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9 nominacji w plebiscycie „Wiatru”
P rzez cały rok obserwowaliśmy sukcesy polskich żeglarzy. 

Opisywaliśmy je na łamach magazynu i na portalu www.
wiatr.pl. Aż wreszcie jesienią rozpoczęliśmy długie dysku-

sje i konsultacje mające wyłonić nominowanych do nagrody Żeglarz 
Roku 2014 Magazynu „Wiatr”. Kilkanaście wydrukowanych zdjęć 
przez miesiąc leżało na największym redakcyjnym biurku i każdą wol-
ną chwilę poświęcaliśmy na to, by zerknąć na galerię i upewnić się, że 
kolegium redakcyjne „Wiatru” dokonuje trafnego wyboru. W połowie 
listopada, krótko po targach w Łodzi, podjęliśmy ostateczną decyzję 
o przyznaniu dziewięciu nominacji. Oto one: Karol Jabłoński – za mi-
strzostwo świata i mistrzostwo Europy w bojerowej klasie DN, Miro-
sław Lewiński – za okołoziemski rejs szlakiem Władysława Wagnera, 
Przemysław Miarczyński – za wicemistrzostwo świata w olimpijskiej 
klasie RS:X, Piotr Myszka – za mistrzostwo Europy w olimpijskiej 
klasie RS:X, Dobrochna Nowak i Katarzyna Sałaban – za rejs małym 
jachtem na Islandię w trudnych warunkach, Jolanta Ogar – za mistrzo-
stwo świata i mistrzostwo Europy w olimpijskiej klasie 470, Iwona 
i Marek Tarczyńscy – za realizację projektu Nurtem Schengen, Karo-
lina Winkowska – za drugie w karierze mistrzostwo świata w kitesur-
fingu oraz Ryszard Wojnowski – za opłynięcie bieguna północnego. 
Wszystkim nominowanym gratulujemy. Nie tylko wyróżnienia, ale 
przede wszystkim wspaniałych osiągnięć i niezapomnianych przygód. 

Internetowe głosowanie na stronie www.wiatr.pl rozpocznie się 12 
grudnia 2014 roku i trwać będzie do 15 stycznia 2015 roku. Zapra-
szamy do udziału w zabawie, oddawania głosów, kibicowania swoim 

faworytom i komentowania 
aktualnych wyników – naj-
ciekawsze wpisy oraz wyniki 
plebiscytu opublikujemy w lu-
towym numerze oraz na por-
talu pisma. Laureat konkursu 
otrzyma pamiątkową statuetkę 
zaprojektowaną i wykonaną 
dla „Wiatru” oraz atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez 
partnerów plebiscytu: nieza-
wodną kurtkę Henri Lloyd 
Offshore Elite, doskonałą ka-
merę GoPro HERO4 Silver, 
profesjonalną pneumatyczną kamizelkę ratunkową brytyjskiej marki 
International Safety Products od firmy Parker Poland oraz elektronicz-
ny ekran Zoom.Me służący do odbierania zdjęć ze smartfonów.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim czy-
telnikom życzymy spokoju, rodzinnego ciepła, spełnienia marzeń, 
a także realizacji żeglarskich planów – przede wszystkim wielu spor-
towych sukcesów i pięknych rejsów. Spotkajmy się w zdrowiu i pogo-
dzie ducha na lutowych targach Wiatr i Woda w Warszawie, na kra-
kowskim festiwalu Shanties, na szlaku, na regatowej trasie, na morzu 
i na łamach „Wiatru”, który rozpoczyna już szósty rok swojego rejsu...

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

11 714 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania 
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji  

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

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania IX 2014, X 2014, XI 2014).

Z
D

JĘ
C

IE
 N

A
 O

K
Ł

A
D

C
E

: M
A

R
ÍA

 M
U

IÑ
A

 / 
M

A
PF

R
E 

/ V
O

LV
O

 O
C

E
A

N
 R

A
C

E

www.wiatr.pl 3    

http://www.magazynwiatr.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.issuestand.magazynwiatr
https://itunes.apple.com/pl/app/magazyn-wiatr/id692739862?mt=8
http://www.wiatr.pl/
http://www.wiatr.pl/
http://www.wiatr.pl/
http://www.jachtczarterbaltyk.pl
http://www.dobrejachty.pl


J acht duńskiego zespołu Vestas Wind, którego 
skipperem jest Australijczyk Chris Nicholson, 
osiadł na rafie na Oceanie Indyjskim podczas 

drugiego etapu Volvo Ocean Race. Zdarzenie miało 
miejsce w pobliżu wyspy Mauritius. Jacht wpadł na 
mieliznę żeglując z prędkością 19 węzłów. Zniszczeniu 
uległy płetwy sterowe, kil, dno w części rufowej oraz 
rufa. Wyczerpaną załogę ewakuowano małą łodzią lo-
kalnej straży przybrzeżnej na pobliską wysepkę znaną 
z licznej obecności rekinów, a następnie na Mauritius. 
Z pokładu udało się zdemontować najcenniejsze ele-
menty wyposażenia, między innymi elektronikę, ante-
ny, a nawet sporą część olinowania. Udział Vestas Wind 
w najbliższych wyścigach aktualnej edycji Volvo Oce-
an Race jest raczej wykluczony. Na szczęście nikt nie 
doznał poważniejszych obrażeń.          MS

Zderzenie z rafą

http://www.globtourist.com


http://www.globtourist.com
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T o druga edycja naszego konkursu. 
Nagrodę Żeglarz Roku Magazynu 
„Wiatr” redakcja ustanowiła, by 

uhonorować żeglarza, którego dokonania 
wzbudziły największy podziw i uznanie 
czytelników. 

Laureat otrzyma pamiątkową statuetkę oraz 
wartościowe nagrody (regulamin konkursu 
dostępny jest na stronie internetowej „Wia-
tru”). Zachęcamy do oddawania głosów na 
portalu www.wiatr.pl. Głosy będziemy liczyć 
ponad miesiąc – od 12 grudnia 2014 roku do 
15 stycznia 2015 roku.

KAROL JABŁOŃSKI 
Za mistrzostwo świata 
i mistrzostwo Europy  
w bojerowej klasie DN

Karol Jabłoński po raz ósmy został mi-
strzem świata w bojerowej klasie DN, zdo-
bywając tytuł po 11 latach. Na deser wy-
walczył złoto mistrzostw Europy – szóste 
w karierze i trzecie z kolei. „Aż się wierzyć 
nie chce, że tak długa kariera jest możliwa” 
– pisał w marcu Karol Jabłoński, który swój 
pierwszy tytuł mistrza świata zdobył 22 lata 
temu. „Nie przypuszczałem, że w tym wie-
ku (52 lata) będę jeszcze zdolny powtórzyć 
taki sukces, ale najwidoczniej doświad-

czenie jest w bojerach niezwykle ważnym 
elementem.” Mistrzostwa świata rozegrane 
w Estonii były nie tylko osobistym suk-
cesem Karola, ale także polskich bojerów. 
Wszystkie medale trafiły do naszych zawod-
ników – Michał Burczyński zdobył srebro, 
a Tomasz Zakrzewski – brąz. Burczyński 
sięgał po złoto mistrzostw świata dwukrot-
nie – w 2006 i 2010 roku. Zakrzewski sta-
nął natomiast na podium mistrzostw świata 
trzeci raz z kolei – w 2012 i 2013 roku zwy-
ciężał, a w 2014 roku wywalczył brąz. Drugi 
raz w przeszło 40-letniej historii mistrzostw 
polscy bojerowcy zajęli wszystkie miejsca 
na podium. Poprzednio było to w Austrii 
w 2010 roku (Burczyński miał wtedy złoto, 
Adam Baranowski – srebro, a Łukasz Za-
krzewski – brąz).

Jabłoński uważa, że kluczem do sukcesu 
była dobra taktyka w trudnych warunkach 
wietrznych i lodowych oraz dobra szybkość 
w pierwszych dwóch dniach mistrzostw 
świata oraz pierwszego dnia mistrzostw 
Europy. Co ciekawe, Karol doskonale radził 
sobie przy słabym wietrze, a to przecież nie 
są jego ulubione warunki. „Po raz pierwszy 
od dawna czułem się bardzo komfortowo 
w słabszym wietrze” – mówił. „Miałem do-
brą szybkość i żeglowałem spokojnie, choć 
kilka razy na pierwszym górnym znaku 
byłem poza dziesiątką, a raz nawet zajmo-
wałem 33. pozycję. Uzyskałem sporą prze-
wagę punktową nad rywalami, ponieważ 
udało mi się uniknąć słabszych wyścigów. 
Nie pamiętam, bym kiedykolwiek wygrał 
mistrzostwa świata tak pewnie”.

Pierwszego dnia mistrzostw Europy, któ-
re rozegrano tuż po mistrzostwach świata, 
zawodnicy ścigali się na miękkim lodzie 
i przy słabym wietrze. W tych trudnych 
warunkach Jabłoński zdecydował się na 
pokerowe zagranie przy wyborze płóz. 
Wystartował na tak zwanych kątownikach, 
których nie używał prawie od 20 lat. „Jakoś 
dziwnie się czułem na linii startu, widząc, 
że jestem jedynym zawodnikiem na ta-
kich właśnie płozach. Moi rywale wybrali 
wkładki lub grube teowniki” – opowiadał. 
Karol żeglował szybko, nie miał proble-
mów z kontrolą ślizgu, nawet w trzecim 

wyścigu, gdy wiatr był już sporo silniej-
szy. Amerykanin Ron Sherry, pięciokrotny 
mistrz świata, nie mógł uwierzyć, że nawet 
przy tak szybkiej żegludze Jabłoński zdołał 
wygrać na tych płozach. Mistrzem Europy, 
podobnie jak mistrzem świata, został już 
przed ostatnim wyścigiem.

MIROSŁAW LEWIŃSKI 
Za okołoziemski rejs szlakiem 
Władysława Wagnera

Mirosław Lewiński przez cztery lata 
i pięć miesięcy żeglował dookoła świata 
szlakiem Władysława Wagnera, pierwsze-
go Polaka, który opłynął Ziemię jachtem 
żaglowym (lata 1932 – 1939). Lewiński, 
z zawodu lekarz, żeglował z załogami, ale 
część trasy pokonał samotnie. Etapowa 
wyprawa „Ulissesa” prowadziła przez Ka-
nał Panamski i Kanał Sueski. Jacht poko-
nał 44 186 mil morskich. Rejs rozpoczął 
się w maju 2010 roku, a zakończył w paź-
dzierniku 2014 roku wraz z zawinięciem 
do Las Palmas. Końcówka, czyli przejście 

Żeglarz Roku 2014 Magazynu „Wiatr”
Przedstawiamy żeglarzy nominowanych do nagrody  

Żeglarz Roku 2014 Magazynu „Wiatr”. Laureata wybiorą czytelnicy 
w internetowym głosowaniu. Początek głosowania: 12 grudnia.

Karol Jabłoński.

Mirosław Lewiński.
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przez Morze Śródziemne, trwała dłużej niż 
planowano, dlatego „Ulisses” nie wrócił na 
zimę do Szczecina, ale zacumował na Wy-
spach Kanaryjskich. „Wszystko dobre, co 
się dobrze kończy. Końcówka zawsze jest 
najtrudniejsza. Gdy 10 października za-
snąwszy wpłynąłem na plażę, przy braku 
szczęścia rejs mógł się zakończyć bez za-
mknięcia okołoziemskiej pętli” – napisał 
Mirosław Lewiński. Nazwa jachtu kapitana 
Lewińskiego pochodzi od tytułu poematu 
wiktoriańskiego poety Alfreda Tennysona 
opublikowanego w 1842 roku. Oto frag-
ment w tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka:

„Nie jest za późno, moi przyjaciele,
By świata jeszcze innego poszukać.

Odwiążcie cumy, chwyćcie wiosła w ręce,
W rozkołysane bruzdy bijcie nimi,

Bo jest mą wolą aż na skraj Zachodu,
Aż tam, gdzie gwiazdy się kąpią, żeglować, 

Póki nie umrę.”

PRZEMYSŁAW MIARCZYŃSKI 
Za wicemistrzostwo świata 
w olimpijskiej klasie RS:X

Przemek Miarczyński, czterokrotny uczest-
nik igrzysk, brązowy medalista olimpijski 
z Londynu, zdobył w Hiszpanii srebrny me-
dal mistrzostw świata w windsurfingowej 
klasie RS:X (siódmy medal mistrzostw 
świata w karierze). Polaka wyprzedził tyl-
ko Francuz Julien Bontemps. Brąz trafił 
do rąk kolejnego reprezentanta Francji – 
Thomasa Goyarda. Piotr Myszka, mistrz 
Europy 2014, miał tyle samo punktów, co 
Goyard, ale zajął czwarte miejsce.

„To były bardzo trudne regaty. Na począt-
ku brakowało wiatru. Trzymali nas na wo-
dzie po kilka godzin. Przez całe mistrzo-
stwa startowaliśmy na czterech różnych 
trasach (łącznie z wyścigiem medalowym), 
dlatego żaden z zawodników nie miał szans 
na poznanie akwenu i dobre wyczucie wia-
tru. Ten zresztą co rusz wiał z innej stro-

ny. Moja flota miała aż cztery przerwane 
biegi. We wszystkich jechałem w czołów-
ce, a w jednym prowadziłem. Byłem zły, 
bo kiedy inni odpoczywali w pobliżu linii 
startu, my nadaremno pompowaliśmy, wal-
cząc ze słabym wiatrem” – mówił Miar-
czyński na łamach „Wiatru”.

Gdy wreszcie zaczęło wiać, nawet do 30 
węzłów, Przemek był poza najlepszą trójką, 
ale miał dobrą pozycję do ataku w ślizgo-
wych warunkach. W minionym sezonie nie 
miał takiej prędkości, jakiej mógłby ocze-
kiwać. Podczas testów zwykle ustępował 
pod tym względem Piotrowi Myszce. Ale 
mimo to, wykorzystując zmienne warunki, 
zdołał zdobyć srebro. Przy okazji wywal-
czył dla Polski miejsce na igrzyskach w Rio 
de Janeiro 2016.

PIOTR MYSZKA 
Za mistrzostwo Europy 
w olimpijskiej klasie RS:X

Piotr Myszka został mistrzem Europy 
w klasie RS:X podczas zawodów rozegra-
nych u wybrzeży tureckiej miejscowości 
Çeşme (brązowe medale wywalczyli Zo-
fia Klepacka i Przemysław Miarczyński, 
a mistrzem Europy juniorów został Ra-
dosław Furmański). To już siódmy medal 
mistrzostw Europy Piotra Myszki – w do-
robku ma dwa złote, srebrny i dwa brązowe 
krążki. Poza tym w swej karierze dwukrot-
nie stawał na podium mistrzostw świata, 
zdobywając złoto i srebro.

