dystans do
żeglugi oceanicznej – taki odcinek będzie niczym. Jednak jeśli organizujemy
wakacyjny rejs – to już kawał drogi. Nie
przewidzieliśmy, że dwa tygodnie to zbyt
mało czasu na dotarcie na Alandy i zwiedzenie wysp. To najważniejsza nauczka
z tego rejsu. Lepiej zarezerwować trzy
tygodnie albo rozważyć czarter jachtu na
Alandach.
Kamila Ostrowska
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„Darem Szczecina” przez
Niesamowite widoki, wąskie przesmyki i słynne jezioro Loch Ness.
Przebijamy się Kanałem Kaledońskim przez północną Szkocję
– razem z Wojtkiem Maleiką i załogą „Daru Szczecina”.

K

anał Kaledoński, który łączy
wschodnie i zachodnie wybrzeża Szkocji, otwarto w 1822 roku.
Zbudowano go, by skrócić drogę z Morza Irlandzkiego na wschód i zapewnić bezpieczniejszą żeglugę dzięki ominięciu niespokojnych wód północy i cieśniny Pentland Firth.
Budowa kosztowała 910 tysięcy ówczesnych funtów. Choć do kopania kanału zatrudniono ponad trzy tysiące mieszkańców
najbliższych okolic, prace trwały aż 19 lat
(12 lat dłużej niż planowano). Trudności,
związane głównie z rosnącymi kosztami,
spowodowały, że planowaną głębokość 6,1
metra zmniejszono do 4,6 metra.
Niestety, kiedy oddawano nową drogę
wodną do użytku, statki morskie były już

tak duże, że Kanał Kaledoński okazał się
dla nich za wąski i za płytki. Dziś służy
niemal wyłącznie żegludze turystycznej.
Co roku przepływa tędy do 150 tysięcy
jachtów i łodzi motorowych.

Wyruszamy na północ
Jak zwykle po zakończeniu zlotu żaglowców The Tall Ships Races przechwytujemy
„Dar Szczecina”, by zorganizować rejs po
najciekawszych wodach w okolicy. Tym razem postanawiamy przepłynąć z Dublina
w Irlandii do Stavanger w Norwegii, właśnie przez Kanał Kaledoński. Załogę tworzą studenci z całej Polski, a zdecydowaną
przewagę na pokładzie mają panie.

Spotykamy się ostatniego dnia zlotu. Załoga może przez chwilę poczuć atmosferę
tej imprezy i zobaczyć jachty, które jeszcze
stoją w porcie. Planujemy pozostać w irlandzkiej stolicy dzień. Łyk piwa Guinness
w pubie, spacer uliczkami dzielnicy Temple
Bar, czterolistna koniczynka na szczęście –
najważniejsze punkty Dublina zaliczone,
więc możemy ruszać dalej.
Płyniemy na północ w kierunku zachodnich wrót Kanału Kaledońskiego. Po
drodze zawijamy do Belfastu (zwiedzamy
piękne nowoczesne muzeum „Titanica”),
Campbeltown (odwiedzamy destylarnię
whisky), zatrzymujemy się także w miejscowości Oban, gdzie zaliczamy popołudnie pod hasłem fish & chips. Stąd mamy
już tylko 30 mil do Corpach, gdzie znajduje
się pierwsza śluza otwierająca przed nami
wody śródlądowe Szkocji.

Informacje praktyczne

Załoga „Daru Szczecina” u bram Kanału Kaledońskiego.
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Fot. Wojciech Maleika

Kanałem Kaledońskim zarządza British Waterways Scotland. Mogą z niego
korzystać jednostki o maksymalnych wymiarach: długość – 45,72 metra, szerokość – 10,67 metra, zanurzenie – 4,1 metra (kapitan jachtu o zanurzeniu 3,8 metra
lub większym, przed podróżą powinien
się skontaktować z biurem kanału). Maksymalna wysokość masztu od linii wodnej
to 27,4 metra (prześwit mostu w miejscowości Inverness, gdzie kanał kończy się po
wschodniej stronie).
Szlak ma długość 50 mil morskich,
z czego 22 mile to kanały stworzone ciężką pracą ludzkich rąk. Pozostałe 38 mil to
naturalne drogi wodne z trzema jeziorami:
Loch Lochy, Loch Oich oraz największym
i najbardziej znanym Loch Ness. Po drodze znajduje się 29 śluz oraz 10 mostów
obrotowych.
Po kanale można pływać jedynie w dzień.
Śluzy i mosty obsługiwane są od godz. 8 do
18 (w sezonie letnim) oraz od godz. 8.30 do
17.30 (wiosną i jesienią). Zimą śluzy działają
wyłącznie w dni robocze od godz. 9 do 16.
Obsługa, z którą można się skontaktować
przez UKF (kanał 74), pomaga zacumować
jacht w śluzie lub po prostu otwiera most,
widząc płynącą łódź. Panowie często robią
sobie przerwę na lunch (około godz. 13)
i wtedy musimy poczekać. Podczas naszego
grudzień 2012 – styczeń 2013
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Kanał Kaledoński
rejsu prawie wszystkie śluzy i mosty były
otwierane „w locie”, a jeśli musieliśmy się
zatrzymać, to tylko na kilka minut.
Wpływając do Kanału Kaledońskiego
z zachodu, pamiętajmy, że do pierwszej śluzy możemy wpłynąć przy wodzie mającej
poziom nie mniejszy niż metr. Jeśli żeglujemy w kierunku zachodnim, na początku
kanału poziom wody musi być nie mniejszy
niż 1,4 metra.
Pokonanie całej drogi kosztuje 17 funtów brytyjskich za każdy metr jachtu.
Po dokonaniu opłaty mamy aż osiem
dni, by dopłynąć na drugą stronę. Warto
wiedzieć, że jednostki służące do szkolenia młodzieży mogą otrzymać 50 proc.
zniżki. Prawo do takiego rabatu należy
potwierdzić odpowiednim dokumentem
w języku angielskim. Nam udało się
otrzymać zniżkę po okazaniu dokumentu w języku polskim i szybkim przetłumaczeniu tekstu w obecności urzędnika.
Widać, ludzie są tu życzliwi i z natury
niepodejrzliwi.
Opłaty dokonujemy w Corpach, tuż za
pierwszą śluzą. W cenę są wliczone postoje przy licznych pontonach pływających
i nabrzeżach, zwykle w pobliżu śluz lub
mostów. Otrzymujemy też skipper’s guide
– niewielką mapę kanału z informacjami
o tym, gdzie możemy się zatrzymać. Dostajemy także bardzo cenny kluczyk otwierający drzwi do toalet i pryszniców wzdłuż
całego kanału. Należy go oddać na ostatniej śluzie, tuż przed wyjściem na morze.
Kanał można przepłynąć w niecałe trzy
dni, ale nie warto się spieszyć. Lepiej zaplanować postoje w ciekawych miejscach
i krótkie wypady na ląd. W planowaniu
wycieczek pomoże otrzymana mapa. Przy
niektórych nabrzeżach można się zaopatrzyć w wodę i podłączyć jacht do prądu.
Zazwyczaj w pobliżu są toalety, prysznice,
miejsca piknikowe i kontenery na śmieci.
Należy zwrócić uwagę, czy miejsce, przy
którym chcemy zacumować, nie jest wykorzystywane przez promy pływające w sezonie. Na trasie są jedynie dwie mariny. Znajdują się we wschodniej części, w Inverness
(Seaport Marina oraz mniejsza i uboższa
Caley Marina). Postój w pierwszej z nich
jest wliczony w opłatę (doba). Ropę można
zatankować w obu marinach oraz w Corpach Basin po zachodniej stronie.

www.magazynwiatr.pl

Piękny pokład „Daru Szczecina” w obiektywie kapitana.