Finałowy wyścig w Turcji miał niezwy-
kły przebieg – takiego thrillera kadra Paw-
ła Kowalskiego i Cezariusza Piórczyka nie 
przeżywała od igrzysk w Londynie. Start 
odbywał się przy dużej fali i wietrze o sile 
do 30 węzłów. Piotr Myszka i Paweł Tar-
nowski zderzyli się w chwili startu i wpadli 
do wody, tracąc w mgnieniu oka dystans do 
szybko oddalającej się stawki. Piotr rozpo-
czął szaleńczy pościg. Z każdym metrem 
odrabiał starty. Na metę wpłynął na szóstej 
pozycji i obronił złoto.      

Przemysław Miarczyński.

ul. Olecka 23, Warszawa
tel. (22) 290 80 80

Piotr Myszka.
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„Ten sukces potwierdza, że praca, którą 
wykonuję na treningach, została dosko-
nale zaplanowana i wszystko, co robimy 
z trenerami i zespołem, ma sens. Już przed 
mistrzostwami w Turcji czułem, że jestem 
szybszy od moich dwóch najgroźniejszych 
krajowych rywali – Przemka Miarczyń-
skiego i Pawła Tarnowskiego” – mówił na 
łamach „Wiatru” Piotr Myszka.

DOBROCHNA NOWAK 
I KATARZYNA SAŁABAN 
Za rejs małym jachtem  
na Islandię w trudnych warunkach

Dobrochna Nowak i Katarzyna Sała-
ban dotarły na Islandię jachtem „Atlantic 
Puffin” (typ Maxus 22, długość: 6,36 m), 
który stocznia Northman zbudowała na 
okołoziemski rejs Szymona Kuczyńskiego 
Maxus Solo Around. Niekiedy wiało do 
58 węzłów, a temperatura nie przekraczała 
siedmiu stopni. „Pierwszy raz w życiu pła-
kałam z zimna” – mówiła Dobrochna No-
wak. Dziewczyny przez 46 dni przepłynęły 
ponad 3400 mil i odwiedziły sześć krajów.

„Atlantic Puffin” wypłynął 17 maja 2014 
roku z Dziwnowa. Pierwszym zagranicz-
nym portem był Göteborg. Dalej dziewczy-
ny odwiedziły Kristiansand w Norwegii, 
Lerwick – największe miasto archipelagu 
Szetlandów – oraz Thorshavn na Wyspach 
Owczych. Na Islandię zawinęły 12 czerw-
ca. Zacumowały w porcie Djúpivogur na 
wschodnim wybrzeżu. W drodze powrot-
nej, w Norwegii, Kaśkę zastąpiła Zosia 
Bocheńska. Maxus powrócił do Dziwnowa 
4 lipca.

Podczas wyprawy damska załoga zmaga-
ła się z wiatrem o sile do 11 stopni w skali 
Beauforta oraz niskimi temperaturami. 
Najtrudniejsze chwile z niską temperatu-
rą i silnym wiatrem dziewczyny przeżyły 
podczas etapu przed Islandią.

Przed wyprawą nie brakowało głosów, że 
nawet jeśli poradzą sobie w tym trudnym 
rejsie, to na pewno się pokłócą. Tymcza-
sem one szybko się dogadały. Dobrochna 
ma większe doświadczenie na małych 
łódkach – budowała z Szymonem Kuczyń-
skim setkę „Lilla My”, a później żeglowała 
z nim po Karaibach oraz przez Atlantyk 
z zachodu na wschód. Kaśka natomiast ma 
większe doświadczenie w morskiej żeglu-
dze. Pływa od 14 lat. Przemierzyła ponad 
40 000 mil, trzykrotnie pokonując Atlan-
tyk ma „Fryderyku Chopinie” (od 2013 
roku jest pierwszym oficerem na tym ża-
glowcu). Pływała też na „Pogorii”, „Zawi-
szy Czarnym” oraz na żaglowcu „Kapitan 
Borchardt”.

Podczas rejsu na Islandię na damskie 
pogaduszki dziewczyny nie miały wiele 
czasu. Widywały się przez piętnaście mi-
nut przy okazji zmiany wachty, gdy jedna 
kładła się spać, a druga stawała za sterem. 
Ten tryb został wymuszony przez brak sa-
mosteru i awarię autopilota, który odmówił 
posłuszeństwa w rejonie Szetlandów.

JOLANTA OGAR 
Za mistrzostwo świata 
i mistrzostwo Europy  
w olimpijskiej klasie 470

Polka Jola Ogar żegluje pod banderą Au-
strii – jest załogantką Lary Vadlau. W mi-
nionym sezonie zdobyła ze swą sterniczką 
złoto mistrzostw świata (Hiszpania) oraz 
złoto mistrzostw Europy (Grecja). W Au-
strii załoga zdobyła sporą popularność – 
dziewczyny trafiły na okładkę sportowego 
magazynu, stały się bohaterkami telewizyj-
nych newsów i otrzymały prestiżowy tytuł 
Team of the Year, pokonując 19 zespołów 
sportowych nominowanych ze wszystkich 
dyscyplin, między innymi biathlonistów, 
piłkarzy, a nawet skoczków narciarskich 
z Thomasem Morgensternem. 

Podczas igrzysk w Londynie Jola Ogar 
była załogantką Agnieszki Skrzypulec. 
W regatach zajęły 12. miejsce – był to 
pierwszy w historii olimpijski start polskiej 
kobiecej załogi w kasie 470. Po igrzyskach 
Jola przyjęła zaproszenie Lary Vadlau i tak 
powstała nowa międzynarodowa załoga. 
„Przez dwa lata spędzone z Larą sporo się 
nauczyłam. Trenujemy z bardziej doświad-
czonymi męskimi załogami ze światowej 
czołówki. Dwie ekipy to załogi austria-
ckie, na trzeciej łódce pływają zawodni-
cy z USA. Treningi są ciężkie. Ale właś-
nie dlatego, kiedy później rywalizujemy 

Dobrochna Nowak.

Katarzyna Sałaban.

Jolanta Ogar.

http://WWW.ZEWOCEANU.PL/
http://WWW.GEPA-PICTURES.COM/
http://www.atsea.pl
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wśród pań, czujemy się mocne” – mówiła 
Jola Ogar w wywiadzie opublikowanym 
na łamach „Wiatru”. Krajowy parlament 
Austrii przyznał Polce obywatelstwo – 
Jola ma więc dwa paszporty: polski i au-
striacki. Na igrzyskach w Rio de Janeiro 
będzie walczyć o medal pod banderą Au-
strii. „Oczywiste jest to, że nadal czuję się 
Polką. Mieszkam w Polsce, mam tu wielu 
przyjaciół. Walczę o medale dla Austrii, 
ale każdy z nich jest po trosze polski, bo 
wywalczyła go polska zawodniczka. Je-
śli uda nam się z Larą stanąć na podium 
w Rio de Janeiro, w jakiejś mierze będzie 
to także polski sukces” – mówi Jola.

IWONA I MAREK TARCZYŃSCY 
Za realizację projektu  
Nurtem Schengen

Tarczyńscy zapragnęli sprawdzić, jak dzia-
ła strefa Schengen. W tym celu postanowili 
odwiedzić wszystkie morskie kraje strefy 
i kilka spoza niej. Odbyli rejsy śródlądowe, 
wyprawy wokół Europy i popłynęli dookoła 
Bałtyku. Ich domem na morzach był mały 
jacht mieczowy typu Antila 24. W ostatnim 
sezonie popłynęli niewielkim jachtem kilo-
wym do Norwegii. Przez kilka ostatnich se-
zonów odwiedzili 500 europejskich portów 
i zebrali 16 (spośród 19) bander morskich kra-
jów strefy Schengen. Przy okazji w ich dorob-
ku znalazło się dziewięć bander innych euro-
pejskich państw. W kolejnych rejsach planują 
wyruszyć po trzy ostatnie bandery Schengen: 
islandzką, maltańską i słoweńską. Właśnie 
z myślą o Islandii i Malcie kupili i przetesto-
wali na Bałtyku i Morzu Północnym mały 
jacht kilowy typu Supero 800.

KAROLINA WINKOWSKA 
Za drugie w karierze mistrzostwo 
świata w kitesurfingu

Karolina Winkowska, sześciokrotna mi-
strzyni Polski, wygrała siedem z dziesięciu 
zawodów zaliczanych do Pucharu Świata 
Professional Kiteboard Riders Associa-
tion (PKRA) i wywalczyła tytuł mistrzyni 
świata w konkurencji freestyle. To powtór-
ka sukcesu sprzed dwóch sezonów (rok 
temu Karolina zajęła drugą lokatę).

W lutym Winkowska zwycięża w pięk-
nym stylu w Panamie, prezentując nowy 
trick nazwany przez kibiców KGB (Karoli-
na Goes Big). W marcu zajmuje trzecie miej-
sce w Maroku, tracąc prowadzenie w ran-
kingu na rzecz Hiszpanki Giseli Pulido. 
W kwietniu wygrywa zawody we Francji,  

Marek Tarczyński. Iwona Tarczyńska. Karolina Winkowska.

http://WWW.ZEWOCEANU.PL/
http://WWW.GEPA-PICTURES.COM/
http://www.atsea.pl
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na śródziemnomorskim akwenie, za którym 
nie przepada (zimno i silny wiatr wiejący 
z gór). Karolina powraca na fotel lidera. 
Maj to wizyta w Egipcie i kolejne zwycię-
stwo. W lipcu na Fuertaventurze Polka zaj-
muje drugie miejsce. W sierpniu, podczas 
największych zawodów Pucharu Świata 
w Sankt Peter-Ording w Niemczech, zwy-
cięża na chłodnych falach Morza Północ-
nego. W tym samym miesiącu udaje się do 
hiszpańskiej Tarify, gdzie mieszka i trenuje 
druga w rankingu Gisela Pulido. Polka zwy-
cięża na podwórku groźnej rywalki i przy-
bliża się do upragnionego tytułu. We wrześ-
niu w Brazylii, walcząc z chorobą i silnym 
wiatrem, zajmuje trzecią lokatę. 

Jesienne starty w Chinach przynoszą spo-
ro emocji i nerwów. W Pingtan sędziowie 
mylą się, nie widząc najważniejszego tri-
cku Karoliny. Po reklamacji zapada decyzja 
o powtórzeniu finału następnego dnia. Ale 
Hiszpanka Gisela Pulido zgłasza kontuzję 
(lekkie rozcięcie na stopie) i wymusza na 
sędziach przeniesienie finału na następne 
zawody w Hainan. Polski Związek Kite-
boardingu wysyła protest do PKRA oraz 
do władz International Kiteboarding Asso-
ciation (IKA). Gdy zawodniczki czekają na 
wiatr w Hainan, nadchodzi decyzja z IKA 
mówiąca o niezgodnym z przepisami prze-
niesieniu decydującej rozgrywki. Działacze 
zarządzają remis w pierwszych zawodach, 
a drugie kończą się bez rozegrania finałów. 
Winkowska mistrzynią świata!

RYSZARD WOJNOWSKI 
Za opłynięcie bieguna północnego

Ryszard Wojnowski dowodził jachtem 
„Lady Dana 44” – pierwszą polską jednost-
ką, która opłynęła biegun północny. Załoga 
wyruszyła w arktyczny rejs w czerwcu 2013 
roku. Kapitan Wojnowski postawił sobie dwa 
cele: zdobyć Przejście Północno-Wschodnie 

(pierwsza próba sforsowania tego szlaku 
przez polski jacht) oraz opłynąć biegun 
w ciągu jednego sezonu nawigacyjnego.

„Lady Dana 44” żeglowała wzdłuż brze-
gów Rosji na wschód aż do Cieśniny Berin-
ga. Tam rejs został przerwany, gdyż dalszą 
drogę uniemożliwił mróz, który zamknął 
Przejście Północno-Zachodnie wśród lo-

dowych wód na północ od Kanady (załoga 
natrafiła na najtrudniejsze warunki lodowe 
od 2006 roku). Jacht zatrzymał się w Van-
couver. Za ten rejs i pokonanie Przejścia 
Północno-Wschodniego Ryszard Wojnow-
ski otrzymał przed rokiem nominację do 
pierwszej edycji konkursu Żeglarz Roku 
Magazynu „Wiatr”.

W maju 2014 roku jacht „Lady Dana 44” 
wyruszył w dalszą drogę. W kilku etapach 

wiodących przez północny Pacyfik i Morze 
Beringa dotarł do portu Nome na Alasce. 
Tu rozpoczął żeglugę na wschód, kontynu-
ując przerwany rejs dookoła bieguna. Tra-
sa wiodła przez Cieśninę Beringa, Morze 
Beauforta, port Tuktoyaktuk w północno-
-zachodniej Kanadzie, Cambridge Bay na 
Wyspie Wiktorii, Gjoa Haven na Wyspie 
Króla Jerzego, Cieśninę Bellota oddzielają-
cą wyspę Somerset od półwyspu Boothia, 
Fort Ross, Cieśninę Lancastera oraz Pond 
Inlet na północy Ziemi Baffina. Tu za-
kończył się rejs przez Przejście Północno-
-Zachodnie („Lady Dana 44” jest pierwszą 
polską jednostką, która pokonała ten szlak 
z zachodu na wschód). Do Europy jacht 
wrócił przez Morze Baffina, port Nuuk na 
Grenlandii i północny Atlantyk.

Ryszard Wojnowski dowodził w czasie 
całego rejsu – od Sopotu do Sopotu – spę-
dzając na pokładzie 278 dni. Jacht zamknął 
pętlę przy sopockim molo 28 września 
i w ten sposób został pierwszą polską jed-
nostką, która opłynęła biegun północny. 
W dwóch rejsach „Lady Dana 44” pokonała 
19 301 mil.

Ryszard Wojnowski.

STS FRYDERYK CHOPIN
• rejsy wolnego naboru

• czarter żaglowca 

• Niebieska Szkoła
dwumiesięczne rejsy połączone z nauką szkolną 

biuro@3oceans.pl
+48 607 700 404

www.fryderykchopin.pl

JAK GŁOSOWAĆ
Żeglarza Roku Magazynu „Wiatr” wybierają 
czytelnicy w internetowym głosowaniu. Wy-
starczy odwiedzić stronę www.wiatr.pl i klik-
nąć w baner otwierający aplikację głosowania. 
W każdej chwili można sprawdzić aktualne wy-
niki (podawane w procentach). Można także 
komentować przebieg głosowania i dzielić się 
swymi opiniami na temat dokonań polskich 
żeglarzy. Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie internetowej magazynu „Wiatr”. Głosy 
będziemy liczyć ponad miesiąc – od 12 grudnia 
2014 roku do 15 stycznia 2015 roku. Zakończe-
nie głosowania nastąpi w czwartek 15 stycznia 
o godz. 22.00.

http://www.fryderykchopin.pl
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P odczas najbliższych rejsów zwy-
cięzca plebiscytu będzie chronić 
się przed chłodem i szkwałami 

w niezawodnej kurtce Henri Lloyd Offsho-
re Elite (cena: 2450 zł). Będzie robić zdję-
cia i kręcić filmy doskonałą kamerą GoPro 
HERO4 Silver (1599 zł). Bezpieczeństwo 
podczas morskich wypraw zapewni pro-
fesjonalna pneumatyczna kamizelka ra-
tunkowa brytyjskiej marki International 
Safety Products (455 zł). Natomiast foto-
grafie wykonane smartfonem laureat bę-
dzie wysyłał do najbliższych bezpośrednio 
na ekran ZOOM.ME, nowe urządzenie, 
którego pomysłodawcą i współtwórcą jest 
Mateusz Kusznierewicz.

Jacket Offshore Elite ufundowała firma 
Henri Lloyd. Kamerę GoPro dostarczyła 
firma Freeway OMT, wyłączny dystrybutor 
produktów GoPro w Polsce (freeway.com.pl). 
Automatyczną kamizelkę ratunkową przeka-
zała firma Parker Poland – polski dystrybutor 
kamizelek ISP (parker.com.pl). Natomiast 
elektroniczny ekran ZOOM.ME ofiarował 
Mateusz Kusznierewicz (zoom.me).

Kurtka Henri Lloyd Offshore Elite, uszyta 
z wykorzystaniem membrany Gore-Tex, jest 
wytrzymała i bardzo lekka (jest 30 proc. lżej-
sza od dotychczasowego najlepszego modelu 
w tej klasie). Właściwe połączenie tkanin 
zewnętrznych, membran oraz wypełnień, po-

zwoliło na zwiększenie oddychalności aż o 20 
proc. Kurtkę testował między innymi Char-
les Matthews, zawodowy skipper, uczestnik 
Clipper Round The World Race. – Nosiłem ją 
przez dwa tygodnie w bardzo trudnych wa-
runkach i każdego dnia czułem ochronę, jaką 
mi zapewnia. Praca na jachcie była dzięki niej 
łatwiejsza, a ruchy – swobodne.

HERO4 to najdoskonalsza seria kamer 
w historii marki GoPro. Model Silver, nagry-
wający w profesjonalnej jakości, jest pierwszą 
kamerą GoPro z wbudowanym poręcznym 
ekranem dotykowym ułatwiającym kadrowa-
nie i odtwarzanie. Urządzenie rejestruje filmy 
w trybach 2.7K30, 1080p60 oraz 720p120. 
Wykonuje zdjęcia w wysokiej jakości 
12MP (do 30 klatek na sekundę). Ma moduł  

Wi-Fi oraz Bluetooth. A funkcja HiLight Tag 
pozwala oznaczać najważniejsze momenty 
nagrania. Dzięki niej łatwo odnajdziemy ulu-
bione sekwencje, odtworzymy i udostępnimy 
w GoPro Studio lub w aplikacji GoPro.

Kamizelka ratunkowa ISP, ufundowana 
przez firmę Parker Poland, wyposażona jest 
w nabój z CO

2
, pas krocza i metalową klamrę. 

Oferowana jest w wersji manualnej (użytkow-
nik uruchamia mechanizm napełniający ka-
mizelkę) i automatycznej (zostaje uruchomio-
na po zanurzeniu w wodzie, ale użytkownik 

także może uruchomić mechanizm). Kami-
zelka obraca nieprzytomną osobę znajdującą 
się w wodzie twarzą do góry, uwalniając jej 
drogi oddechowe od wody i umożliwiając od-
dychanie. Kamizelka manualna kosztuje 435 
zł, a automatyczna – 455 zł.

Elegancka ramka ZOOM.ME to urządze-
nie, na które możemy wysyłać zdjęcia ze 
smartfonów. Działa dzięki darmowej apli-
kacji. Możemy z niej korzystać na trzech 
systemach operacyjnych: Android, iOS 
i Windows Phone. W pamięci zoomka mie-
ści około czterech ty-
sięcy fotografii. Urzą-
dzenie jest dostępne 
w dwóch wersjach: 
Wi-Fi (249 zł) dla tych, 
którzy mają w domu 
lub w pracy dostęp do 
sieci, oraz 3G (349 zł) 
dla tych, którzy nie łą-
czą się z internetem po-
przez Wi-Fi (ten model 
zoomki pełni dodatko-
wo funkcję routera).

STS FRYDERYK CHOPIN
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• czarter żaglowca 
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Nagrody dla żeglarza roku

Kurtka Henri Lloyd Offshore Elite.

Laureat konkursu Żeglarz Roku 2014 Magazynu „Wiatr” otrzyma 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów plebiscytu oraz 
pamiątkową statuetkę zaprojektowaną i wykonaną dla „Wiatru”.

Kamizelkę marki ISP testuje Natalia Oleszek.

Kamera GoPro HERO4 Silver.

Ekran ZOOM.ME.

http://www.fryderykchopin.pl
http://www.jachtchorwacja.pl
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T ragiczną historię Ejsmontów przy-
pomniała na łamach „Wiatru” 
Katarzyna Skorska, która w paź-

dzierniku spotkała się z siostrą bliźniaków 
Wandą Śmiechowicz. Mieczysław i Piotr 
oraz towarzyszący im Wojtek Dąbrowski 
zaginęli u wybrzeży Argentyny w grudniu 
1969 roku. Bliźniacy z Węgorzewa kontynu-
owali swój wymarzony rejs dookoła świata 
niewielkim jachtem „Polonia”. Wyruszyli 
z Nowego Jorku 12 lipca. Trasa miała prowa-
dzić na wschód: do Las Palmas na Wyspach 
Kanaryjskich, poprzez Kapsztad w RPA, 
do Australii, przez Pacyfik i wokół Hornu. 
Pierwsze 3360 mil z Nowego Jorku do Las 
Palmas pokonali przez 31 dni i 12 godzin. 
Po tygodniowej przerwie wyruszyli w stro-
nę południowej Afryki. W trakcie tego etapu 
potężna fala uszkodziła jacht, więc zmienili 
plany i popłynęli do Brazylii. Naprawa jach-
tu w Rio de Janeiro zajęła im dwa miesiące, 
po czym postanowili opłynąć Ziemię Ogni-
stą i Horn. Niestety nie dotarli nawet w rejon 
Cieśniny Magellana... Mija właśnie 45 lat 
od chwili, gdy słuch o nich zaginął. Oto jak 
bliźniaków z Węgorzewa wspomina Henryk 
Jaskuła, pierwszy Polak, który opłynął świat 
w samotnym rejsie bez zawijania do portów.

***

Znałem ich obu. Po 
raz pierwszy zobaczy-
łem Ejsmontów w jadal-
ni ośrodka LOK w Jas-
tarni latem 1962 roku. 
Byłem tam na pierw-
szym kursie żeglarskim 
na stopień sternika jach-
towego. Dla rokującej 

młodzieży kursy były wtedy bezpłatne, a dla 
takich jak ja (wiek: 39 lat, zawód: inżynier) 
– pełnopłatne. Skierowanie na szkolenie mia-
łem z rzeszowskiego LOK.

Bracia Ejsmont, podobni do siebie jak 
dwie krople wody, pojawili się w mundu-
rach „marwoju”, z jedną belką na ramie-
niu. Wyglądali na bardzo zadowolonych 
z życia. Już wtedy otoczeni byli legendą. 
Opowiadano o tym, jak wyszli omegą na 
Bałtyk bez odprawy granicznej i dotarli 
na Bornholm. Po prostu popłynęli z Zale-
wu Szczecińskiego w kierunku Dziwnowa 
w biały dzień. Strażnicy z Wojsk Ochrony 
Pogranicza zapewne grali wtedy w karty. 
Mietek i Piotr wzięli na drogę bochenek 
chleba, dwie konserwy i trochę wody.

Rok później byłem w Jastarni na takim 
samym trzytygodniowym kursie – dopiero 
po nim ośmieliłem się przystąpić do eg-
zaminu. Piotr Ejsmont był wtedy instruk-

torem w stopniu sternika morskiego. Po-
znaliśmy się, ale nic razem nie wypiliśmy, 
gdyż w tamtych czasach dostęp kursanta do 
instruktora był trudniejszy niż chłopa do 
szlachcica w XVI wieku. Ku mojemu zdzi-

wieniu, Piotruś nie nadużywał tej wyższości 
klasowej, tak jak czynili to inni instruktorzy.

W 1964 roku, już ze stopniem sternika 
jachtowego i po pierwszym bałtyckim rejsie 
na „Syriusie”, dostałem skierowanie z rze-
szowskiego LOK na rejs z Jastarni. Czekały 
tam dwa jachty: „Generał Zaruski” i „Wiel-
kopolska”. Na „Zaruskiego” nikt wtedy nie 
chciał iść. Każdy wiedział, że na tej jednost-
ce posadzą go na cały rejs do obsługi szota 
kliwra i tyle z żeglarstwa. Za stołem w holu 
ośrodka siedział Piotrek i zapisywał przy-
byszów. Zrozumiałem, że mam szansę, by 
otrzymać miejsce na „Wielkopolsce”. Po za-
kończeniu urzędowania podszedłem do Pio-
tra jak swój do swego i mówię: „Piotrek, za-
praszam cię do »Zdrojowej«”. Idziemy więc 
w kierunku restauracji, chwilę rozmawiamy 
jak starzy znajomi, a on nagle oznajmia: „Ja 
nie jestem Piotrek, tylko Mietek, ale to nie 
ma znaczenia. Z bratem się umówiliśmy, że 
przyjaciele jednego są przyjaciółmi drugie-
go”. Te słowa mnie ośmieliły...

Po wizycie w „Zdrojowej” zaprzyjaźni-
łem się z Mietkiem okrutnie, na zabój. Opo-
wiedział mi o planach rejsu dookoła świa-
ta, a ponieważ w mojej głowie też świtały 
podobne marzenia, czuliśmy się jak bracia. 
I wiem, że mógłbym się stać trzecim bra-
tem Ejsmontem, gdyż Mietek gorąco mnie 
zapraszał na ten ich wymarzony rejs. Sta-
nęło na tym, że na razie popłyniemy razem 
„Wielkopolską” na Bałtyk.

Mietek w stopniu sternika morskiego 
był zastępcą kapitana. Mnie powierzono 
funkcję drugiego oficera. Kapitan dał mi 
do ręki ponad 4 tys. zł na prowiant. Tak to 
wtedy było: nie robiliśmy zaprowiantowa-
nia w ośrodku, tylko dostawało się pienią-
dze – kilka złotych na głowę na dzień rejsu. 
A szliśmy do Świnoujścia.

„Wielkopolska” była w stanie przedpo-
grzebowym. Prawie wszystko było zepsute, 
zbiorniki wody dziurawe. A na pokładzie 
12 osób. Począwszy od Helu musieliśmy 
wchodzić do każdego portu po wodę, którą 
braliśmy do wszystkich garnków. A póź-
niej większość i tak wylewała się w trak-
cie przechyłów. Ale dzięki temu poznałem 
wszystkie polskie porty z wyjątkiem Łeby, 
gdzie było dla nas za płytko.

Muszę tu wspomnieć o kambuzowej igno-
rancji. Pierwszy oficer potrafił półtorej go-
dziny gotować makaron. Zrozumiałem, że 
bycie drugim oficerem to nie tylko dbanie 
o prowiant, ale też zapewnienie umiejętnej 

Jaskuła wspomina braci Ejsmont
Po lekturze artykułu o braciach Ejsmont w listopadowym  

wydaniu „Wiatru” Henryk Jaskuła napisał niezwykły tekst, w którym 
wspomina swą znajomość z Mieczysławem i Piotrem.

Mietek Ejsmont przy sterze „Wielkopolski”.

Mietek, sternik morski – zastępca kapitana.
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obróbki wszystkich produktów. Podczas 
moich pierwszych kroków na morzu dałem 
się poznać nie tylko ze swej nawigacji, ale 
też ze sztuki gotowania. W kolejnych rej-
sach, choć byłem już pierwszym oficerem, 
wciąż kontrolowałem kambuz i wprowa-
dzałem hotelarskie żywienie: mięso peklo-
wane, kotleciki, zrazy zawijane, a i torty 
robiłem z kupionych andrutów i odpowied-
niego smarowidła czekoladowego.

Mieliśmy na pokładzie trzynastego zało-
ganta – był nim pies Mietka Ejsmonta. Za 
potrzebą trzeba go było wynosić na pokład. 
Szczeniak dobrze się orientował wśród za-

łogi: spoufalał się jedynie ze swym panem, 
z kapitanem i z drugim oficerem. Byłem 
u niego wysoko notowany, bo wydzielałem 
mu porcje. W porcie towarzyszył mi, gdy 
wychodziłem na zakupy, ale nie chciał iść 
dalej niż 20 metrów od jachtu, jakby nie 
ufał, że człowiek pozwoli mu wrócić na po-
kład. Choć młody, sporo wiedział o życiu...

Rejs nie był ciężki, ale jakoś zawsze 
wszystko było mokre. Dwóch załogantów 
wysiadło po drodze – jeden mówił, że ma 
wrzód żołądka, a drugi miał po prostu dość. 
Natychmiast poczułem ulgę finansową 
w kasie, więc w Ustce mogłem spokojnie 

zaprosić do restauracji kapitana i Mietka. 
Prawdopodobnie był to pierwszy przy-
padek w polskim żeglarstwie morskim, 
kiedy przy jednym stoliku obok kapita-
na siedział sternik jachtowy. Niebiosa nie 
waliły się z tego powodu tylko dlatego, że 
sternik trzymał kasę i płacił. Pamiętam, 
że Mietek doradził mi wtedy halibuta. Do 
dzisiaj cenię sobie tę rybę ponad każdą 
inną. W tym miejscu młodym czytelnikom 
warto przypomnieć, jak w narzuconym 
reżimie sowieckim rozwijało się w Polsce 
żeglarstwo, sport elitarny. W gumiakach 
proletariackich wkraczaliśmy na pokłady  

Pies Mieczysława Ejsmonta był ważnym członkiem załogi. Naprawa busoli na pokładzie „Wielkopolski”.

http://www.wiatriwoda.pl


jachtów, gdzie szybko narodziło się twier-
dzenie, że po kapitanie najpierw jest duża 
przerwa, potem buty kapitana, potem kupa 
gnoju, a gdzieś na końcu kursant, żeglarz 
czy sternik jachtowy.