Fot. Wojciech Maleika
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Schody Neptuna
Pierwsza śluza. Załoga chce zobaczyć,
jak łajba wędruje w górę. Wiemy, że przed
nami jeszcze wiele takich miejsc, ale niemal
wszyscy są na pokładzie i przyglądają się
tej operacji. Po pięciu minutach wpływamy do basenu, w którym stoi wiele jachtów
i motorówek. Cumujemy i my, aby dopełnić
formalności. Wypełniamy formularz, płacimy, dostajemy magiczny kluczyk i jesteśmy
w kanale. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie
pod tablicą powitalną „Welcome to Caledonian Canal” i w drogę. Przy wyjściu z basenu w Corpach mamy dwie kolejne śluzy
i pierwszy krótki odcinek szlaku. Jest dość
wąsko. Nasz jacht manewruje bez problemów, ale trudno mi sobie tu wyobrazić jednostki o długościach 30 lub 40 metrów.
Pierwszy milowy odcinek pokonujemy
w 10 minut. Przed nami ukazują się Schody
Neptuna – osiem śluz, jedna za drugą. Mają
wynieść jacht ponad 20 metrów. Zaskakuje
mnie sprawność obsługi oraz niezawodność
wiekowych urządzeń. Może wszystko prze-

biega tak sprawnie, bo sezon się skończył
i ruch jest bardzo mały? Wystarczy założyć
krótki szpring i cumę, w razie potrzeby doklejamy się za pomocą silnika. Pamiętajmy
o wybieraniu lin, gdy jedziemy do góry oraz
o luzowaniu, kiedy wędrujemy w dół. Ponieważ nasza załoga jest dość liczna, dwie
osoby cały czas są na kei. Trochę śmiesznie
to wygląda. Przemieszczamy się ze śluzy do
śluzy, a cumownicy wędrują brzegiem, ciągnąc liny, zupełnie jakby chcieli wyprowadzić „Dar Szczecina” na smyczy. Mimo że
pogoda jest typowo szkocka (krótkie deszcze pojawiają się w kilkuminutowych odstępach), cieszymy się tym tranzytem w górę,
obserwujemy okolicę i wciągamy Alę na top
masztu, by zrobiła kilka zdjęć z góry. Tak
jej się tam spodobało, że spędziła na maszcie
większość drogi przez Schody Neptuna.

Pierwsze jezioro, żagle w górę
Kolejny odcinek drogi to wąski kanał
biegnący wzdłuż rzeki (około 5 mil). Dookoła łąki, gdzieś w oddali (ale wcale nie

tak daleko) góry. Kanał Kaledoński został
wybudowany wzdłuż uskoku tektonicznego, który pomiędzy górami stworzył dolinę z trzema długimi, wąskimi jeziorami.
Powoli dopływamy do pierwszego z nich
– Loch Lochy. Ma długość ośmiu mil, średnią szerokość zaledwie sześciu kabli (niewiele ponad kilometr) i głębokość od 50 do
150 metrów.
Przez cały nasz pobyt w kanale wiało
z zachodu (to dość typowe w tej części Europy), więc na jeziorach stawiamy żagle.
Pierwszy nocny postój zaplanowaliśmy
na końcu jeziora, przed śluzą w Laggan.
Na mapie widać kilka pływających pomostów. Niestety, informacje o głębokościach
są dość skąpe, a my mamy aż trzy metry
zanurzenia. Keja, przy której jest najgłębiej – zajęta. Przymierzamy się do innej.
Stoi tam już jedna łajba. Krzycząc z dziobu, pytamy o głębokość. Odpowiadają: trzy
metry. Ale my drążymy temat: dokładnie
trzy? A może 10 centymetrów więcej?
Chyba widzą nasze lekkie zakłopotanie, bo
wyciągają ręczną sondę i mierzą. Po chwili
potwierdzają informację: trzy metry. Jeśli
nie uda się zacumować w tym miejscu, pozostanie nam postój na kotwicy. Na szczęście dno jest miękkie, podchodzimy powoli
i po chwili jesteśmy na miejscu. Dobrze, że
nie ma zbyt dużych wahań poziomu wody.
Po kąpieli pod prysznicami organizujemy grilla. Mamy jednorazowe wynalazki
z supermarketu, wyrób pierwszej klasy za
kilka złotych. Później impreza przenosi się
na jacht, ale co tam się dzieje – nie wypada opisywać. Zdradzę jedynie, że pod pokładem „Daru Szczecina” można nie tylko
tańczyć, ale też zrobić weselnego węża.

Atak szczytowy

Schody Neptuna, czyli osiem śluz jedna za drugą.
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Kolejny dzień rozpoczynamy od kilku
śluz. Nadal jedziemy w górę, najwyżej położony punkt na trasie znajduje się na wysokości niemal 40 metrów. Kanał prowadzi
teraz przez gęsty las, to zdecydowanie jeden z ładniejszych odcinków. Jakby ktoś
w środku puszczy wykopał duży rów. Co
chwilę sprawdzamy, czy maszt się zmieści pod gałęziami drzew. Mijamy piękny
wodospad. Przed południem wpływamy
na drugie jezioro – Loch Oich. Stajemy na
chwilę przy długim pomoście, przy którym
znajduje się niewielki sklep spożywczy,
jedyny w środkowej części szlaku. Zaopatrujemy się w świeże pieczywo i inne przydatne produkty.
Płynąc przez to jezioro, warto zwrócić uwagę na płycizny w kilku miejscach.
Trzeba się trzymać środka toru wyznaczonego przez zielone i czerwone boje. Mijamy wraki starych drewnianych statków
oraz barkę całą w kwiatach. Jesteśmy teraz
w najwyższym punkcie kanału. Loch Oich
grudzień 2012 – styczeń 2013
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jest najmniejszym z trzech jezior, ma długość około czterech mil, szerokość wynosi
czasem niecałe 100 metrów. Z mapą nawigujemy bez trudności. Na szczęście płyniemy z wiatrem, bo o halsowaniu w tym
miejscu nie byłoby mowy.
Wpływając do pierwszej śluzy za jeziorem, zauważamy, że droga będzie prowadzić w dół. Pod koniec tego odcinka znów
schody: cztery śluzy znajdują się tuż obok
siebie w centrum miasta. To Fort Augustus
– brama do jeziora Loch Ness. Zwiedzamy
niewielkie miasteczko, niedaleki zamek
i kilka sklepów z pamiątkami (znów mnóstwo kartek pocztowych ląduje w mesie).

Jezioro Loch Ness
Loch Ness to jedno z najsłynniejszych jezior na świecie. Ma długość prawie 20 mil
morskich, szerokość mili i głębokość sięgającą nawet 230 metrów. Informacje dostępne dla żeglarzy ostrzegają przed częstymi
silnymi wiatrami oraz falą, która może
urosnąć nawet do trzech metrów. O potworze z Loch Ness w locjach nic nie piszą, ale
jesteśmy gotowi na odparcie ataku.
Rankiem, po śniadaniu, opuszczamy Fort
Augustus i wpływamy na jezioro. Stawiamy genuę i z dość silnym stabilnym wiatrem płyniemy z prędkością do ośmiu węzłów. Nie ma wielu miejsc, gdzie się można
zatrzymać. Wyjątkiem jest niewielka zatoczka Urquhart z ruinami zamku przy
brzegu. Tam, po godzinie żeglugi, rzucamy
kotwicę, aby poleniuchować na pokładzie
i wystawić twarze do słońca, które wreszcie się pokazało. Kuba postanowił się wykąpać, nie zważając na legendy o potworze.
Woda ma około 12 stopni Celsjusza, więc
nasz śmiałek wytrzymał w niej około 30
sekund. Tego, co powiedział tuż po zanurzeniu, przytoczyć nie wypada.
Drugą część Loch Ness pokonujemy z coraz silniejszym wiatrem i coraz większymi
falami. Na końcu jeziora zrzucamy genuę
i rozpędzeni wpływamy w kolejny wąski
i kręty kanał. Przed nami kolejne śluzy.
Po drodze przepływamy przez bardzo ekscytujący odcinek szlaku. Z jednej strony
woda sięga do krawędzi brzegu, z drugiej
„ucieka”, spływając nagle w kierunku płynącej w pobliżu rzeki. Wygląda to tak, jak
byśmy podróżowali wodnym wzgórzem.
Do Inverness, miasteczka leżącego na
wschodnim krańcu szlaku, zostało kilka
mil. Z dużą wprawą pokonujemy ostatnie
śluzy i mosty, w tym jedyny chyba jaki do
tej pory widziałem obrotowy most kolejowy. Cumujemy w pobliskiej marinie. Jest
dość duża, posiada dobre wyposażenie, a na
noc zostaje zamknięta. Widać, że zatrzymują się tutaj nie tylko jachty płynące przez
kanał, ale także lokalni wodniacy. Przystań
znajduje się na uboczu miasta, więc do cenwww.magazynwiatr.pl

Szkocja jak z filmów. Brzeg w pobliżu mariny w Oban.

trum mamy kilka kilometrów. W mieście
można zwiedzić zrekonstruowany zamek
Szekspirowskiego Makbeta oraz wąskie
uliczki. Napotykamy szkocką orkiestrę dudziarzy wędrującą zaułkami miasta.

Żegnaj, Szkocjo, witaj, Norwegio!
Z Inverness kierujemy się bezpośrednio
do Stavanger. Początkowo przez wody zatoki Moray – zdradliwe, płytkie, z silnymi
prądami. Dalej przez Morze Północne. Płyniemy z tym samym niżem, który dzień
wcześniej doprowadził do tragedii na „Rzeszowiaku”. Na szczęście, wiatr jest słabszy,
około 7 stopni Beauforta, oczywiście od
rufy. Zarefowani, z małym fokiem, pędzimy
około ośmiu węzłów. W fiordy wpływamy
po dwóch dniach. Odwiedzamy Preikesto-

Fot. Wojciech Maleika

len, klif o wysokości 600 metrów położony
nad Lysefjordem. Rejs kończymy w Stavanger i wracamy samolotem do kraju.
Kanał Kaledoński to z pewnością wielka
atrakcja. Niesamowite widoki, wąskie przejścia i słynne jezioro Loch Ness pozostają na
długo w pamięci. Warto planować wyprawę
od czerwca do lipca, kiedy pogoda powinna
być najlepsza. Nam prawie cały czas towarzyszyła mżawka, typowa dla późnego lata.
Ale za to byliśmy w kanale prawie sami i nie
musieliśmy czekać przed śluzami. Teraz myślimy o tym, by pójść za ciosem i przepłynąć
Kanał Gotyjski (Göta Kanal), najdłuższy
śródlądowy kanał w Szwecji (190,5 km, ponad 50 śluz). Ale, niestety, dla „Daru Szczecina” jest tam za płytko, więc musielibyśmy
wyruszyć innym jachtem.
Wojtek Maleika

W powrotnej drodze do domu „Dar Szczecina” zawinął do Norwegii.

Fot. Hanna Drechsler
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Piotr Myszka: „Odkładam latawce na półkę i zaczynam znowu trenować na desce z żaglem. Trzeba się spieszyć, bo mistrzostwa świata już w lutym”.

Fot. Ocean Images

Powrót windsurfingu
Podczas listopadowej konferencji ISAF w Dublinie podjęto ostateczną decyzję dotyczącą programu
olimpijskich regat w Rio de Janeiro. Sporą sensacją było przywrócenie windsurfingowej klasy RS:X.

S

iedem miesięcy temu, w trakcie
spotkania działaczy Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej we
Włoszech, deska z żaglem przegrała głosowanie na rzecz kitesurfingu. Teraz ISAF
zmieniła zdanie. Kto i po co bawi się z nami
w kotka i myszkę?
Pół roku temu pisaliśmy na łamach „Wiatru”, że wyrzucenie deski z żaglem to niekorzystna decyzja nie tylko dla polskich
zawodników, którzy tworzą najliczniejszy
i najsilniejszy team windsurfingowy na
świecie, ale także dla całego żeglarstwa
olimpijskiego tracącego lubianą i widowiskową konkurencję.
Przez kilka miesięcy zawodnicy czekali na
ostateczne potwierdzenie zmiany konkurencji. Piotr Myszka i Przemysław Miarczyński,
nasi najlepsi windsurferzy, zaczęli nawet trenować kitesurfing, zamawiali lekcje w Zatoce Puckiej, testowali nowy sprzęt i planowali
wyjazdy na zimowe zgrupowania.
Ale w listopadzie działacze ISAF zmienili
zdanie i przywrócili do programu igrzysk
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klasę RS:X kobiet i mężczyzn. Niektórzy
członkowie federacji przyznali się do błędu lub nawet do zwykłej pomyłki podczas
pierwszego głosowania we Włoszech.
– W konferencji ISAF w Dublinie uczestniczyli przedstawiciele 114 państw – relacjonuje Tomasz Chamera, dyrektor sportowy
w Polskim Związku Żeglarskim. – Podczas
długiej i rzeczowej dyskusji zabrało głos
wielu delegatów. Walka toczyła się fair. Padła między innymi propozycja, by kitesurfing był konkurencją dla mężczyzn, a windsurfing dla pań. Obrońcy deski z żaglem
zwracali uwagę, że w niektórych krajach
uprawianie kitesurfingu możliwe jest na
nielicznych akwenach, a w innych jest nawet
zabronione. Ostatecznie windsurfing otrzymał ponad 51 proc. głosów działaczy ISAF.
Kitesurfing – niecałe 40 proc., a sporo delegatów wstrzymało się od głosowania.
Choć Polski Związek Żeglarski od początku opowiadał się za deską z żaglem,
w relacji Tomasza Chamery nie ma cienia
triumfalizmu. – Kitesurfing będzie się roz-

wijał i PZŻ dołoży starań, by nasi zawodnicy także w tej konkurencji odnosili międzynarodowe sukcesy. Deska z latawcem
ma przed sobą dobrą przyszłość, to także
doskonała konkurencja uzupełniająca dla
windsurferów. Musimy zrobić wszystko,
by w przyszłości nie doszło do niepotrzebnej rywalizacji tych dwóch sportów ani
środowisk związanych z windsurfingiem
i kitesurfingiem. A działacze międzynarodowego stowarzyszenia klasy RS:X zapewne zrobią rachunek sumienia ze swej
dotychczasowej działalności, która chyba
była jedną z przyczyn całego zamieszania
– dodał Tomasz Chamera.
Krzysztof Olejnik
Konkurencje olimpijskie
na igrzyskach Rio de Janeiro 2016
Kobiety: deska z żaglem RS:X, klasa Laser
Radial, klasa 49erFX, klasa 470.
Mężczyźni: deska z żaglem RS:X, klasa Laser, klasa Finn, klasa 49er, klasa 470.
Załogi mieszane: katamaran Nacra 17.
grudzień 2012 – styczeń 2013
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Warto marzyć
Wiesław Kaczmarek, prezes PZŻ, podsumowuje współpracę z Kredyt Bankiem, który przez
dwa lata wspierał polskich żeglarzy z kadry olimpijskiej. A my pytamy: co dalej?
Czy w nowym roku związek pozyska równie oddanego mecenasa?

M

agazyn „Wiatr”: Jak prezes
ocenia współpracę związku z siódmym największym
bankiem w kraju? Nigdy wcześniej PZŻ
nie miał sponsora zajmującego tak silną
pozycję w polskiej gospodarce.
Wiesław Kaczmarek: To prawda, po raz
pierwszy pracowaliśmy z takim partnerem. Podpisanie umowy z Kredyt Bankiem
było możliwe dzięki staraniom działaczy
Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser,
otwartości banku na nowe działania marketingowe, a przede wszystkim dzięki
przychylności prezesa Macieja Bardana,
będącego nie tylko menedżerem i finansistą, ale także zapalonym żeglarzem rywalizującym w regatach klasy Laser (kategoria
masters). Od początku współpracy mieliśmy więc partnera, z którym znajdowaliśmy wspólny język. Można powiedzieć, że
nadawaliśmy na tych samych falach.
Żeglarstwo jest pięknym i popularnym
sportem, ale trudno się sprzedaje w telewizji czy w innych mediach. Łatwiej jest
pokazać mecz żużlowy lub walkę bokserską niż regaty rozgrywane na morzu, gdzie
przecież nie mamy stadionów i trybun dla
tysięcy widzów. Dlatego tym większe uznanie należy się firmom widzącym w żeglarzach wartościowych partnerów, a w żeglarstwie szansę na ciekawą komunikację
marketingową.
Dzięki wsparciu Kredyt Banku wybrani
zawodnicy z klas jednoosobowych otrzymywali comiesięczne stypendia. Bank zasponsorował też kilka dużych samochodów, które służyły zawodnikom i trenerom
podczas wyjazdów na zgrupowania oraz regaty. Wierzę, że Kredyt Bank jest zadowolony ze współpracy z żeglarzami. Ta firma
śmiało może powiedzieć, że przyczyniła
się do zdobycia przez naszą reprezentację

olimpijską (myślę o całej kadrze – od akrobatów po zapaśników) aż 20 proc. medali
igrzysk w Londynie. Nie ma drugiej takiej
spółki w Polsce.
Co dalej? Czy związek pozyska nowego
sponsora?
Nie wykluczam sytuacji, że nasi przyjaciele z banku nadal będą nas wspierać.
Ale prowadzimy także rozmowy z innymi przedsiębiorstwami. Nie ukrywam,
że naszym wzorem jest program Nivea
Błękitne Żagle, który przez lata otaczał
opieką najmłodszych zawodników z klasy Optimist. Podobny projekt obejmujący
starszych sterników byłby jego wspaniałą
kontynuacją.