W 1973 roku spotkałem w Buenos Aires 
ludzi, którzy znali braci Ejsmontów. Zna-
li również rodzinę Wojtka Dąbrowskiego, 
urodzonego w Anglii, który z nimi wypły-
nął w ostatni rejs z zamiarem dotarcia do 
Punta Arenas na zachodzie Cieśniny Ma-
gellana. Rodzice Wojtka zaopatrzyli jacht 
„Polonia” w radiostację. Odradzano mi 
odwiedziny u rodziny Wojtka. Jego matka 
była na granicy obłędu, nie wierząc, że jej 
syn mógł zginąć.

Przed moim rejsem dookoła świata sio-
stra Mietka i Piotra była u mnie w Gdyni 
na „Darze Przemyśla”. Przyniosła małe pu-
dełko z wieńcem i poprosiła, bym wrzucił 
go do oceanu gdzieś tam, gdzie bliźniacy 
mogli zginąć. Była wtedy dziesiąta rocz-
nica zaginięcia jachtu „Polonia”. Będąc 
na południowym Atlantyku, wrzuciłem 
wieniec do morza i opuściłem banderę do 
połowy masztu. Całe popołudnie tego dnia 
było smutne, pełne wspomnień i zadumy. 
Tak bardzo było ich żal...

Także dziś, po tylu latach, ciągle ich wi-
dzę, wciąż ich wspominam i myślę, że byli 
to najlepsi polscy żeglarze, z rodzaju tych, 
którym nie chodzi o sławę, ale o radość 
i szczęście związane z życiem na morzu.

Henryk Jaskuła
Przemyśl, 5 listopada 2014 roku

HENRYK JASKUŁA

Urodził się w 1923 roku w Radziszowie. Gdy miał 
trzy lata, ojciec wyjechał w poszukiwaniu pracy 
do Argentyny. Znalazł tam zatrudnienie przy bu-
dowie cementowni. Po sześciu latach dołączyła 
do niego reszta rodziny – żona oraz dwóch sy-
nów: Bolesław i Henryk.
Jaskuła uczęszczał do argentyńskiej szkoły. Po 
ukończeniu podstawówki zdobył zawód ślusarza 
i tokarza. Równocześnie kończył eksternistycz-

nie liceum ogólnokształcące. W 1943 roku roz-
począł studia na wydziale elektromechanicznym 
Politechniki La Plata. Po zakończeniu II wojny 
światowej wrócił do Polski i kontynuował naukę 
na Akademii Górniczej w Krakowie. W trakcie 
studiów ożenił się z Zofią Kiełtyką z Przemyśla, 
studentką chemii UJ. Żeglarstwem zaintere-
sował się, poszukując najtańszego sposobu na 
dotarcie do rodziny pozostającej w Argentynie.
Jaskuła jest pierwszym Polakiem i trzecim żegla-
rzem w historii, który solo i non stop okrążył Zie-
mię. Pobił też rekord świata w długości przeby-
wania na morzu w samotnym rejsie (344 dni). Do 
dziś nikt nie żeglował tak jak on na „Darze Prze-
myśla” – bez zawijania do portów i bez przyj-
mowania pomocy od przygodnie napotkanych 
jachtów. Z Gdyni do Gdyni. W gumiakach i kilku 
parach kalesonów. Bez tratwy ratunkowej, bez 
odsalarki, bez nowoczesnych systemów nawi-
gacyjnych i bez telefonu. Zanim pojawił się na 
wysokości Wysp Kanaryjskich, był już zmęczo-
ny halsowaniem przez cieśniny duńskie, Morze 
Północne i Kanał Angielski. Nie miał już świeżych 
owoców, a ostatni spleśniały bochenek chleba 
wyrzucił za burtę. A to był przecież dopiero po-
czątek drogi...
W maju 2015 roku będziemy obchodzić 35. rocz-
nicę zakończenia rejsu Henryka Jaskuły. Kapitan 
w październiku skończył 91 lat. Wciąż mieszka 
w Przemyślu. Jest wiernym czytelnikiem „Wiatru” 
– co miesiąc przegląda na komputerze e-wydania 
magazynu.

Mietek Ejsmont w kufajce „marwoju”. Z kursantką przy szotach. Wreszcie ląd. Czas wyprowadzić psa.

Jacht „Polonia”, na którym u wybrzeży Argentyny zagi-
nęli bracia Ejsmont i towarzyszący im Wojtek Dąbrowski.

http://www.terminarze.pl


ATRAKCYJNE TERENY 
INWESTYCYJNE NA WARMII I MAZURACH

Kruklanki JASIENIEC

Działka znajduje się w granicach obszaru, dla którego Rada Gminy Kru-
klanki podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość bę-
dzie posiadała przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa, pensjonatowa, 
letniskowa.

Powierzchnia nieruchomości 29,5976  ha

Olsztyn PURDA – ZGNIŁOCHA

Nieruchomość niezabudowana położona jest ok. 1 km na północ od 
zwartej zabudowy wsi Zgniłocha, na południowym obrzeżu jeziora Gim. 
Tworzy ona zwarty obszar przeznaczony pierwotnie do produkcji rolni-
czej, obecnie niezagospodarowany i nieużytkowany.

Powierzchnia nieruchomości 2,8502  ha

SWOBODNA

Nieruchomości niezabudowane położone są przy drodze dojazdowej 
biegnącej do jeziora Limajno. Z terenu nieruchomości rozpościera się 
piękny widok na jezioro i okoliczne lasy. Nieruchomości mają kształt 
zwarty. Położone są w terenie o dużych i średnich spadkach.

Powierzchnia nieruchomości 5  ha

BUKWAŁD
Gm. Bukwałd, obr. Bukwałd, kompleks nieruchomości zlokalizowanych 
nad brzegiem rzeki Łyna w odległości 14 kilometrów od Olsztyna.

Sprawdź wszystkie informacje i więcej ofert terenów inwestycyjnych:
ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, tel.: + 48 89 524 88 00, fax: + 48 89 524 88 02, e-mail: olsztyn@anr.gov.pl;
Filia w Suwałkach: ul. Sportowa 22, 16-400 Suwałki, centrala: +48 87 566 35 91, fax: + 48 87 566 58 61,
e-mail: suwałki@anr.gov.pl 

www.anr.gov.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

http://www.anr.gov.pl
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M iędzynarodowe Targi Poznań-
skie organizują w lutym 2015 
roku nową imprezę dla miłośni-

ków sportów wodnych – targi Boatex. Od-
będzie się ona w tym samym czasie i miej-
scu co targi wędkarskie Rybomania, które 
ostatnio zakończyły się sporym sukcesem. 
Zaplanowano także targi Knieje adresowa-
ne do amatorów myślistwa i strzelectwa. 
– Liczba gości na tych trzech imprezach 
przekroczy 35 tys. osób – zapowiada Piotr 
Kamiński, dyrektor projektu Boatex. – 
Samą Rybomanię odwiedziło w lutym 2014 
roku 24 tysiące zwiedzających. Na wszyst-
kie trzy imprezy będzie obowiązywał jeden 
bilet.

Międzynarodowe Targi Poznańskie są 
liderem polskiego przemysłu targowego 
– mają około 55 proc. udział w krajowym 
rynku targowym. W ponad 60 imprezach 
organizowanych przez MTP uczestniczy 
prawie 10 tys. wystawców i około 486 tys. 
zwiedzających (w tym goście z 82 krajów). 
Poznańskie targi mają największą w Polsce 
infrastrukturę – 16 klimatyzowanych pawi-
lonów i 77 nowoczesnych sal konferencyj-
nych. A także doświadczenie w organizacji 
prestiżowych wydarzeń, takich jak świa-
towy szczyt klimatyczny ONZ (2008 rok) 
czy Europejskie Spotkania Młodych Taizé 
(2010 rok). Ale czy to wszystko wystarczy, 
by zbudować silną imprezę w branży spor-

tów wodnych, która choćby w części do-
równa takim wydarzeniom MTP, jak targi 
Motor Show (100 tys. zwiedzających) czy 
targi Poznań Game Arena (60 tys. gości)?

Piotr Kamiński, dyrektor targów, suk-
cesu powrotu żeglarstwa do Poznania 
upatruje w interaktywnym charakterze 
wydarzenia, pełnego atrakcji nie tylko dla 
wilków morskich. – Zamierzamy krzewić 
kulturę żeglarską i tradycję. Naszym celem 
jest przygotowanie wydarzenia, które zy-
ska uznanie doświadczonych wodniaków, 

a jednocześnie zainteresuje tych wszyst-
kich, którzy lubią po prostu aktywnie spę-
dzać wolnych czas. 

Organizatorzy imprezy przygotowali dla 
firm atrakcyjne ceny. Za stoisko o powierzch-
ni 12 m kw. z zabudową zapłacimy 1,6 tys. zł 
netto. Taka sama powierzchnia bez zabudo-
wy kosztuje 660 zł netto (cena obejmuje stałą 
kartę wjazdu na MTP). Działa już funpage 
targów na Facebooku oraz oficjalna strona, 
na której znajdziemy wszystkie niezbędne 
informacje dla wystawców i odwiedzających 
(www.boatex.pl). Pierwszy dzień (piątek) bę-
dzie zarezerwowany dla gości branżowych, 
a w sobotę i niedzielę hale odwiedzą wszyscy 
zainteresowani ekspozycją.

Targi żeglarskie znów w Poznaniu
Ostatnie targi Rybomania odwiedziło w Poznaniu 24 tys. osób.  Fot. rybomania.com.pl
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http://www.henrilloyd.pl
http://www.boatex.pl
http://www.boatex.pl/
http://www.rybomania.com.pl/
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A leksander Hanusz, warszawski 
żeglarz, specjalista od morskiej 
żeglugi na łodziach bez kabiny, 

przygotowuje projekt Dinghy Atlantic, czy-
li rejs przez ocean na otwarto pokładowej 
jednostce konstrukcji Andrzeja Książyka. 
Olek ma spore doświadczenie. Żeglował 
4,5-metrową łódką po Bałtyku i szkierach 
północnej Norwegii. Teraz buduje nową 
21-stopową jednostkę. Nie w warsztacie 
szkutniczym, ale pod foliowym namio-
tem na skraju Puszczy Kampinoskiej. Jak 
mówi: spokój, sielanka, koguty pieją i tylko 
zimno dokucza, bo farelka grzeje za słabo 
i żywice coraz wolniej wiążą.

Pod koniec listopada kadłub jednostki 
nabrał pięknych kształtów. Olek zamonto-
wał skrzynię mieczową, prawie gotowy był 
kokpit z bakistami, a także przedziały baga-
żowe – środkowy i przedni. Następny etap 
prac to zamykanie kolejnych komór wypor-
nościowych oraz wklejanie podłóg i półpo-
kładów. Olek ma napięty budżet, więc sporo 
elementów wykonuje samodzielnie, na przy-
kład knagi z drewna dębowego. Zgroma-
dził używane bloczki, które ktoś odnalazł 
w piwnicy. Wypożyczył ponton. Zaprzy-
jaźniony szef stolarni dał drewno i obiecał 

pomoc przy obróbce desek na drzewce, bo 
prace wymagają specjalistycznych narzędzi. 
Wkrótce na portalu www.polakpotrafi.pl 
rozpocznie się kampania zbierania funduszy 
pod hasłem „Przez Atlantyk pod namiotem”.

Po zakończeniu budowy jacht zostanie 
poddany testom na Zalewie Zegrzyńskim 
i przewieziony do Portugalii. Na przełom 
stycznia i lutego zaplanowano start z Liz-
bony. Olek chce dopłynąć na Barbados, 

gdzie rozpocznie niespieszną eksplorację 
Karaibów. – To będzie nagroda za trudy 
przygotowań i żeglugi przez ocean. Później 
pomyślę o powrocie do Europy – mówi.

Żeglarz wszystko podporządkował wypra-
wie. Codziennie kilka godzin pracuje przy 
łódce. Początkowo rodzina odnosiła się do 
jego pomysłu z dużą rezerwą, ale teraz ak-
tywnie pomaga i nie wyklucza wspólnego 
wyjazdu na start.                 Marek Słodownik

Odważny projekt Olka hanusza

Olek Hanusz buduje pod foliowym namiotem oceaniczną łódź bez kabiny.

http://www.polakpotrafi.pl/
http://www.henrilloyd.pl
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K uczyński, laureat pierwszej edycji 
plebiscytu Żeglarz Roku Maga-
zynu „Wiatr”, wypłynął z Wysp 

Kanaryjskich w kierunku Karaibów jachtem 
„Atlantic Puffin”. W etapowym rejsie popły-
nie przez Kanał Panamski, Pacyfik, Cieśninę 
Torresa, wokół Przylądka Dobrej Nadziei 
i z powrotem Oceanem Atlantyckim na Wyspy 
Kanaryjskie. Łódź typu Maxus 22 (długość: 
6,36 m) zbudowała dla Szymona węgorzew-
ska stocznia Northman, wyłączny producent 
jachtów typu Maxus, Nexus i Courier. Firma 
ma duże możliwości technologiczne, wy-
kwalifikowany zespół oraz projektanta Jacka 
Daszkiewicza czuwającego nad procesem 
produkcyjnym. To właśnie stała obecność 
konstruktora w biurze projektowym i w hali 
produkcyjnej oraz pozostałe atuty sprawiają, 
że załoga stoczni potrafi dopasować seryjny 
model do indywidualnych wymagań klienta 
i stworzyć jednostkę wyprawową. Dlatego 
wybór Szymona padł na stocznię Northman 
jako głównego partnera projektu.

Maxus 22 to konstrukcja sprzed dwóch 
lat. Pierwsze testowe rejsy prototypowe-
go jachtu przeprowadzono na Mazurach 

w kwietniu 2013 roku. Łódź jest zgrabnym, 
małym, śródlądowym cruiserem z sześ-
cioma miejscami do spania, ale najlepiej 
się sprawdza wtedy, gdy w rejs wyruszają 
3, 4 osoby albo rodzice z dwojgiem dzieci. 
Kiedy Szymon Kuczyński przesiadł się na 
maxusa z pięciometrowej sklejkowej setki, 
którą zbudował w podkrakowskiej szklar-
ni, poczuł się jakby zamienił małego fia-
ta na volkswagena. A Dobrochna Nowak 
i Katarzyna Sałaban, które testowały jacht 
w trudnym rejsie na Islandię, z nieskrywa-

ną radością oznajmiły, że w kabinie nowej 
łodzi można założyć spodnie od sztormia-
ka prawie na stojąco...

Maxus 22 trafia do prywatnych armato-
rów z Polski, Francji, Szwajcarii, Włoch 
oraz z krajów Skandynawskich. W Polsce 
jest także jednostką czarterową (flota Ahoj 
Czarter – doba od 130 zł). Klienci zamawia-
ją egzemplarze z mieczem uchylnym lub 
szybrowym. Kilka z powodzeniem rywali-
zuje w regatach jachtów kabinowych w kra-
ju i za granicą. W minionym sezonie łódź 
zdobyła wicemistrzostwo Polski jachtów 
kabinowych (klasa T2). Maxus 22 jest tak-
że znaną jednostką wśród użytkowników 

poczytnych forów żeglarskich. To właśnie 
ten model stocznia Northman udostępniła 
bezpłatnie osobom pragnącym podnieść 
swe regatowe umiejętności. W ten sposób 
zainicjowano społeczną szkółkę żeglarską. 
Cieszy się ona dużym zainteresowaniem, 
dając forumowiczom możliwość zdobycia 
praktycznej wiedzy. Szkółkowe maxusy 
odnoszą sukcesy regatowe na krajowych 
i zagranicznych akwenach (mistrzostwo 
Słowacji w 2013 roku, drugie miejsce w ka-
tegorii 9 w regatach Barcolana 46 we Wło-
szech w 2014 roku).

Zarówno regatowe łodzie ze stoczni 
Northman, jak i „Atlantic Puffin” Szy-
mona Kuczyńskiego nie są jednostkami 
seryjnymi. Regatowe mieczówki przy-
gotowano do wyścigów, a jacht Szymona 
zmodyfikowano specjalnie na rejs dookoła 
świata. – Maxus 22 Szymona różni się dość 
wyraźnie od armatorskich i czarterowych 
egzemplarzy – mówi konstruktor Jacek 
Daszkiewicz.

Niewielką mazurską mieczówkę z ba-
lastem dennym ważącym 250 kg należało 
zamienić na jacht kilowy. Obliczono, że kil 
powinien ważyć pół tony. Aby łódź z takim 
balastem nie zanurzyła się zbyt głęboko 
w wodzie, należało odchudzić ją w innych 
miejscach. Przede wszystkim zrezygnowa-
no z wkładkowej zabudowy wnętrza – „At-
lantic Puffin” ma wyłącznie lekką sklej-

Szymon Kuczyński wyruszył pod koniec listopada  
w samotny rejs dookoła świata Maxus Solo Around. Czym  

jego nowa łódź różni się od seryjnych maxusów?

Szymon Kuczyński na maxusie „Atlantic Puffin” w regatach Unity Line.  Fot. Tomasz Turczyński / NewsPress

Jacht Szymona ma wzmocniony maszt i pogrubione olinowanie stałe. Dobrochna Nowak sprawdza luk awaryjny zamontowany na pawęży.

Maxusem 22 dookoła świata

W drodze na Wyspy Kanaryjskie.



kową zabudowę. Nieznacznie pogrubiono 
poszycie, zaplanowano także wzmocnienia 
miejsc najbardziej narażonych na uszko-
dzenia: części dziobowej oraz strefy dennej 
od śródokręcia do dziobu. Zamontowano 
wzmocniony maszt i pogrubiono olino-
wanie stałe. Zaprojektowano i wykonano 
bogaty zestaw żagli, łącznie z żaglami do-
datkowymi i sztormowymi. Przed wodo-
waniem sprawdzono wagę jednostki i oka-
zało się, że waży 1440 kg, czyli zaledwie 
160 kg więcej od seryjnych egzemplarzy.

Sporym wyzwaniem było zaprojekto-
wanie komór wypornościowych, dzięki 
którym maxus stał się jednostką niezata-
pialną. Szczelne komory mają objętość po-
nad dwóch metrów sześciennych. Znajdują 
się w kilku miejscach: tam, gdzie zwykle 
są kokpitowe bakisty, na wysokości koi, 
a także na dziobie. Przednią gródź zderze-
niową podzielono na dwa sektory – przedni 
i tylny. By dodatkowo zwiększyć bezpie-
czeństwo, zrezygnowano z wszystkich 
otwieranych okien, a nawet z tradycyjnej 
zejściówki – zamiast sztorcklapy i suwkla-
py jacht ma zamykany luk. Podobny znaj-
duje się pośrodku pawęży, między dwiema 
płetwami sterowymi. Ma pełnić funkcję 
wyjścia ewakuacyjnego, gdyby konieczne 
było opuszczenie jednostki. W takiej sy-
tuacji żeglarz otwiera luk, wyrzuca przez 
niego tratwę ratunkową i wychodzi. Kokpit 
zamknięto od tyłu poprzeczną belką oraz 
wspornikiem baterii słonecznych. Warto 
zwrócić uwagę na bardzo solidne wyko-
nanie jarzm szybrowych płetw sterowych. 
Gdyby żeglarz złamał w trakcie rejsu jed-
ną lub obie płetwy (na przykład w wyniku 
uderzenia o dryfującą przeszkodę), może 
wyciąć z koi kawałek sklejki, zamocować 
ją w jarzmie i dopłynąć do celu z awaryj-
nym sterem.

Szymon poprosił, by wnętrze jachtu było 
zaprojektowane specjalnie do jego potrzeb 
– wiele godzin spędził na konsultacjach 
z Jackiem Daszkiewiczem. „Atlantic Puf-
fin” ma dwie podłużne koje burtowe oraz 
poprzeczną hundkoję pod kokpitem, do 
której można wchodzić z lewej lub z prawej 
strony. Dzięki temu Szymon może na każ-

dym halsie ułożyć się do snu w odpowied-
nią stronę i obserwować mesę jachtu przez 
wejście od nawietrznej. Zaprojektowano 
także wygodne siedziska, które pozwolą 
sternikowi czuwać w półśnie na siedząco. 

W poniedziałek 25 listopada Szymon Ku-
czyński opuścił port w Las Palmas na Wy-
spach Kanaryjskich. Najpierw skierował 
maxusa na południe, a po minięciu brze-
gów wyspy – na południowy zachód. Dru-
giego dnia żeglugi poinformował: „W nocy 
był wiatr o prędkości 40 węzłów. Żegluję 

z grotem na trzecim refie i baby foku. Na 
szlaku spory ruch, jest kilka jednostek bez 
AIS, więc trzeba uważać”. Po pokonaniu 
Atlantyku i przemierzeniu Karaibów, na 
przełomie stycznia i lutego „Atlantic Puffin” 
będzie przepływać Kanałem Panamskim 
na Pacyfik. 

Informacji o przebiegu wyprawy szukajcie 
na stronie internetowej stoczni Northman: 
www.northman.pl oraz na stronie projektu 
Maxus Solo Around: 

www.zewoceanu.pl.

17www.wiatr.pl

Stocznia Northman zamieniła mazurską mieczówkę na jacht kilowy.  Fot. Daria Pawęda

http://www.northman.pl/
http://www.zewoceanu.pl/
http://www.northman.pl
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W listopadzie dotarła do nas smut-
na wiadomość o śmierci Zbi-
gniewa Puchalskiego. Znaliśmy 

się od studenckich czasów – byliśmy na 
tym samym roku na Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie. Zbyszek był trochę 
starszy ode mnie i miał trudniejszą drogę 
na studia (w czasie kampanii wrześniowej 
stracił ojca, oficera Wojska Polskiego). In-
teligentny, błyskotliwy i pełen optymizmu. 
Zawsze z entuzjazmem podchodził, do tego, 
co robił. W czasie studiów zajmował się fo-
tografiką, ale zaczął się także interesować 
żeglarstwem. Swą drugą pasję rozwinął po 
studiach, gdy podjął pracę w stoczni.

Zaczynał od regat. Dwa razy był mistrzem 
Polski w klasie Star. Później zainteresował 
się żeglarstwem morskim. Odbył wiele cie-
kawych rejsów. Był nawigatorem na „Coper-
nicusie”, którym kapitan Zygfryd Perlicki do-
wodził w regatach dookoła świata Whitbread 
Round The World Race. Na „Mirandzie” 
dwukrotnie uczestniczył w atlantyckich rega-
tach samotników OSTAR (1972 i 1976). Na 
angielskim jachcie startował w regatach sa-
motników AZAB 1975. W latach 1976 – 1980 

odbył „Mirandą” rejs dookoła świata. Na tym 
jachcie przeżył swoje największe żeglarskie 
przygody. Kupił go, gdy łódź była zniszczo-
na, a później odbudował i nadał nowe życie.

Ostatni raz spotkaliśmy się w Jastarni, 
wiele lat temu, jeszcze przed naszymi wy-
jazdami z Polski. Prowadziłem wtedy kurs 
żeglarski i na moje zaproszenie przypłynął 
z Gdyni do Jastarni „Mirandą”, by się spot-
kać z uczestnikami szkolenia i opowiedzieć 
im o swoich rejsach. W 1981 roku osiedlił 
się w Australii. W Sydney pracował do 
emerytury w walcowni aluminium, był 
szefem laboratorium metalograficznego. 
Jego zakład produkował kiedyś maszty do 
jachtów startujących w Pucharze Ameryki.

Zbyszek może być wzorem dla młodych 
i starszych żeglarzy. Mimo wielkiego zaan-
gażowania w żeglarstwo, nie stracił kariery 
zawodowej. W Australii szybko złapał wiatr 
w żagle i rozwinął skomputeryzowane labo-
ratorium, zyskując tym spore uznanie.

Urodził się w Warszawie w 1933 roku, 
zmarł w Australii 8 listopada 2014 roku. 
Zachowajmy go w pamięci.

Wiesiek Hutny

T omasz Cichocki przerwał swój 
drugi samotny rejs dookoła świata 
– po pokonaniu Atlantyku z pół-

nocy na południe zmuszony był zawinąć do 
RPA. Kapitan zacumował w Port Elizabeth, 
czyli w tym samym miejscu, w którym 
schronił się ponad trzy lata temu podczas 
pierwszej próby opłynięcia świata w rejsie 
non stop. Potworny sztorm, w którego ob-
jęcia wpadł polski jacht, powyginał maszt 
i dlatego dalsza żegluga była niemożliwa.

Ostrzeżenie o sztormie o sile 11 stopni 
w skali Beauforta przekazano Cichockiemu 
w drugi weekend listopada. „Widzę go na 
mapie, wygląda bardzo kiepsko” – odpowie-
dział Cichocki. „Masz jeszcze trochę czasu. 

Być może kolejne prognozy będą zapowia-
dały nieco słabszy wiatr, bo gorzej już być 
nie może” – usłyszał na pocieszenie. Roz-
mowę z brzegowym zespołem meteo prze-
prowadzono w chwili, gdy Cichocki miał już 
jedną trzecią okołoziemskiej trasy za rufą.

12 listopada jacht „Indykpol” (Delphia 47) 
rozpoczął przecinanie południków, które na 
północnej półkuli przechodzą przez Polskę. 
Dwa dni później poinformowano, że ster-
nik walczy z wiatrem wiejącym z pręd-
kością 70 węzłów (130 km/h). Fale miały 
około pięciu metrów wysokości. Sobota 15 
listopada: „Tomek dał znać! Zadzwonił. 
Mówi, że ma sporo strat. Nie działa radar, 
szlag trafił żagle. Dzwonił z ręcznego te-

lefonu satelitarnego. Jest cały i zdrowy”. 
Dwa dni później, po pierwszych porząd-
kach na pokładzie, Cichocki powiedział, 
że przeżył łomot życia, najcięższy sztorm 
z falami o wysokości 11 metrów. Niestety 
po kolejnych kilku dniach, gdy mógł już 
przeprowadzić dokładniejszą inspekcję na 
pokładzie, zauważył, że maszt jest uszko-
dzony. Solidny profil, przygotowany przez 
producenta na zamówienie, wykonany 
w całości z jednego kawałka rury, przecho-
dzący przez pokładowy opętnik i osadzony 
na stępce, powyginał się w różnych kierun-
kach. Kapitan podjął decyzję o przerwaniu 
rejsu i zawinięciu do Port Elizabeth. Nie-
trudno sobie wyobrazić, co czuł w takiej 
chwili...

W środę 19 listopada, niecałe dwa tygo-
dnie po pierwszym ostrzeżeniu o sztormie, 
Cichocki zszedł na ląd. Wkrótce okaza-
ło się, że dostarczenie nowego masztu do 
RPA jest tak dużym wyzwaniem organiza-
cyjnym i logistycznym, że „Cichy” posta-
nowił nie czekać na miejscu, tylko wrócić 
do Polski. Wylądował na Okęciu we wtorek 
2 grudnia. Jak nas poinformował Krzysztof 
Mikunda z agencji Matrix, nowy maszt ma 
dotrzeć do Port Elizabeth nie wcześniej niż 
w połowie styczna (wersja optymistyczna). 
Kapitan w pierwszych rozmowach po zawi-
nięciu do portu mówił, że nie składa broni 
i chciałby po raz trzeci wyruszyć w około-
ziemski rejs. Być może w przeciwną stronę, 
trasą ze wschodu na zachód.

syzyfowe prace cichockiego

Zbigniew Puchalski

Odszedł Zbigniew Puchalski

Tomasz Cichocki na warszawskim lotnisku tuż po powrocie do kraju.  Fot. Piotr Pajdowski
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P orty Zachodniopomorskiego Szla-
ku Żeglarskiego mają około 2 tys. 
miejsc postojowych dla jachtów. 

Coraz częściej w nowych lub odnowionych 
marinach goszczą uczestnicy regat. W ka-
lendarzu Zachodniopomorskiego OZŻ jest 
już 27 imprez – poniżej zapraszamy na kil-
ka wybranych przyszłorocznych regat or-
ganizowanych przez Unity Line, Związek 
Portów i Przystani Jachtowych Lokalną Or-
ganizację Turystyczną Zachodniopomor-
skiego Szlaku Żeglarskiego, ZOZŻ, SEJK 
Pogoń Szczecin, Klub Żeglarzy Samotni-

ków, firmy Eljacht, Pantaenius i Horyzont 
(właściciel sklepu Bakista) oraz miasta 
i gminy Świnoujście, Kołobrzeg, Darłowo, 
Police, Stepnica, Dziwnów, Kamień Po-
morski, Wolin i Nowe Warpno.

Cykl imprez rozpocznie się w ostatnią nie-
dzielę czerwca w Świnoujściu, skąd załogi 
wystartują do III Regat Zachodniopomor-
skiego Szlaku Żeglarskiego Bakista Cup. 
To niezwykła impreza z rodzinną atmosfe-
rą – propozycja dla żeglarzy morskich oraz 
dla tych, którzy chcą morza zasmakować. 
Pierwszego dnia załogi wyruszą do Dziwno-
wa. Nazajutrz odbędzie się wyścig na trasie 
Dziwnów – Kołobrzeg. Na trzeci dzień za-
planowano zmagania na redzie Kołobrzega. 
Środa to powrót do Darłowa, czwartek – wy-
ścig na redzie portu, a piątek – najdłuższy 
etap z Darłowa do Świnoujścia. Będzie on 
jednocześnie 33. edycją Międzynarodowych 
Regat o Puchar Gryfa Pomorskiego oraz wy-

ścigiem zaliczanym do klasyfikacji Regat 
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskie-
go Bakista Cup. Zakończenie zaplanowano 
na sobotę 4 lipca.