W Zakopanym wprowadzono do szkół
podstawowych program, dzięki któremu
każdy uczeń trzeciej klasy będzie trenował jazdę na nartach. Czy podobne kampanie planuje PZŻ?
To moje wielkie marzenie. Chciałbym,
aby szkolenie żeglarskie stało się częścią
programów edukacyjnych przygotowywanych dla klas gimnazjalnych. Pierwszy projekt nauki żeglarstwa dla gimnazjalistów
wprowadzono w Sopocie – to przykład,
który pokazuje, że takie działania są realne. Nasza dyscyplina to przecież nie tylko
sport, ale i sposób na wychowanie młodych
pokoleń, nauka poszanowania przyrody,
historii, a także kształtowanie charakteru,

Wiesław Kaczmarek: „Żeglarstwo to nie tylko sport,
ale i sposób na wychowanie młodzieży, nauka poszanowania
przyrody, historii, a także kształtowanie charakterów”.
Czy dwa medale olimpijskie zdobyte
przez naszych zawodników sprawią, że
w kolejnych latach żeglarze będą mieć
lepsze warunki finansowe?
Sprawią, że być może nie będą mieć
gorszych. W przyszłym roku dotacje
budżetowe na sport wyczynowy zostaną zmniejszone o ponad 40 proc. Dobry
start żeglarzy w Londynie przyczynił się
do tego, że nasza dyscyplina znalazła się
w gronie pięciu priorytetowych konkurencji olimpijskich (obok wioślarstwa, lekkiej
atletyki, pływania i biathlonu). Dzięki
temu systemem finansowania zostaną objęci nie tylko członkowie kadry olimpijskiej, ale także zawodnicy z kadry B. To
pozwala mieć nadzieję na skuteczne przygotowanie żeglarskiej ekipy do igrzysk
Rio de Janeiro 2016.

hartu ducha i odpowiedzialności. Środowiska żeglarskie mogłyby zaoferować szkołom
kadrę, doświadczenie i programy edukacyjne. Niezbędne byłoby jednak porozumienie
między Ministerstwem Sportu i Turystyki
a Ministerstwem Edukacji Narodowej.
To brzmi jak sen. Znam takie gimnazja, których uczniowie z okien sal lekcyjnych widzą jezioro i klub, a na zajęciach
wychowania fizycznego i tak grają w piłkę nożną, ręczną lub siatkówkę.
Ale marzyć warto. Jeśli nie ma się marzeń, to się niczego nie zdobędzie. Realizacja takiego projektu nie byłaby trudna.
Przeszkodą może być jedynie opór urzędników, którzy często boją się nowych wyzwań i odpowiedzialności. Zawsze wygodniej jest chodzić utartymi ścieżkami...
Rozmawiał Krzysztof Olejnik

reklama

Kredyt Bank wspiera żeglarzy w drodze po najwyższe trofea
Żeglujemy z zasadami

www.magazynwiatr.pl
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Szlakiem bałtyckiej rury
Rosyjski Gazprom, potentat w obrocie gazem, wchodzi do żeglarskiego świata, organizując
nowe regaty na Bałtyku. W pierwszej edycji Nord Stream Race ścigało się pięć jachtów.
Nagroda dla zwycięskiej załogi była imponująca: 100 tys. euro.

C

równe. Na prostych odcinkach, których
było dość dużo, Rosjanie dość łatwo uciekali pozostałym ekipom.
Pierwszy etap – z Petersburga do Helsinek – zdecydowanie wygrali Rosjanie,
którzy najlepiej znali akwen. W centrum
Helsinek zorganizowano regaty meczowe. Zwyciężyła załoga niemiecka mająca
w składzie Duńczyka Jespera Radicha,
specjalistę od match racingu. Drugi etap,
na Gotlandię, wygrali Holendrzy. W tym
zespole było najwięcej żeglarskich amatorów. Ponieważ każdy kolejny wyścig
punktowano dwukrotnie wyżej (taki zapis
w regulaminie miał gwarantować emocjonującą walkę do końca regat), to oni objęli
prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
Kiedy załogi startowały z Gotlandii, wiatr
był bardzo słaby. Później jednak szybko się
wzmagał i jachty żeglowały do Karlskrony
na mocno zarefowanych żaglach. Płynęły
bardzo blisko siebie, w zasięgu wzroku. Na
mecie pierwsi byli Rosjanie i to oni wygrali
regaty, zgarniając główną nagrodę w wysokości 100 tysięcy euro. Ostatni etap do Niemiec odwołano z uwagi na trudne warunki

na Bałtyku. Załogi popłynęły do Greifswaldu na silnikach, by tam uczestniczyć w uroczystym zakończeniu Nord Stream Race.
– Zamiarem organizatorów jest stworzenie w tej części Europy znaczących regat
morskich z udziałem wielu klas, dobrych
jachtów i znanych zawodników – mówi
Piotr Przybylski. – Październikowy termin
nie koliduje z innymi imprezami. Jest trochę zimno, ale wiatr zapewnia dobre ściganie. Gazprom chce, aby Nord Stream Race
był w przyszłości tak znaną i popularną imprezą jak Giraglia Rolex Cup, regaty rozgrywane w czerwcu na Morzu Śródziemnym. Czy ten plan się powiedzie? Polscy
żeglarze, którzy rywalizowali w pierwszej
edycji Nord Stream Race, już zapowiedzieli
start za rok.
Marek Słodownik

Rosyjski jacht był najlepiej przygotowany do regat. 		

Fot. onEdition

iężar przygotowania nowej imprezy wziął na siebie Yacht Club
of Sankt Petersburg. Załogi
z Francji, Holandii, Niemiec i Rosji oraz
zawodnicy z Team Europe rywalizowali
na jachtach klasy Swan 60. To łodzie zaprojektowane w 2009 roku. Są nowoczesne
i bardzo eleganckie, łączą elementy klasyki
i nowoczesności. Poza tym są szybkie, bezpieczne i doskonale wyposażone. Oczywiście na pokładach pracowali także żeglarze
z innych krajów. Polacy płynęli na dwóch
jachtach – Piotr Przybylski był w ekipie
Team Europe, a Grzegorz Baranowski,
Jacek Wysocki i Arek Fedusio żeglowali
w załodze Team Germany.
Zespoły odebrały łodzie w Helsinkach.
Zanim rozpoczęła się walka, zorganizowano zwiedzanie miasta i kolację dla
wszystkich 80 żeglarzy. Start odbył się
w Petersburgu. Portami etapowymi były
Helsinki, Visby na Gotlandii, Karlskrona
oraz niemiecki Greifswald. – Jacht rosyjski
był najlepiej przygotowany – mówi Piotr
Przybylski. – Miał dno w najlepszym stanie
oraz regatowe żagle. Szanse nie były więc
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Klasyfikacja Nord Stream Race
1. Team Russia 27,5
2. Team Europe 23
3. Team Holland 21,5
4. Team Germany 19
5. Team France 7.5

grudzień 2012 – styczeń 2013
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„Lady Anne” rywalizowała w klasie łodzi piętnastometrowych. 		

Fot. ROLEX / Carlo Borlenghi

Elegancja w Saint-Tropez
Les Voiles de Saint-Tropez to wyścigi najpiękniejszych oldtimerów. W tym roku
na Lazurowym Wybrzeżu rywalizowało 300 klasycznych łodzi.

I

mpreza odbywa się od 1981 roku, kiedy to armatorzy dwóch miejscowych
jachtów postanowili stoczyć wyścig
na trasie z Saint-Tropez do pomostu jednej z lokalnych restauracji. „Ikra”, na której przed laty Anglicy przygotowywali się
do Pucharu Ameryki, walczyła z jachtem
„Pride”. Stawką był obiad, który pokonana
załoga fundowała zwycięzcom. Szef restauracji stał się tak wielkim entuzjastą tego
wydarzenia, że poruszył lokalne środowisko przedsiębiorców i stworzył cykliczne
regaty, w których uczestniczy cztery tysiące żeglarzy na 300 jachtach. Chętnych jest
więcej, ale brakuje dla nich miejsc w porcie.
W regatach startują jachty o długości ponad 9 metrów, zbudowane do 1976 roku.
Najbardziej prestiżowa jest klasa łodzi
o długościach powyżej 16 metrów sponsorowana przez firmę Rolex. W tym roku
w tej grupie rywalizowało aż 139 jednostek.
Przez kilka dni załogi ścigały się na wodach
Lazurowego Wybrzeża, a ponieważ w tym
roku pogoda była kapryśna, żeglarze mieli
okazję rywalizować w zmiennych warunkach. W klasie największych jednostek, powww.magazynwiatr.pl

dobnie jak przed rokiem, zwyciężył 116-letni
„Avel” należący do sióstr Alessandry i Allegry ze znanego rodu Guccich. To stylowy
i bardzo elegancki jacht (choć nie największy).
Najstarszą łodzią w tej kategorii był 120-letni
„Marigold” Glena Allana, który na odrestaurowanie jachtu poświęcił aż dziewięć lat. Ile
wydał pieniędzy? Nie wspomina, ale efekt
prac robi wielkie wrażenie. Sporo emocji budziła „Hispania”, zbudowana w 1909 roku dla
hiszpańskiego króla. Ten jacht po kilku latach
renowacji powrócił na regatowe trasy.
Uczestnicy Les Voiles de Saint-Tropez podkreślali, że wynik nie jest dla nich najważniejszy. Cieszą się przede wszystkim ze spotkania
miłośników starych żagli, tradycji i piękna
dawnych jachtów. Po zakończeniu zmagań na
wodzie umówili się na kolejne regaty za rok.

Zwycięzcy poprzednich edycji
Les Voiles de Saint-Tropez
2011 – „Avel” (1896 rok), niespełna 23-metrowy kuter gaflowy projektu Charlesa
E. Nicholsona. 2010 – „Ikra” (1964 rok), jako
„Kurrewa V” był angielskim jachtem tre-

ningowym przed Pucharem Ameryki. 2008
i 2009 – „Rowdy” (1916 rok), 40-stopowy
slup zaprojektowany przez biuro Herreshoff.
2007 – „Agneta” (1951 rok), 25-metrowy slup
z ożaglowaniem bermudzkim. 2006 – „So
Fong” (1937 rok), 26-metrowy szkuner.

Regaty Sydney – Hobart
26 grudnia rozpocznie się wyścig z Sydney do Hobart – to kolejna duża impreza
sponsorowana przez firmę Rolex. Najsłynniejszy wyścig na południowej półkuli rozgrywany od 1945 roku, mimo swej tragicznej historii i wielu dramatycznych zdarzeń,
wciąż gromadzi na starcie kilkuset żeglarzy.
Do regat zgłaszają się zawodowe załogi na
jachtach wartych miliony oraz amatorzy
na tradycyjnych łodziach. Dla nich już sam
udział w wyścigu oraz szczęśliwe dotarcie
do mety jest spełnieniem marzeń. Na początku grudnia na liście startowej były 82
jachty, a wśród nich aż pięć zwycięskich
jednostek z poprzednich edycji. Strona internetowa regat: www.rolexsydneyhobart.com.
Marek Słodownik
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Mundial na oceanach
Po trzech tygodniach Vendée Globe, nieoficjalnych mistrzostw świata samotników, na południowym Atlantyku
walczyło 13 żeglarzy. Aż siedmiu sterników, w tym Polak Zbigniew Gutkowski, wycofało się z wyścigu.
Ilu skipperów dotrwa do mety? Czy zwycięzca ustanowi nowy rekord?

V

endée Globe to okołoziemski wyścig samotników bez zawijania
do portów. W listopadzie na trasę wokół trzech słynnych przylądków (Dobrej Nadziei, Leeuwin i Horn) wyruszyło
20 skipperów. Po raz pierwszy wyzwanie
podjął żeglarz z Polski – Zbigniew Gutkowski stanął za sterem jachtu „Energa”, który
cztery lata temu, pod nazwą „Hugo Boss”,
zajął drugie miejsce w okołoziemskich regatach załóg dwuosobowych Barcelona World
Race. Liczyliśmy więc, że „Gutek”, twardy
żeglarz, który już dwukrotnie opłynął świat,
będzie mógł powalczyć o dobre miejsce.

stawki, zaczął mieć kłopoty z elektroniką
i autopilotem. Po minięciu przylądka Finisterre rywale pomknęli na południe wzdłuż
portugalskiego brzegu z prędkością powyżej 10 węzłów, a „Gutek”, starając się za
wszelką cenę usunąć usterkę, co godzina
tracił do rywali cztery mile. Po dziewięciu
dniach od startu tracił do lidera już ponad
1200 mil. Czas płynął, a rywale byli coraz dalej. Awaria autopilota okazała się na
tyle poważna, że Zbyszek nie był wstanie
jej usunąć. Nie pomogli także specjaliści,
z którymi kontaktował się polski sternik.
A przecież bez sprawnego systemu sterowania w okołoziemskich regatach samotników nie ma czego szukać. „Gutek” podjął
więc decyzję o wycofaniu się z wyścigu.
„Odwaga nie polega jedynie na tym, żeby
walczyć, ale też na tym, aby wiedzieć, kiedy
przestać. To jedna z najtrudniejszych decy-

zji w moim życiu. Ale to są regaty Vendée
Globe, to jest potęga oceanu, z którą nie
można walczyć. Proszę sobie wyobrazić,
że nocą jedziemy samochodem po krętej
mazurskiej drodze obsadzonej drzewami.
Nagle gasną nam światła i nie możemy
zredukować prędkości, bo coś się zablokowało. Jaka jest szansa na bezpieczne dojechanie do celu odległego o 40 tys. km? To
jest podobna sytuacja, tylko zamiast drzew
i zakrętów mamy fale” – mówił Gutkowski.
Na konferencji prasowej zorganizowanej pod koniec listopada „Gutek” nie krył
emocji i bólu, jaki sprawiło mu wycofanie
się z regat. Przyznał, że już kilka godzin po
starcie uświadomił sobie, iż autopilot nie
działa jak należy. Ale inżynierowie, z którymi się wtedy kontaktował, zapewniali go,
że problem będzie można usunąć na pokładzie. Niestety, kolejne próby okazały się

Zbigniew Gutkowski testuje genaker kilka dni przed startem regat. 		

Fot. Robert Hajduk / Energa Sailing

„Gutek” kontra autopilot
Niestety, choć przygotowanie jachtu
kosztowało sporo pracy i pieniędzy, Zbyszek krótko po starcie, żeglując z tyłu
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bezowocne, jacht nie słuchał elektronicznego sternika i wciąż wymykał się spod kontroli. Kiedy na sztagu zaplątał się genaker,
kibice śledzący rejs zrozumieli, że sytuacja
jest bardzo poważna.

Mistrzostwa świata samotników
Zanim dopadły nas emocje związane
z rywalizacją na wodzie, byliśmy świadkami intensywnych przygotowań oraz niezwykle pięknej ceremonii startu. Les Sables d’Olonne, francuskie miasteczko nad
Zatoką Biskajską, przeżywało oblężenie
fanów żeglarstwa. Akredytowano ponad
tysiąc dziennikarzy. Przez kilka tygodni
miasteczko regatowe usytuowane w okolicy portu odwiedziło milion turystów. W hotelach nie było miejsc, a do centrum miasta
nie sposób było wjechać samochodem.
Stoiska z pamiątkami, wystawy, prezentacje, degustacje, konferencje, spotkania
mniej lub bardziej formalne – Les Sables
d’Olonne było w tych dniach żeglarską
stolicą świata. W dniu startu, choć było pochmurnie i deszczowo, na brzegach kanału
portowego tłum kibiców żegnał sterników
wyruszających na ocean. Przed nimi było
wówczas 30 tys. mil morskich, trzy miesiące w samotności, sztormy, awarie i zwykłe
ludzkie błędy. Kto popełni ich najmniej, ten
będzie miał szansę na sukces.
Regaty są także niezwykłym wydarzeniem medialnym. Na stronie internetowej
Vendée Globe kibice znajdują informacje
o zawodnikach, jachtach i sponsorach.
Pięć razy na dobę otrzymują newsy z oceanu i bez przerwy mogą śledzić całą flotę
na interaktywnej mapie. Jeśli dodamy do
tego animacje meteo, filmy i zdjęcia prosto z pokładów oraz komentarze ekspertów, Vendée Globe może uzależnić. Gdy
z wyścigu wycofał się Zbyszek Gutkowski,
dziennikarz telewizyjny Paweł Pochwała,
zapalony żeglarz i wierny kibic, napisał na
swoim profilu na Facebooku: „Poranek bez
Gutka – do dupy to wszystko”.

Konferencja w Warszawie. „Gutek” nie krył smutku z powodu wycofania się z regat.

zwycięzcy regat. Ogromnym zaskoczeniem
była postawa 28-letniego François Gabarta,
jednego z najmłodszych żeglarzy w stawce, który na jachcie „Macif ” prowadził aż
przez tydzień. Ten młodzieniec z Francji
został okrzyknięty największym talentem
dekady, a w ostatnich regatach załóg dwuosobowych Barcelona World Race płynął
razem Michelem Desjoyeaux, jedynym żeglarzem, który dwukrotnie wygrał Vendée
Globe. Po lekcji u takiego nauczyciela musiał zabłysnąć. Kolejnym liderem wyścigu
został Armel Le Cléac’h, drugi skipper
z poprzedniej edycji regat, płynący na jachcie „Banque Populaire”.
Przetasowania w stawce mogła wywołać
równikowa strefa konwergencji, w której
zbliżają się do sobie prądy powietrzne. Li-

Fot. Karina Marczak

derzy jednak poradzili sobie z tą przeszkodą bez problemów i stracili niewiele. Po
minięciu równika i wycofaniu się Vincenta
Riou na „PRB”, w czołówce płynęło pięciu
żeglarzy: Armel Le Cléac’h na „Banque
Populaire”, Jean-Pierre Dick na „Virbac
Paprec 3”, François Gabart na „Macif ”,
Bernard Stamm na „Cheminées Poujoulat ”
oraz Alex Thomson na „Hugo Boss”.
Kolejny egzamin z nawigacji żeglarze
przechodzili pod koniec listopada, na południowym Atlantyku. Rozległy wyż narzucał dwa rozwiązania. Drogę wschodnią
wybrał Armel Le Cléac’h, a trasę południowo-zachodnią Jean-Pierre Dick oraz
François Gabart. Początkowo ci dwaj żeglarze utknęli w ciszy, ale kiedy nadszedł
wiatr, ich jachty pędziły o siedem węzłów 