Tydzień później odbędą się IV Regaty 
Stepnica. Warto tam zawinąć, gdyż to nie-
wielkie miasto jest jednym z liderów zmian 
na polskim wybrzeżu – ma dwie mariny, 
port handlowy, rybacki oraz mniejsze przy-
stanie w Kopicach i Gąsierzynie (w sumie 
Stepnica ma około 400 miejsc postojowych). 

W trzecią sobotę lipca rozpoczną się 
w Trzebieży 51. Etapowe Regaty Tury-

styczne. To impreza z długą tradycją i spo-
rą frekwencją (uczestniczy około 100 jach-
tów), mająca charakter nie tylko regatowy, 
ale także turystyczny, towarzyski i szko-
leniowy. Kilkudniowe żeglarskie święto 
i bezpieczna żegluga od portu do portu 
sprawiają, że Etapowe Regaty Turystycz-
ne moglibyśmy nazwać polską przybrzeż-
ną odmianą słynnych regat ARC (Atlantic 
Rally for Cruisers). Załogi popłyną do Świ-
noujścia, rozegrają wyścig o Błękitną Wstę-
gę Zatoki Pomorskiej, odwiedzą Dziwnów 
(wyścig o Puchar Mikołajka Nadmorskie-
go), Kamień Pomorski (wyścig o Puchar 
Zalewu Kamieńskiego) oraz Wolin, Nowe 
Warpno i Stepnicę (wyścig o Błękitną 
Wstęgę Zalewu Szczecińskiego). Po tygo-
dniu wspólnej rywalizacji i zabawy żegla-
rze powrócą do Trzebieży, gdzie odbędzie 
się spotkanie organizowane przez gminę 
Police oraz uroczyste zakończenie regat.

Na przełomie lipca i sierpnia odbędą się 
II Regaty Mantra Cup dla jachtów z pomia-
rem ORC. W pierwszych dniach sierpnia 
w Świnoujściu rozpoczną się Regaty Unity 
Line. Ponad 50 jachtów pożegluje do Dziw-
nowa, a następnie wróci do Świnoujścia, by 
rozegrać wyścig na redzie portu. Nazajutrz 
po zakończeniu Regat Unity Line, rozpo-
czną się regaty „Poloneza” – prestiżowy 
wyścig pełnomorski dla samotników i za-
łóg dwuosobowych. 

Piotr Stelmarczyk

Regatowy maraton 2015 
na Pomorzu Zachodnim

ENA Ltd Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 32 
83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 691 970 900
info@snugger.pl

OGRZEWANIA 
DO JACHTÓW I ŁODZI

www.snugger.pl
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M iędzynarodowy Festiwal Pio-
senki Żeglarskiej Shanties bę-
dzie się odbywał od 19 do 22 

lutego 2015 roku. To największa tego typu 
impreza w Europie i jedna z najważniej-
szych zimowych imprez w Krakowie.

Przed nami 34. edycja Shanties. Zapla-
nowano 14 koncertów na trzech scenach. 
Wystąpi 35 wykonawców – największe 
krajowe gwiazdy oraz artyści z zagranicy 

reprezentujący różne nurty muzyki zwią-
zanej z morzem i żeglarstwem – od szant 
klasycznych, przez ballady i poezję mor-
ską, po sea folk i oczywiście piosenki dla 
dzieci. Wystąpią między innymi Jerzy 
Porębski, Andrzej Korycki, Dominika Żu-
kowska, Mirosław Kowalewski, Waldemar 
Mieczkowski, EKT Gdynia, Formacja, 
Klang, Cztery Refy, Flash Creep, Mecha-
nicy Szanty, Ryczące Dwudziestki, Stare 

Dzwony, Marek Szurawski, Ryszard Muzaj 
i Banana Boat. Będą też ciekawe koncerty 
w tawernie festiwalowej „Stary Port”. Przy-
gotowano wiele wydarzeń towarzyszących: 
warsztaty marynistyczne, spotkania z ka-
pitanami żaglowców, pokazy filmów, slaj-
dowiska, wystawy fotografii i malarstwa 
oraz kiermasz żeglarski. Hasło festiwalu 
jest dość tajemnicze i intrygujące: „Porty 
wszędzie takie same”. Szczegóły na stronie 
www.shanties.pl.

Pierwsza edycja Shanties odbyła się 
w 1981 roku. Wówczas festiwal miał cha-
rakter kameralnego spotkania (20 wyko-
nawców i około 100 widzów) zainicjowa-
nego przez miłośników żeglarstwa i szant 
związanych z Młodzieżowym Klubem 
Morskim „Szkwał”. W krótkim czasie im-
preza zyskała rangę ogólnopolską, a od 
1987 roku także międzynarodową. Wy-
konawcy i widzowie przenieśli się do Ro-
tundy. Gośćmi festiwalu były przed laty 
sławne zespoły szantowe z Anglii: Bristol 
Shantymen, Sollent Breeze, Stormalong 
John oraz Stan Hugill. Od kilku lat każda 
edycja imprezy przez cztery dni przyciąga 
kilka tysięcy słuchaczy.

Pięć dni z festiwalem shanties

W ielbiciele kina marynistycznego spotkali się w warszaw-
skim kinie „Wisła”. Podczas czwartej edycji festiwalu 
Jacht Film przez dwa dni pokazano 15 filmów. Od dzieł 

dokumentalnych z lat 60. po pełnometrażowe produkcje z ostatnich 
sezonów. Imprezę prowadzili redaktor Andrzej Radomiński, kapitan 
Janusz Zbierajewski oraz organizator festiwalu Andrzej Minkiewicz.

W sobotę zaprezentowano filmy amatorskie nadesłane na konkurs 
„A morze kręci mnie”. Po projekcjach widzowie mogli głosować na 
wybrane prace. Nagrodę publiczności zdobył film Jakuba Stępnika 
„Orzeł Jumne. Wyprawa w przeszłość”. Opowiada on o bałtyckim rej-
sie repliką średniowiecznej łodzi. Nagrodę główną otrzymał film wy-
typowany przez jury: „Zobaczyć morze” w reżyserii Pawła Goclona. 
To opowieść o rejsach dla osób niewidomych na „Zawiszy Czarnym”. 
Pomorski Związek Żeglarski wyróżnił film „Pierwszy” autorstwa 
Anny Mikulskiej i Krzysztofa Karpińskiego.

Po przeglądzie konkursowym rozpoczęły się projekcje filmów pro-
fesjonalnych. Zobaczyliśmy między innymi opowieść o wyprawie 

dwóch Francuzów na biegun północny 
katamaranem, obraz „X Finn” z 1965 
roku, będący relacją z regat Finn Gold 
Cup w Gdyni, a także dokument An-
drzeja Radomińskiego z 1984 roku 
o udziale „Daru Młodzieży” w zlocie 
żaglowców w japońskiej Osace.

W sobotnie popołudnie zaprezento-
wano filmy opowiadające o ludziach, 
dla których żeglarstwo jest codzien-
nością, a jacht – domem. Obraz „Do-
okoła świata na Jean-du-Sud” to nie-
zwykle zabawna i świetnie nakręcona 
historia samotnego żeglarza. Z kolei „Ice blink” jest opowieścią o pię-
cioosobowej rodzinie żyjącej na 25-stopowym jachcie. Obserwujemy 
narodziny kolejnych dzieci, a później ich dorastanie. Rodzice z pew-
nością siebie i spokojem realizują życiowe marzenia, nie zapominając 
przy tym o potrzebach swoich podopiecznych, więc kiedy trzeba – do-
bijają do brzegu i budują dom.

W niedzielę widzieliśmy polski film „Jacht” z 1978 roku. W iro-
niczny sposób pokazuje on realia PRL będące tłem budowy sta-
lowego jachtu „Siemion”. Po tym krótkim dokumencie przyszedł 
czas na dwa najbardziej poruszające dzieła festiwalu. Pierwszy to 
„Raw Faith – głęboka wiara”, opowieść o rodzinie, która rozpada 
się z powodu szalonego pomysłu ojca. Chce on, niczym Noe, zbu-
dować żaglowiec, na który będzie mógł zabierać osoby niepełno-
sprawne. Z powodu braku umiejętności i doświadczenia marzenie 
staje się rodzinną tragedią.

Festiwal zwieńczył dokument „Jessica Watson. Prawdziwa odwa-
ga”. Opowiada on historię szesnastoletniej Australijki – najmłod-
szej kobiety, która opłynęła samotnie świat w rejsie non stop. Film 
pokazuje przygotowania do wyprawy oraz ujęcia z pokładu „Ella’s 
Pink Lady”. Poznajemy niezwykłą dziewczynę – odważną, ale 
i bardzo skromną. „Prawdziwa odwaga” była bardzo pozytywnym 
i inspirującym zakończeniem weekendu.

Kamila Ostrowska

Wiara i odwaga na ekranie

Ryczące Dwudziestki i Mirek Kowalewski na scenie festiwalu Shanties 2014.  Fot. Krzysztof Olejnik

Paweł Goclon odbiera nagrodę jury za zwycięstwo w konkursie „A morze kręci mnie”.

http://www.shanties.pl/
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B ronek Ciechanowicz, bosman 
z giżyckiej przystani LOK, je-
den z tych, których wszyscy lubią 

– piękny człowiek! Mieszczuchom z całej 
Polski kojarzył się z latem. Pogodny, ciepły, 
dobry i niespieszny. Wręcz promieniował 
życzliwością. Na jego okrągłym jowialnym 
obliczu uśmiech gościł równie często jak 
słońce na letnim niebie. Nikt nigdy nie wi-
dział go wściekłego, zdenerwowanego, pę-
dzącego... Dobry duch przystani LOK, które-
go nie sposób zapomnieć. 

Ten mazurski port był jego drugim domem. 
Pojawiał się rano, opuszczał ośrodek wieczo-
rem, bywał także w niedzielę. Jego biurem 
był kantorek o powierzchni półtora metra na 
półtora metra. Biurko, dwa fotele, krzesło, 
mapa Niegocina, jakieś fotografie i trofea 
z regat. Obok był warsztat, w którym Bronek 
naprawiał, produkował i biesiadował. O godz. 
9.00 ruszał na obchód, by zebrać opłaty por-
towe. Trochę to trwało, bo w sezonie przystań 
gości około 70 jachtów. A poza tym od bos-
mana bez przerwy ktoś czegoś potrzebował.

O godz. 11.00 w hangarze obok kantorka 
zaczynała się święta pora nazwana przez 
Bronka beer time albo lanczyk. Interesan-
tom mówiło się wtedy: „Pan bosman śnia-
da”. Z okrągłego stołu ściągano zakurzoną 
plandekę, odsłaniając specjały: świeży chleb, 
świetnie uwędzoną słoninę, marynowaną 
cebulę (tak zwane rosyjskie pomarańcze), ja-
kieś szyneczki i ryby prosto z wędzarni. Po 
południu lub wieczorem na stół wjeżdżał ko-
ciołek, jako że Bronek był kucharzem jakich 
mało. No, i rzecz jasna, musiało się znaleźć 
coś do popicia. Piwo czy co tam było pod 
ręką, wszak dowodów wdzięczności od że-
glarzy nie brakowało… Za kołnierz nie wy-
lewał, a jeszcze bardziej nie lubił, gdy mu od-
mawiano. Zresztą miał taki czar, że siadanie 
z nim do biesiady było tyleż zaszczytem, co 
przyjemnością. Kochał śmiech, ucztę, gawę-
dę – prawdziwa dusza towarzystwa.

Uwielbialiśmy jego opowieści. O wywo-
dzących się z kresów Ciechanowiczach, 
o których nadmienia autor Trylogii i o dzie-

ciństwie na sowieckiej Białorusi. O ojcu, 
który osiem lat biegał po urzędach, aby uzy-
skać zgodę na opuszczenie imperium, gdyż 
urodzony w Sojuzie sowietskij grażdanin 
Bronek był zbyt cenny, aby go wypuścić. 

Gdy wreszcie uzyskano zgodę i uszczę-
śliwiona rodzina mogła się udać na zachód, 
do wyśnionej Polski, napluli na granicę. Bo 
Bronek jak kogoś lubił, to go prawie kochał. 
A jak nie lubił, to nie chciał znać. Przyje-
chali na Wielkanoc. Taką pierwszą praw-
dziwą Wielkanoc z kościołem i święconką. 
Wreszcie bez lęku. Tylko czemu ciotki, wy-
syłając chłopaka z pisankami do święcenia, 
nie przewidziały, że skonany długą podró-
żą zaśnie w świątyni. Koszyk się przechylił 
i jajka potoczyły się jak kościół długi. Takie 
to było Bronka powitanie z Polską – i wzru-
szające, i zabawne. Jak on sam.

W hangarze snuło się także opowieści 
żeglarskie. O wywrotkach i topielcach, 
o białym szkwale i kanakach, które nijak 
na wodzie znaleźć się nie potrafią. Bronek 
sypał dowcipami jak z rękawa. 

Choć spędzał tyle czasu przy stole, w żad-
nym razie nie stronił od pracy. Szkutnictwo 
było jego wielką pasją. Kochał tę robotę, 
wręcz celebrował. Majstrując przy kolejnej 
łajbie, był w swoim żywiole. Za stołem peł-
nym śrubokrętów, pilników i dłut spędził 
tysiące godzin, o jego pracowitości niech 
zaświadczą efekty. Najpierw był „Eol” – 
pierwsza omega remontowana wspólnie 

z braćmi i przyjaciółmi. Potem „Albatros” 
– poniemiecki kuter patrolowy przerobiony 
na wycieczkową łajbę, której wsadził silnik 
C380, więc statek latał jak szalony. Potem 
był „Korsarz” – całkiem poważny ship, na 
który lubił zabierać rodzinę i przyjaciół, by 
wypłynąć w daleki rejs na Niegocin. Bro-
nek chyba bardziej niż pływanie lubił budo-
wanie. Zwodował sasankę „Zuzię”, potem 
„Dziedziczkę”, „Czarodziejkę” i wreszcie 
houseboat „Niemen” będący wcześniej 
szalupą ratunkową z platformy wiertni-
czej. Szalupy nabył dwie. Druga wciąż stoi 
w hangarze. Czy będzie stała nadal? Kto 
zastąpi Bronka? Kto dotrzyma terminów? 
Przecież to on namalował datę wodowania: 
22 lipca 2015 roku. Nie zdążył. 