Fot. Gregorio Cunha / AFP / DPPI

Sprintem przez Atlantyk
Warunki meteo w pierwszych tygodniach
były dla żeglarzy bardzo wymagające. Biskaje wprawdzie nie kipiały, ale po wyjściu
jachtów na ocean przywiało, a układ niżowy stał na drodze całej floty zmierzającej
na południe. Po raz pierwszy w historii
Vendée Globe wszyscy żeglarze minęli
Wyspy Kanaryjskie lewą burtą, nadkładając drogi, ale za to płynąc dość szybko. Tym
razem trasa wzdłuż Afryki nie dawała żadnych szans na sukces ze względu na słabe
wiatry wiejące w tym rejonie. Po przejściu
niżu na czele stawki znajdowało się siedem
jachtów, które szybko zyskiwały przewagę.
To właśnie w tej grupie kibice wypatrywali
www.magazynwiatr.pl

Kosmiczny kokpit nawigacyjny Samanthy Davies. Brytyjka wycofała się z regat po utracie masztu.
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Vincent Riou odpadł z wyścigu po dwóch tygodniach. Jego „PRB” uderzył w metalową boję.

szybciej niż rywali. Nagła zmiana warunków spowodowała, że do czołowej piątki
dołączyły jeszcze trzy jachty, a na pierwsze miejsce wysunął się Jean-Pierre Dick,
który nadłożył drogi, ale cały czas żeglował w silnym wietrze. Na tej samej zmianie
wiatru skorzystał Gabart, który przepłynął
w dobę aż 482 mile morskie, co pozwoliło mu zająć pozycję wicelidera. Żeglarze
pokonali cały Atlantyk, a wyścig zaczynał
się prawie od nowa. To był czas rekordów.
Bernard Stamm przepłynął w dobę 482,6
mili, Alex Thomson – 473,9 mili, ale rekord
ustanowił Jean-Pierre Dick, który żeglował ze średnią prędkością przekraczającą
20 węzłów i pokonał w dobę aż 498,9 mili
(jego jacht przepłynął w przeszłości 506
mil w ciągu doby, ale podczas regat załóg
dwuosobowych).
Stawkę zamykał włoski żeglarz Alessandro Di Benedetto, który znany jest z tego,
że opłynął świat wokół trzech przylądków
na jachcie klasy Mini 6.50. Na jednostce ponaddwukrotnie większej i bardziej
komfortowej radził sobie jednak znacznie
gorzej.
Po minięciu pierwszej bramki żeglarze
skierowali się na południe, w strefę silniejszych wiatrów. Tam zwykle trudne warunki eliminują kolejnych sterników. Przez następny miesiąc zawodnicy zmagać się będą
z nieprzyjazną aurą wód południowych,
odetchną dopiero po minięciu Hornu. Liderzy spodziewani są w pobliżu przylądka
na początku stycznia. Zwycięzca zamelduje
się na mecie pod koniec stycznia – czeka
tam na niego nagroda pieniężna w wysokości 160 tysięcy euro, więc jest o co walczyć.
Aktualny rekord regat to 84 dni, trzy godziny i dziewięć minut. Ustanowił go w poprzedniej edycji Michel Desjoyeaux (jacht
„Foncia”). Poprawienie tego wyniku będzie
bardzo trudne.

François Gabart, jeden z najmłodszych żeglarzy w stawce, na jachcie „Macif”.
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Fot. Vincent Curutchet

Jachty z regat wycofują się zwykle
z powodu ludzkich błędów. Żeglarz nie
zredukuje w porę ożaglowania, niewłaściwie odczyta dane meteo albo popłynie
zbyt ryzykownie, narażając się na kontakt
z inną jednostką. Ale awarie są także skutkiem zwykłego pecha. Jacht może wpłynąć na śmieci, których coraz więcej dryfuje po oceanach. Po zderzeniach z pniami
lub kontenerami zgubionymi przez potężne statki pękają płetwy sterowe i uchylne
kile.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich
edycjach, pech czyhał na żeglarzy zaraz po
starcie. A nawet tuż przed nim. Bertrand de
Broc pół godziny przed sygnałem komisji
zderzył się z pontonem własnego zespołu
brzegowego – w burcie kadłuba powstała
niewielka dziura. Żeglarz musiał zawrócić
grudzień 2012 – styczeń 2013

Fot. Jean Marie Liot / DPPI
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do portu i naprawić uszkodzenie. Wystartował ponownie po 12 godzinach. Przez
następne tygodnie z uporem gonił stawkę.
Wciąż ma szansę na wyprzedzenie kilku
rywali.
Marc Guillemot, trzeci zawodnik poprzedniej edycji regat, płynął na jachcie
„Safran”. Uznawany był za jednego z faworytów. Jednak po sześciu godzinach
rywalizacji stracił tytanowy kil swej jednostki. Tajna broń konstruktorów, bardzo
kosztowny element jachtu, spoczęła na
dnie Zatoki Biskajskiej, a żeglarz musiał
wrócić do domu. W pierwszym tygodniu
zmagań z regatami pożegnali się także
Kito de Pavant oraz Louis Burton. Jachty obu żeglarzy zderzyły się z kutrami
i doznały poważnych uszkodzeń. Kito de
Pavant nie ma szczęścia do Vendée Globe.
Pech dopadł go już po dwóch dobach rejsu.
W poprzedniej edycji regat, płynąc na tej
samej łódce, zakończył rywalizację już po
pierwszej dobie, stracił maszt w sztormie
na Biskajach. Dwa starty w Vendée Globe
i zaledwie trzy doby w morzu – to wyczyn
raczej trudny do poprawienia. Kito był załamany, obawiał się, że kolejny nieudany
start będzie oznaczał zakończenie umowy sponsorskiej. Na razie jednak sponsor deklaruje, że nie opuści francuskiego
sternika.
Brytyjka Samantha Davis, jedyna kobieta w tej edycji regat, zakończyła rywalizację po utracie masztu na jachcie „Savéol”.
Po uderzeniu w dryfujący obiekt wycofał
się Jérémie Beyou (jacht „Maître CoQ” –
zwycięska jednostka z poprzedniej edycji Vendée Globe). Po dwóch tygodniach
odpadł Vincent Riou, jeden z faworytów,
zwycięzca sprzed ośmiu lat. Jego „PRB”
uderzył w metalową boję. To chyba najbardziej zaskakujący wypadek pierwszej
odsłony tych regat. W poprzedniej edycji Vincent także nie dopłynął do mety.

W trakcie akcji ratowniczej, w której pomagał rywalowi nieopodal Hornu, jego
jacht stracił maszt. Tytułem rekompensaty
komisja sędziowska przyznała mu trzecie
miejsce (ex aequo). To jednak nie to samo,
co wpłynąć na metę i stanąć na podium
po opłynięciu świata, więc Vincent Riou
ponownie zgłosił się do Vendée Globe, by
walczyć o zwycięstwo.

W pierwszych dniach grudnia strach zaglądał w oczy kolejnym zawodnikom. Bernard
Stamm meldował o kłopotach z żaglami,
a Arnaud Boissières sygnalizował problemy
z zasilaniem. Niestety, to z pewnością nie koniec kłopotów samotnych żeglarzy, bo przecież najgorsze, Ocean Indyjski i południowy
Pacyfik, dopiero przed nimi.
Marek Słodownik
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Turystyczny RIB
Czy łódź motorowa z dmuchanymi tubami może być wygodną i elegancką jednostką rekreacyjną?
Włosi spod Mediolanu chcą nas przekonać, że tak. Ale czy im się to uda?

RIB do weekendowej turystyki. Czy takie łodzie znajdą w Polsce armatorów?
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FOT. ZAR-FORMENTI BOATYARD (2)

Z

łodzi typu RIB (Rigid Inflatable Boat) najczęściej korzystają
ratownicy, policjanci, strażacy,
trenerzy i sędziowie regat żeglarskich.
Rzadziej jednostki te wykorzystywane są
do rekreacji. Zapewne dlatego, że zwykle
mają mało wygodne siedzenia, nie posiadają wolnej przestrzeni na ustawienie stolika ani dobrego miejsca do opalania. Czy
jednak tak jest w każdym wypadku? Podczas targów Boatshow w Łodzi, na stoisku
firmy E&T Marine, wpadł nam w oko niewielki RIB turystyczny ZAR Formenti 53
(w konkursie dziennikarzy otrzymał wyróżnienie). Ta jednostka dowodzi, że RIB
z pomysłowo zaprojektowanym pokładem
może stać się bardzo komfortową, a przy
tym bezpieczną, łodzią rekreacyjną.
Włoski producent przekonuje, że jego
RIB-y łączą zalety tradycyjnych, dzielnych
i bezpiecznych łodzi roboczych z wygodą
i funkcjonalnością wypoczynkowych jednostek turystycznych. ZAR 53 to jeden z najmniejszych modeli w ofercie firmy (długość:
5,35 metra). Najmniejszą konstrukcją jest
ZAR 43 o długości 4,5 metra, a największą
prawie 10-metrowy ZAR 97 Skydeck z dużą
kabiną mieszkalną i możliwością zamontowania nawet dwóch 300-konnych silników.
Łodzie oferowane pod marką ZAR to oczywiście nie jedyne RIB-y, które dzięki swej
budowie i wyposażeniu przyciągają indywidualnych armatorów szukających wygodnych, szybkich i bezpiecznych łodzi. Producentów takich jednostek jest wielu. Ale ZAR
to pierwsza marka zaprezentowana w Polsce.
Dlaczego ten RIB jest wygodniejszy niż łódź
trenera z Gdyni lub ratownika z Giżycka?
Łodzią ZAR 53 może wygodnie podróżować osiem dorosłych osób. Na pokładzie są
trzy rzędy kanap, na których możemy siedzieć twarzą zwróconą w kierunku jazdy
oraz szerokie dwuosobowe łóżko do opalania
na dziobie (siedząc w tym miejscu, będziemy podróżować zwróceni twarzą ku rufie).
Dziobowe łóżko można powiększyć i wówczas zajmie ono niemal całą przestrzeń przed
stanowiskiem sternika. Pierwszy rząd kanap
znajduje się w części dziobowej, przed konsolą sterowania. Drugi to dwuosobowe stanowisko sternika, zaś trzeci to czteroosobowa
sofa na rufie. Oparcia foteli sternika i rufowej
kanapy są opuszczane. Dzięki temu cały kokpit można szybko zamienić w duże łóżko.

jachty motorowe playboat

W dziobowej części jest składany stolik,
przy którym można wygodnie zjeść posiłek.
Łódź może również posiadać namiot, który
rozstawiamy tylko nad częścią dziobową lub
nad całym pokładem, zmieniając go w wygodną letnią sypialnię. Jeżeli jednak nie planujemy spędzać nocy na łodzi, warto ją wyposażyć w składane bimini, chroniące przed
deszczem lub słońcem. Co ciekawe, RIB
może również posiadać prysznic, bez problemów znajdziemy też miejsce na chemiczną toaletę. Zaskoczyła nas ponadto liczba
schowków oraz ich rozmiary. Poza bakistą na
sprzęt cumowniczy na rufie oraz dziobowym
głębokim schowkiem na kotwicę, są także
ogromne schowki pod kanapami rufową,
dziobową i fotelem sternika. Również w konsoli znalazło się miejsce na zamykaną szafkę.
Łódź posiada po obu stronach silnika
platformy kąpielowe, kończące się w tym
samym miejscu, w którym kończą się tuby.
To jeden z patentów firmy ZAR Formenti (zwykle na łodziach tego typu pneumatyczne poduszki wystają daleko poza
rufę). Kolejnym ciekawym rozwiązaniem
konstrukcyjnym cenionym przez armatorów jest niezwykła dla RIB-ów przestrzeń
w części dziobowej. RIB-y to zwykle łodzie z ostrym dziobem i kadłubem o przekroju przypominającym literę V. Trudno
tam znaleźć miejsce na szerokie łóżko. Pro-

jektanci ZAR Formenti wpadli na pomysł,
by pompowane tuby nie otaczały całej łodzi, a jedynie burty. Dzięki temu w części dziobowej jest sporo miejsca. Aby fale
nie zalewały odsłoniętego dziobu, kadłub
w tej części został podniesiony. Warto też
zwrócić uwagę na jakość wykonania tych
jednostek. Łączenia laminatu i tub są tak
starannie wykonane, że trzeba się dokładnie przyjrzeć, aby je zauważyć.
Choć na łodzi jest sporo elementów typowych dla jednostek rekreacyjnych, ZAR 53
wciąż pozostaje dzielnym RIB-em, w którym
możemy zainstalować motor o mocy nawet
140 KM. Po obu stronach dziobowego pokładu znajdują się długie relingi z nierdzewnej
stali. Producent mógł je zamontować właśnie dzięki laminatowym burtom w tej części
kadłuba. Uchwyty znajdują się także przy
każdym fotelu pasażerskim. Mamy jeszcze
solidne rusztowanie z nierdzewnych rur otaczające owiewkę konsoli sternika. Pneumatyczne tuby z poliestru posiadają warstwy
wzmacniające, które chronią je przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Tuby mają aż sześć komór, więc
nawet w wypadku uszkodzenia jednej z nich
łódź nadal będzie mogła bezpiecznie płynąć.
Choć ZAR 53 swą konstrukcją przypomina jednostkę straży pożarnej lub policyjną
patrolówkę, jest przede wszystkim łodzią

weekendową do rodzinnego wypoczynku.
Nawet jej barwy bardziej przypominają turystyczną jednostkę niż pojazd służb mundurowych. Czy takie RIB-y znajdą w Polsce armatorów?
Arek Rejs

ZAR Formenti 53
Długość

5,35 m

Szerokość

2,39 m

Waga

480 kg

Średnica tub

0,52 m

Zbiornik paliwa

130 l

Zbiornik wody

60 l

Kategoria
Silniki

B
70 – 140 KM
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Zwodowano jacht St
Założyciel firmy Apple nie stanie za sterem jachtu, który stworzył. Po jego śmierci
łódź zwodowano w obecności rodziny. Wyruszy na morze czy będzie
tylko pomnikiem komputerowego wizjonera?

R

ok po śmierci Steve’a Jobsa jego
nazwisko wróciło na łamy serwisów informacyjnych. Tym
razem nie z powodu nowej wersji iPod’a,
ale z uwagi na jedno z ostatnich przedsięwzięć Steve’a, które miało go wprowadzić
w świat jachtów motorowych. Pod koniec
października w Holandii zwodowano
ogromny luksusowy jacht stworzony dla
Jobsa i zaprojektowany z jego udziałem.
Na uroczystość zaproszono dzieci współzałożyciela firmy Apple oraz jego żonę
Laurene Powell Jobs. Jacht ochrzczono
imieniem „Venus”, rzymskiej bogini miłości wyznaczającej standardy piękna. Obecni byli także pracownicy stoczni. W dowód
uznania za pracę otrzymali od rodziny Jobs
listy z podziękowaniami oraz pamiątkowe
odtwarzacze iPod z wygrawerowaną nazwą
jachtu. Po zakończeniu ceremonii łódź załadowano na frachtowiec, który zmierzał
przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych.
„The New York Times” cytuje fragment
biografii Steve’a Jobsa. Według jej autora,
budowę jachtu rozpoczęto w 2009 roku.
Philippe Starck, francuski designer, który
brał udział w pracach nad projektem, mówi,
że współpraca z Jobsem rozpoczęła się już
w 2007 roku. Realizację zadania nazwanego „Kadłub nr 684” powierzono holenderskiej firmie Feadship (First Export Association of Dutch Shipbuilders), powstałej
w 1949 roku z połączenia mniejszych
rodzinnych stoczni jachtowych. To obecnie jedna z najsłynniejszych i najbardziej
prestiżowych firm budujących luksusowe
jednostki dla tuzów świata biznesu i członków rodzin królewskich. Wśród odbiorców
byli między innymi Henry Ford i Malcolm
Forbes. Wodując co rok pięć dużych kadłubów, firma Feadship zyskała pozycję
lidera w produkcji superjachtów. Obecnie
po wodach świata pływa ponad 200 takich
jednostek.
Pieczę nad projektowaniem „Venus” miało biuro De Voogt Naval Architects będące częścią stowarzyszenia Feadship. Ale
największy wpływ na ostateczny wygląd
jachtu wywarł sam Steve Jobs, którego
przez długi czas wspierał znany ze swego
minimalizmu francuski designer Philippe
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Jacht „Venus” odzwierciedla oczekiwania i wizje Steve’a Jobsa, twórcy firmy Apple. 					