Bosmanem został 18 lat temu. Gdy świę-
towali z Czesławem awans, ze szczęścia po-
noć płakał. Taki właśnie był – szczery, praw-
dziwy, emocjonalny. Zanim zachorował, 
w zdrowotne tarapaty popadła jego żona, 
Sabinka. Bardzo się martwił. Codziennie 
relacjonował przyjaciołom stan jej zdrowia, 
odwiedzał szpital. Może nawet czuł się tro-
chę winny, bo zwykle dla rodziny brakowało 
mu czasu. Potem, jesienią, w przykry sposób 
wpadł do jeziora. Z zimnej wody wyciągnię-
to innego Bronka. Wypadek podkopał jego 
nastrój na wiele tygodni. W okolicy sylwe-
stra 2013 roku powrócił, ale chyba nie cał-
kiem, skoro latem zachorował. Poważnie 
i nieodwracalnie. Diagnoza, jedna z tych 
o największym kalibrze, pozbawiła go ra-
dości życia. Zaczął unikać ludzi, wychudł, 
niczego nie pragnął. Odszedł 9 listopada 
2014 roku. Miał 64 lata. Nikt nie był na to 
przygotowany. 

Żegnały go tłumy. W kościele, na cmenta-
rzu i w porcie. W warsztacie, w którym spę-
dził tyle godzin, wspominała go garstka przy-
jaciół. Na burcie houseboata, którego już nie 
zwoduje, stanęła fotografia. Co pewien czas 
rozlegał się dzwon, wybijano cztery szklanki 
i wznoszono toast. Można zrozumieć, że lu-
dzie umierają, ale żeby Bronek…

Danuta Mikołajewska

Wspomnienie o Bronku ciechanowiczu

Bronek Ciechanowicz odszedł na wieczną wachtę  
9 listopada 2014 roku. Miał 64 lata.

http://www.shanties.pl
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M ałe jednostki żaglowe, jachty 
motorowe typu cruiser, szyb-
kie łodzie do sportów wodnych 

i houseboaty – tak najkrócej można opisać 
szesnastą edycję targów Boatshow, które w 
listopadzie odbyły się w Łodzi. Sporo było 
nowości i oryginalnych konstrukcji. Nie za-
brakło wyposażenia, żagli, silników zabur-
towych, pontonów i kajaków. Były firmy 
czarterowe, organizatorzy rejsów, sprze-
dawcy odzieży i sztormiaków, agencje 
ubezpieczeniowe oraz media. Dopisali nie 
tylko wystawcy, ale także goście. Widać 
to było między innymi po tym, jak szybko 
znikały targowe wydania pisma na stoisku 
magazynu „Wiatr”.

Ciekawie prezentował się mały, ale dość 
wygodny jacht typu Solina 22 (firma Solina 
Yacht). Ta niewielka jednostka dla czterech 
osób, oferowana za 70 tys. zł, cieszyła się 
sporym zainteresowaniem – to dowód, że 
wielu klientów szuka zgrabnych, małych 
i niedrogich jachtów, łatwych w transpor-
cie i odpowiednich do weekendowej że-
glugi. Mogliśmy też wejść na pokłady in-
nych jednostek z tego segmentu: Sedny 24 
(75 tys. zł) i Phobosa 25 w eleganckiej i bo-
gatej wersji exclusive (130 tys. zł). Był też 
Hornet 29 zabudowany w klasyczny sposób 
pięknym drewnem (119 tys. zł) oraz cie-
kawa konstrukcja Bartosza Sułkowskiego 
(Sułkowski Boats) – Nexo Thrid (49,5 tys. 
zł), zgrabna turystyczna jednostka z rega-

tową duszą – dla wszystkich, którzy mają 
frajdę z dobrej zabawy na wodzie. Kadłub 
ma 6,34 metra długości. Kabina pomie-
ści na noc cztery osoby. Na targach oglą-
daliśmy egzemplarz z dwoma płetwami 
sterowymi.

Wielu gości targowych odwiedziło keję 
stoczni Northman, przy której zacumował 

nowy jacht Maxus 26 (98 tys. zł). Ta jed-
nostka może mieć miecz obrotowy, szybro-
wy (dla osób ceniących sprawną żeglugę 
regatową), tradycyjny kil na morze albo 
popularny we Francji system twin keel 
umożliwiający osiadanie łodzi na plażach 
podczas odpływów. Armator może zamon-
tować silnik zaburtowy na pantografie lub 
w studzience bądź też zlecić montaż silnika 
stacjonarnego – projektant zaplanował bo-
wiem komorę silnikową pod przednią częś-

cią kokpitu. Maxus 26 ma podwójną koję 
dziobową, podwójną poprzeczną koję pod 
kokpitem oraz dwie burtowe koje w mesie. 
Na Boatshow zaprezentowano łódź sta-
rannie zabudowaną eleganckim bielonym 
dębem.

Bardzo bogata była oferta jednostek mo-
torowych. Oglądaliśmy małe specjalistycz-
ne łódki wędkarskie – na przykład nową 
uniwersalną jednostkę Atlantic Marine 490 
open za 29 tys. zł czy Atanę Cast 480 za 
21,9 tys. zł, która w kokpicie ma miejsca 
przystosowane do plastikowych boksów 
z drobnym osprzętem wędkarskim, a na-
wet wytłoczoną w laminacie miarę do po-
miaru zdobyczy. Uwagę zwracała sześcio-
osobowa łódź Eskapade 550 (49,5 tys. zł), 
która ma nie tylko bardzo ciekawe i prak-
tyczne rozwiązania, ale także spore moż-
liwości – na płaskiej wodzie, z silnikiem 
o mocy 115 KM, potrafi osiągnąć pręd-
kość 68 km/h. Zaprezentowano też kolej-
ny egzemplarz znanej łodzi półślizgowej 
Balt 818 Tytan (od 100 tys. zł) oraz Nautikę 
830 Soley ze stoczni Delphia Yachts – kom-
paktowy jacht spacerowy z opcją pływania 
w półślizgu (114,8 tys. zł).

Wśród jednostek przeznaczonych prze-
de wszystkim do sportów wodnych wy-
różniało się kilka ciekawych konstrukcji. 
Widzieliśmy łódź Nordkapp Enduro 605 
nagrodzoną tytułem European Powerboat 
of the Year 2014 (65 tys. zł). Pięknie się pre-

czas na małe jachty kabinowe
Nowość. Maxus 22 ze stoczni Northman. Delphia Nautika 830 Soley. Szkoleniowy optimist na stoisku PZŻ.

Nexo Thrid z regatową duszą i dwoma sterami.

www.janmor.com.pl
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zentował Mastercraft NXT (61 tys. USD) 
w odważnej kolorystyce i z nowatorskim 
systemem do wytwarzania fal. Wyob-
raźcie sobie, że za tą łodzią może płynąć 
surfer poruszający się na fali wytwarza-
nej przez system trymów umieszczonych 
pod pawężą (bez liny łączącej zawodnika 
z jachtem). Nie chcieliśmy w to uwierzyć, 
ale prezentowane filmy wideo przekony-
wały, że to naprawdę jest możliwe. Duże 
wrażenie zrobił na nas nowy Bayliner 742 
Cuddy (148 tys. zł z silnikiem) produkowa-
ny w polskiej stoczni Ślepsk. Ta jednostka 
ma ogromny kokpit. Łączy zalety łodzi do 
sportów wodnych i rekreacyjnej jednost-
ki do weekendowej żeglugi. Trudno było 
przejść obojętnie obok pięknych amerykań-
skich motorówek prezentowanych przez 
firmę A.M.S. Boats. Odnotowano tu polską 
premierę luksusowej łodzi Rinker 290 EC 
z nowoczesnym silnikiem 350 KM Volvo 
Penta V8 (cena targowa: 160 tys. dolarów). 
Na polskim rynku debiutowała też piękna 
klasyczna motorówka Chris Craft Capri 21 
(89 tys. dolarów) nawiązująca wzornictwem 
do lat 50.

Niezwykle trudno było wybrać gwiazdę 
targów Boatshow w grupie największych 

motorowych jednostek. Oko przyciągał 
polski jacht typu Cobrey 33 HT wykończo-
ny z niespotykanym przepychem (piękne 
meble z wysokim połyskiem i bogate wy-
posażenie). Cena: 560 tys. zł. Łódź ma dwa 
silniki o mocy 260 KM, trzy telewizory, 
klimatyzację i ogrzewanie. W pobliżu stał 
hiszpański model Rodman Spirit 31 (110 
tys. euro), którego tylne półokrągłe kanapy 
można przesuwać w kokpicie na szynach. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu burty kokpitu 
otwierają się i prawie połowa naszej łodzi 
staje się obszernym tarasem.

Nagrodę publiczności otrzymał debiu-
tujący na polskim rynku jacht motorowy 

Draco 27 RS. Nawiązuje on stylistyką do 
skandynawskich jednostek z lat 60. Złote 
medale targów Boatshow przyznano jachto-
wi Maxus 26, łodzi motorowej Eskapade 550 
oraz nowoczesnemu silnikowi zaburtowe-
mu Evinrude E-TEC G2. Wyróżniono jacht 
żaglowy Nexo Thrid, łódź motorową Rod-
man Spirit 31 oraz kamizelkę Izeber firmy 
Decathlon. Nagrodzono też innowacyjny 
produkt targów: system do wytwarzania 
fali Gen2.

Nagrody dziennikarzy otrzymały łodzie 
Solina 22 i Nordkapp Enduro 605. Nato-
miast Złoty Dzwon, nagroda Polskiego 
Związku Żeglarskiego, powędrował w ręce 
Michała Korneszczuka, który jest między 
innymi organizatorem regat Nord Cup, 
sternikiem w klasie Delphia 24, twórcą 
klasy Nautica 450, propagatorem żeglugi 
na sportowych jednostkach otwarto pokła-
dowych oraz przedstawicielem firmy ubez-
pieczeniowej Pantaenius i słynnej żaglowni 
North Sails.

KO

Uwaga, wszystkie ceny podane w artyku-
le są cenami netto – należy doliczyć poda-
tek VAT w wysokości 23 proc.

Rodman Spirit 31 z fotelami na szynach.

Elektronika na stoisku firmy Eljacht.

Spotkanie sterników budujących drewniane setki.

Nagroda publiczności: Draco 27 RS.
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Luksus made in Poland: Cobrey 33 HT.

Łodzie MasterCraft dzieliły 
stoisko z pięknymi modelami 

samochodów marki Mazda.

http://www.scandinavia-yachts.com
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I wona i Marek przez kilka ostatnich 
sezonów odwiedzili niemal 500 por-
tów Starego Kontynentu i zebrali 16 

bander morskich krajów strefy Schengen 
(Finlandia, Norwegia, Szwecja, Estonia, Ło-
twa, Litwa, Dania, Niemcy, Polska, Francja, 
Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Bel-
gia, Holandia). Przy okazji w ich dorobku 
znalazło się dziewięć bander innych euro-
pejskich państw i regionów autonomicznych 
(Bułgaria, Rumunia, Rosja, Turcja, Ukraina, 

Monaco oraz Kraj Basków i Alandy). Od-
wiedzili też miasto Schengen w Luksembur-
gu. Po ostatnim rejsie do Norwegii Iwona 
i Marek opowiedzieli Kamili Ostrowskiej 
o swych doświadczeniach, o tym, dlaczego 
zamienili dzielną mieczówkę na łódź kilo-
wą, a także o planach na najbliższe lata.

Kamila Ostrowska: Za wami prawie 
pół tysiąca europejskich portów. Jak ta 
przygoda się zaczęła?

Marek: W 2008 roku popłynęliśmy do 
Hamburga. W marinie spotkaliśmy niemie-
ckich żeglarzy, którzy opowiedzieli nam 
o dobrodziejstwach strefy Schengen. Pły-
wali kanałami we wszystkich kierunkach. 
Renem na Morze Śródziemne i z powro-
tem. Raz morzem, a innym razem przez 
wody śródlądowe – bez ograniczeń. Uświa-
domili nam, że strefa Schengen również 
przed nami otwiera nowe szlaki. Dlatego 
postanowiliśmy skorzystać z tej wolności. 
Rozpoczęliśmy od rejsu z Warszawy do Pa-
ryża. Do roku 2013 wszystkie wyprawy od-
byliśmy na mieczówkach: fokusie i antili.

Ale w ostatnim sezonie popłynęliście 
do Norwegii jachtem kilowym.

Marek: Mieczówka dobrze się sprawdza 
przede wszystkim w żegludze przybrzeż-
nej. Można oczywiście robić dalsze prze-
skoki, ale należy mądrze opracowywać 
strategię żeglowania. Kiedy jednak myśli-
my na przykład o rejsie na Islandię, trze-
ba być przygotowanym na żeglugę przez 
kilka dni non stop. Wtedy mieczówka nie 
jest najlepszym rozwiązaniem. Myśleliśmy 
o wyczarterowaniu jachtu kilowego tylko 
na ten rejs, ale niestety finansowo byśmy 
tego nie udźwignęli. Dlatego kupiliśmy sta-
ry duński jacht kilowy o długości 8 metrów 
i zaczęliśmy powoli go przygotowywać do 

500 marin i portów Europy w 5 lat
Iwona i Marek Tarczyńscy przez kilka ostatnich sezonów zawinęli  

do niemal 500 europejskich marin i portów. Zebrali 25 europejskich bander. Dajcie się  
porwać ich opowieści, by uwierzyć, że spełnienie marzeń czeka za rogiem.

„Cerberyna-Mila 3” (model Supero 800) – klasyczna dzielna konstrukcja.

Marek Tarczyński i magiczne skaliste wybrzeże Szwecji.



25www.wiatr.pl

ROZMOWA reJsy

F
O

T
. A

R
C

H
IW

U
M

 I
W

O
N

Y
 I

 M
A

R
K

A
 T

A
R

C
Z

Y
Ń

S
K

IC
H

rejsu. Wyprawa do Norwegii była okazją, 
by przetestować łódkę.

Co to za jednostka?
Marek: „Cerberyna-Mila 3”, model Su-

pero 800 – klasyczna dzielna konstruk-
cja. Przed rejsem pracowaliśmy przy niej 
w Gdyni dziesięć dni. Zamontowaliśmy 
dodatkowy silnik zaburtowy, bo ten, który 
był przy łódce, miał już 40 lat. Zresztą po-
psuł się w trakcie żeglugi.

Którędy wiódł szlak do Norwegii?
Marek: Z Gdyni do Świnoujścia wzdłuż 

polskiego wybrzeża. Następnie do Sassnitz, 
na duńską wyspę Møn i do Næstved. Po-
płynęliśmy przez Wielki Bełt na wyspę 
Samsø, do Skagen, a stamtąd do Arendal 
na południu Norwegii. W końcu dotarliśmy 
do Oslo, odwiedzając po drodze kilka cie-
kawych miejscowości. 

Iwona: Zobaczyliśmy między innymi 
Larvik, miasto związane z budową stat-
ku „Fram” Fridtjofa Nansena. Urodził się 
tam Thor Heyerdahl, norweski odkrywca 
i podróżnik. W Oslo odwiedziliśmy muzea 
morskie statku „Fram” i tratwy „Kon-Tiki”.