Starck. Do współpracy zaproszono także
głównego projektanta sklepów Apple, który zaplanował ogromne strukturalne okna
(stanowiące element konstrukcyjny przenoszący obciążenia).
Walter Isaacson, biograf Jobsa, wspomina, że założyciel Apple’a pokazywał mu

plany i modele eleganckiego i minimalistycznego jachtu. Ponoć szefowi Apple’a
nie podobał się klasyczny wygląd łodzi
motorowych, więc postanowił wprowadzić
własne rozwiązania. Zapewne był to także
element rywalizacji Jobsa z przyjacielem
i towarzyszem Larrym Ellisonem. Isaacson
grudzień 2012 – styczeń 2013
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Steve’a Jobsa

					

wskazuje również, że Jobs obawiał się, iż
nie zdąży ukończyć budowy i przytacza
jego wyznanie: „Wiem, że mogę umrzeć
i zostawię Laurene z niedokończoną łodzią.
Jednak muszę kontynuować budowę. Jeśli
tego nie zrobię, przyznam się do tego, że
umieram.”
www.magazynwiatr.pl

Fot. Michel Porro / Getty Images / FPM

Konstrukcja „Venus” powstała w stoczni
Koninklijke de Vries w Aalsmeer. To jeden
z trzech zakładów należących do Feadship.
Kadłub o długości 78,2 metra wykonano
z aluminium – dzięki temu jest wyjątkowo lekki. Ma gładkie i proste linie zgodne
z minimalistyczną koncepcją. Uwagę zwra-

ca ciąg dużych okien w kadłubie oraz nadbudówka z oknami o wysokości trzech metrów i łącznej długości dwunastu metrów.
Z salonu w nadbudówce, przez duże
drzwi składające się z rozsuwanych tafli
szkła, wychodzi się na obszerny pokład
dziobowy pokryty drewnem tekowym.
Pokład ten to zarazem taras słoneczny. Na
dziobie jest również basen z jacuzzi. Za dużymi oknami w kadłubie znajdują się luksusowe kabiny pasażerów, a iluminatory
poniżej doświetlają pomieszczenia załogi.
W części rufowej umieszczono luki kryjące mniejsze łodzie motorowe. Na mostku
nie znajdziemy żadnych standardowych
przyrządów nawigacyjnych. Wszystkie
niezbędne dla bezpiecznej żeglugi dane są
wyświetlane na siedmiu 27-calowych ekranach iMac’ów.
Według informacji podanych przez portal charterworld.com, szerokość pokładu
„Venus” wynosi 11,8 metra, a zanurzenie
– 3 metry. Łódź napędzana jest prawdopodobnie dwoma bliźniaczymi silnikami
Diesla MTU 16V 4000 M73.
Opinie komentatorów na temat jednostki są podzielone. Jedni zachwycają się jej
nowoczesną, minimalistyczną i elegancką
sylwetką, inni dostrzegają „bardzo dziwnie wyglądające aranżacje”. Pojawiają się
także zdania, że jest to „pływający stos
produktów Apple’a” (dziennik „The Guardian”) lub „pływający sklep Apple’a” („The
New York Times”).
Współuczestniczący w projektowaniu
Philippe Starck w oświadczeniu dla Associated Press ogłosił, że jest dumny z jachtu,
który odzwierciedla oczekiwania i wizje
Steve’a Jobsa. Dzięki temu łódź nie prezentuje „wulgarnego bogactwa”, lecz „elegancję inteligencji”.
Dokładne parametry techniczne superjachtu trzymane są w tajemnicy. Na pytania
dziennikarzy stocznia odpowiada, że szanuje
prywatność klientów i dlatego powstrzymuje się od udzielania informacji i komentarzy.
Nie wiadomo również, czy rodzina Steve’a
zamierza korzystać z jachtu. Dla nich prawdopodobnie jest on przede wszystkim pomnikiem geniuszu zmarłego męża i ojca.
Marcin Pituła
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Playboat jachty motorowe

Tel. 608 348 345
(22) 761 90 28

Gotowe jachty oraz kadłuby w dowolnym
etapie zabudowy Czartery jachtów

reklama
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Kryzys w Genui

Virtess 420 Coupe – nowy projekt stoczni Bavaria Yachts.

Nowy model z Bawarii
Dużym zainteresowaniem cieszy się prototyp łodzi Virtess 420 Coupe niemieckiej stoczni Bavaria Yachts. Poprzednia jej wersja, zaprezentowana we wrześniu, posiadała flybridge. Została nagrodzona wyróżnieniem Nautical Design Award 2012, otrzymała też nominację do nagrody European Powerboat of The Year 2012/2013. Nowy model, o bardziej
sportowym charakterze, zamiast górnego pokładu będzie mieć elektrycznie otwierany hardtop. Choć jacht ma przeszklony dach, projektanci znaleźli na górze miejsce na dodatkowe
stanowisko sterowania (w tylnej części). Łódź Virtess 420 Coupe zostanie zaprezentowana
na targach w Düsseldorfie.

Frauscher poszerza ofertę
Austriacka stocznia Frauscher otworzyła
nową siedzibę o powierzchni 35 tys. metrów kwadratowych. Budowa hal produkcyjnych trwała dwa lata. Do miejscowości
Steyrermühl przeniesiona zostanie produkcja oraz biura. Frauscher, do niedawna
rodzinne przedsiębiorstwo skupione na budowie klasycznych łodzi weekendowych,

Targi Boat Show w Genui, uznawane za największe w Europie targi organizowane na wodzie, przeżywają kryzys. W tym roku w imprezie wzięło udział 900 wystawców, o 400
mniej niż przed rokiem. Targi odwiedziło
ponad 180 tys. osób, o 46 tys. mniej niż rok
wcześniej. Organizatorzy wspominają oczywiście o wielu podpisanych umowach, ale już
nie ukrywają, że ich wystawa ma poważne
problemy. Zastanawiają się co zrobić, by przyszłoroczna edycja imprezy nie była jedynie
lokalną wystawą włoskich producentów.
Źródeł kryzysu upatruje się nie tylko
w światowym załamaniu ekonomicznym,
ale także w polityce fiskalnej włoskiego
rządu. Częste kontrole policji podatkowej
doprowadziły do tego, że Włosi, z obawy
przed fiskusem, zrezygnowali z inwestowania w jachty. Problem jest ważny dla
całego kraju, ponieważ przemysł jachtowy
jest piątym pod względem eksportu działem włoskiej gospodarki.
Ale równocześnie w Genui sporo mówiło się o złym zarządzaniu targami i wygórowanych cenach za miejsca wystawowe.
W tym roku doszło nawet do buntu części
firm, które zamiast wystawy w Genui wybrały niewielkie targi w La Spezia.
Rubrykę opracował Arek Rejs

z roku na rok poszerza swoją ofertę, śmiało
wkraczając na rynek większych, morskich
jednostek.
Według raportu finansowego za ostatni
rok, obroty stoczni wyniosły 8 mln euro.
Po otwarciu nowej siedziby firma zapowiedziała wzrost sprzedaży we wszystkich
sektorach swojej działalności o 10 proc.

42

Fairline Boats oferuje dwie linie jachtów: Targa i Squadron. Targa to jednostki
typu open i hardtop, natomiast Squadron
to łodzie z górnym pokładem flybridge.
Najmniejszą jednostką produkowaną przez
Fairline jest Targa 38, natomiast największą – Squadron 78 Custom. W tym roku
stocznia zaprezentowała dwa nowe modele:
Targa 62 GT oraz Squadron 60.

reklama

Fairline Boats, jedna z czterech największych stoczni w Wielkiej Brytanii, zyskała
przedstawiciela handlowego w Polsce. Została nim firma Ratel-Marine z Kołobrzegu, która chce udowodnić, że właściciele
dużych jachtów motorowych nie muszą
emigrować do portów Chorwacji, Grecji
czy Hiszpanii, ponieważ mogą wypływać
w ciekawe rejsy po Bałtyku.

grudzień 2012 – styczeń 2013

FOT. BAVARIA YACHTS

Z Anglii do Kołobrzegu

Jeden wskaźnik , wiele zastosowań…
a ty Jak skonfiguruJesz swoJe is40?
Nowy, rewelacyjny
system nawigacyjny
Simrad IS40

Wyświetlacz IS40 z kontrolerem OP10

www.parker.com.pl
www.simrad-yachting.com

- Kolorowy wyświetlacz LCD 4,1”
- Podświetlenie LED-widoczność w pełnym słońcu
- Brak efektu kondensacji pary wodnej wewnątrz wskaźnika
- Kąty widzenia 170 stopni
- Niski pobór prądu-średnio poniżej 100 mA
- Rozdzielczość ekranu 320x240 pikseli
- Prezentacja informacji z wiatromierza, sondy, logu, kompasu, GPS itp.
- Możliwość dzielenia ekranu
- Legendarna precyzja SIMRAD
- Interfejs NMEA2000
- Klasa wodoszczelności IPX7
- Możliwość rozbudowy o autopilota
www.simrad-yachting.com
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Oficjalny
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Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171,
05-152 Czosnów
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