Marek: Wracaliśmy wschodnim brzegiem 
zatoki Oslofjorden. W cieśninie Kattegat 
wiały bardzo silne niekorzystne wiatry, więc 
żeglowaliśmy szwedzkimi szkierami. Za 
pierwszym razem nie udało nam się wejść 
w cieśninę Sund. Wiało potwornie ze wscho-
du, czyli prosto w dziób. Musieliśmy czekać 
pięć dni na lądzie w porcie Torekov. Zwiedzi-
liśmy tam wszystko, co było do zwiedzenia. 
Przeczytaliśmy gruntownie historię św. Tho-
ra. W końcu nie wytrzymaliśmy i przy wciąż 
silnym wietrze wypłynęliśmy. Jak się okaza-
ło – za wcześnie. Odpokutowaliśmy to, halsu-
jąc długo przed wejściem w cieśninę.

Iwona: Przepłynięcie 10 mil morskich 
zajęło nam około 10 godzin. Ciągle halso-
waliśmy, walcząc z wiatrem i prądem upor-
czywie spychającymi nas na zachód.

Jak się spisywała łódka?
Iwona: Doskonale. Była bardzo dzielna.
Marek: Najlepszym dowodem, jak do-

brze sobie radziła, niech będzie to, że przy 
wietrze o sile 6, 7 stopni Beauforta Iwonka 
wciąż siedziała po zawietrznej i niczego się 
nie obawiała.

Iwona: Mila, nasza suczka, która wyru-
sza z nami na wszystkie rejsy, też siedziała 
cały czas w kokpicie. Jest tego nauczona 
jeszcze z czasów pływania mieczówką.

Marek: Przechyły były duże, ale stabilne. 
Jacht ma wysoką dziobnicę. Dzięki temu 
woda nie chlapie zbyt mocno na pokład. 
Dodatkowo na dziobie do relingów przy-
mocowane są ociernice, czyli deski, któ-
re zakładamy, by kadłub nie niszczył się 
przy betonowych nabrzeżach. No i chroni 
nas także szprycbuda. Dlatego nawet przy 
wysokich falach przeważnie żeglowaliśmy 
sucho. Za cieśniną Sund mieliśmy lepsze 
warunki aż do Bornholmu, ale później 
znów zaczęła się walka z wiatrem. Wyru-
szyliśmy z Bornholmu o świcie. Złapaliśmy 

bryzę. Później dopadła nas flauta, więc po-
magaliśmy sobie silnikiem. Około godz. 
16.00 dmuchnęło z południowego wscho-
du. Byliśmy niecałe 20 mil od Darłowa, ale 
nie mieliśmy już szans, by tam dopłynąć. 
Dlatego skierowaliśmy się w stronę Koło-
brzegu. Płynęliśmy ostrym bajdewindem. 
Do mariny weszliśmy w nocy, po 17 godzi-
nach żeglugi. Z Kołobrzegu też mieliśmy 
prostą drogę do Gdyni, ale ciągle trzeba 
się było wspinać pod wiatr. Zatrzymaliśmy 
się w Darłowie, Ustce i Łebie. W sobotę 
6 września, po 74 dniach, wróciliśmy do 
Gdyni. Za rufą zostawiliśmy 1600 mil. Od-
wiedziliśmy pięć krajów i 42 porty. Trud-
ne warunki pozwoliły przetestować jacht. 
Zanotowaliśmy wszystko, co trzeba na nim 
poprawić. Poza tym zdobywaliśmy prakty-
kę w żegludze jachtem kilowym.

Jakie kraje musicie jeszcze odwiedzić, 
by zakończyć projekt Schengen?       

Załoga w komplecie: Marek, Iwona i suczka Mila.

Zimno i wieje. Żegluga wzdłuż Wybrzeża Wraków. Mila na wachcie.
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Marek: Brakuje nam trzech bander: Sło-
wenii, Malty i Islandii. Niestety do Islandii 
trochę straciliśmy serce, a właściwie odwagę. 
Czytaliśmy w magazynie „Wiatr” opowieść 
Dobrochny Nowak i Katarzyny Sałaban o ich 
rejsie na maxusie. Artykuł otworzył nam 
oczy. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest 
tam tak zimno. Będziemy to brali pod uwa-
gę, planując rejs. Może powinniśmy podpły-
nąć tak daleko, jak damy radę. Na tyle, na ile 
temperatura nam pozwoli – na przykład na 
Szetlandy czy Wyspy Owcze. Tam można 
by zostawić łódkę i dalej popłynąć jakimś 
kutrem rybackim. Jestem już trochę mało 
odporny na zimno. Szybko mnie ścina. Może 
Iwonka dała by radę... Najprościej byłoby po-
wiedzieć: „dalej nie płynę”. Ale nie chcemy 
skapitulować. Przeanalizujemy dokładnie sy-
tuację pogodową przed rejsem i zobaczymy, 
na co morze nam pozwoli. Umówiliśmy się 
z Dobrochną na spotkanie, na którym udzieli 
nam szczegółowych porad. 

Kiedy rejs?
Iwona: Chcielibyśmy popłynąć w przy-

szłym roku. Jacht jest remontowany. Wy-
mieniamy silnik, odnawiamy wnętrze, 
naprawiamy te elementy, które dały o so-
bie znać podczas żeglugi do Norwegii. 
Wkrótce łódka powinna być gotowa. Na 
koniec zostawimy sobie Maltę i Słowenię – 
te rejsy w porównaniu z Islandią będą już 
odpoczynkiem...

Na Maltę i do Słowenii też popłynięcie 
łódką kilową?

Marek: Tak, ale chcielibyśmy zachować 
zasadę pływania z progu domu w świat. 
Dlatego marzę, by sprawić sobie malut-
ki jacht o długości czterech metrów lub 
niewiele większy, na przykład beza. Taką 
jednostką moglibyśmy płynąć Wisłą z War-
szawy do Górek Zachodnich, gdzie będzie 
czekać „Cerberyna-Mila 3”.

Iwona: Oj, ale to raczej sfera marzeń...
Marek: Cały urok jest wtedy, gdy może-

my wyruszyć w rejs prosto z domu.
Jak się odnaleźliście na nowym jachcie 

kilowym?
Marek: Łodzią mieczową trzeba cią-

gle sterować. Dmuchnie mocniejszy wiatr 
i musisz natychmiast reagować. To wy-
maga ciągłej koncentracji i dużego wysił-
ku fizycznego. Dwie osoby na mieczówce 
mogą czynnie żeglować nie dłużej niż 5, 
6 godzin na dobę, zwłaszcza na kursach 
ostrych. Oczywiście czasem musieliśmy 
płynąć dłużej, ale staraliśmy się tak plano-
wać trasę, by tego unikać. Mówiąc krótko: 
łodzi mieczowej nie można zostawić samej. 
A jacht kilowy można. Jeśli odpowiednio 
ustawimy żagle, dobrze zrównoważona 
jednostka będzie płynęła nawet bez samo-
steru czy autopilota. Idziemy wtedy na her-
batę pod pokład, rozmawiamy, słuchamy 
radia, poprawiamy coś na pokładzie... 

Ale są też zalety pływania mieczówką. 
Na wodach pływowych nie musimy się 
niczego obawiać – po prostu w czasie od-
pływu stajemy na dnie i gotujemy obiad lub 
robimy pranie. Na jachcie kilowym, który 
przewraca się na burtę, a później z trudem 
wstaje w trakcie przypływu, nie jest to ta-
kie proste. Nawet w czasie sztormu łódź 
mieczowa ma zalety, bo można nią bez-
piecznie sztrandować – podnosimy miecz 
i wpływamy na plażę. Dla jachtu kilowego 
sztrandowanie to przeważnie śmierć. 

We Włoszech była fantastyczna sytuacja. 
Chcieliśmy podpłynąć pod sam brzeg. Na 
plaży sporo osób, wieża ratownicza w go-
towości, a my spokojnie zmierzamy w kie-
runku brzegu. Nagle słyszymy krzyk. Ra-
townik biegnie, macha rękami i pokazuje, 
że płytko. Ludzie się za głowy łapią. A my 
po chwili spokojnie dopływamy i wysia-
damy na piasek. Podsumowując, powie-
działbym, że na krótkie rejsy weekendowe 
na pewno lepsza jest jednostka mieczowa. 
Więcej się na niej ruszamy i wypoczynek 
jest aktywniejszy. Ale na dłuższe wyprawy 
i silne wiatry bez wątpienia pewniejszy jest 
jacht kilowy.

Jaką strategię opracowywaliście na 
morskie rejsy mieczówką?

Marek: Zawsze trzeba bardzo starannie 
zaplanować trasę. Blisko brzegu jest nie-
bezpiecznie – nie ze względu na skały, ale 
na odbitą martwą falę. Rzuca tam łódką 

Załoga opuszcza Oslo i kieruje się na południe.

Marek: „Kapitanem jest ten, kto trzyma ster”. Iwona: „Marek dowodzi, a Mila i ja słuchamy”.

„Cerberyna-Mila 2” (typ Antila 24).
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na wszystkie strony. Dlatego zwykle pły-
wamy w takiej odległości, by unikać nie-
bezpiecznych fal, a zarazem na tyle blisko, 
by w razie czego móc szybko schować się 
w porcie. Trzeba też wybrać jeden lub dwa 
porty pośrednie. Szczególną uwagę na-
leży zwrócić na zawirowania w rejonach 
cyplów. Zwłaszcza w miejscach, gdzie 
stykają się morza. Tam się dzieją dziwne 
rzeczy. Powstaje dysza typowa raczej dla 
cieśnin. Krzyżują się fale i wiatry. Nawet 
na naszym Rozewiu obserwujemy takie 
zjawiska. Najbardziej dolegliwe półwyspy 
to Bretoński i Normandzki, czyli okolice 
Brestu i Cherbourga. Oba rejony wyma-
gają bardzo szczegółowej analizy prądów. 
Bliżej Bałtyku mamy na przykład Skagen. 
Wygląda przeuroczo i niewinnie. Piasz-
czysta mierzeja przypomina naszą Mierze-
ję Helską. Ale na tej granicy mórz prądy 
i wiatry bywają bardzo wredne.

Jak przygotowywaliście mieczówki do 
morskich rejsów?

Marek: Naszą pierwszą łódką był Focus 
650. Miał zbyt mały balast nawet do żeglu-
gi przybrzeżnej. Po wyjściu Sekwaną na 
morze rzucało nami na wszystkie strony, 
a kadłub zamienił się w pudło rezonan-
sowe. Doszliśmy do wniosku, że trzeba 
natychmiast zwiększyć balast. Postanowi-
liśmy kupić pięciolitrowe baniaki z wodą. 
Potrzebowaliśmy 30 baniaków. Gdy wzię-
liśmy w sklepie pierwsze cztery, sprzedaw-
czyni nie zwróciła na nas uwagi. Kiedy 
przyszliśmy po kolejne – trochę się zdzi-
wiła. Za czwartym razem nie wytrzymała 
i spytała: „Po co nam tyle wody?”. Gdy za-
ładowaliśmy ten balast na łódkę, pływała 
trochę spokojniej.

Wykorzystaliście te doświadczenia pod-
czas budowy drugiej mieczówki?

Marek: Oczywiście, przekazaliśmy stocz-
ni nasze uwagi. Kadłub pogrubiono o do-
datkową warstwę laminatu (na focusie po-
kład zaczął się odklejać od skorupy, był za 
miękki i łatwo poddawał się sile fali). Zało-
żono mocniejsze olinowanie stałe, większą 
płetwę sterową, zwiększono balast – łódka 
waży około dwóch ton. Fok jest rolowany 
na sztywnym sztagu. Grot ma system do 
refowania. Zmodyfikowano też dwa pan-
tografy dla dwóch silników zaburtowych 
o mocy 10 KM. Można je podnosić i opusz-
czać tuż przy pawęży. Dzięki temu na fali 
tak ustawiamy pracujące silniki, by nie wy-
chodziły z wody. Do tego mapy papierowe, 
mapy elektroniczne w GPS i oczywiście 
radiostacja.

Dlaczego aż dwa silniki?
Marek: Ojciec mnie uczył, że gdy płynie-

my na żaglach, nie włączamy silnika. Za-
wsze przestrzegałem tej zasady. Ale na Mo-
rzu Śródziemnym zobaczyłem, że wszyscy 
żeglują i na żaglach i na silnikach. Gdy 
miecz jest opuszczony przy ostrym kursie, 

a łódka płynie w przechyle, wówczas fala 
uderza w wysoką burtę. Miecz trzyma jacht 
na kursie, ale fala pcha nas na bok. I wtedy 
łódka zaczyna się bardzo mocno przechy-
lać, a nawet przewracać. Jeśli podniesiemy 
miecz, fala i wiatr zaczną nieść łódkę na 
bok. Wtedy należy włączyć silnik. Łódka 
bez miecza się nie wywraca, a praca silnika 
niweluje dryf. Zamontowaliśmy dwa mo-
tory, po jednym na każdej burcie, by móc 
stosować tę metodę na obu halsach. Zawsze 
przy ostrych kursach i silnym wietrze pły-
waliśmy z podniesionym mieczem oraz 
z włączonym silnikiem. Nie pracował na 
wysokich obrotach, miał tylko niwelować 
dryf. Bezpieczeństwo żeglugi było wtedy 
znacznie większe.

Jak dzieliliście się obowiązkami na 
pokładzie?

Marek: Zajmowałem się głównie nawiga-
cją i pracą przy żaglach. Sterowanie i porty 
to domena Iwony. Podczas wchodzenia do 
mariny żona zwykle idzie na dziób, a Mila 
biegnie za nią.

Iwona: Przed wejściem do portu zgłasza-
łam jacht przez radio. Gdy dowiadywali 
się, jak niewielka jest nasza łódka, często 
wskazywali miejsce na wolnych płytkich 
obrzeżach basenów.

Jakie reakcje zauważyliście w portach, 
gdy cumowaliście mieczówkę?

Marek: Wielu dziwi się, że pływamy ło-
dzią mieczową po morzu. Pytają o zanu-
rzenie, a gdy odpowiadamy, że mamy pod 
dnem 40 centymetrów, nie chcą uwierzyć 
i dopytują po kilka razy. Żeglarze, którzy 
wychowali się na jachtach kilowych, nie 
wierzą w możliwość pływania mieczówką 
po morzu. Moi koledzy raz wsiedli ze mną 
na pokład i od razu spanikowali. Usłysza-
łem: „Stary, wracamy do portu i wysiada-
my, to się zaraz wywróci”. Byli przekonani, 
że tylko jacht pełnomorski wytrzyma ude-
rzenie wiatru. Natomiast ci, którzy są opły-
wani na jachtach śródlądowych, wiedzą, 
że wyporność wolnej burty jest duża, i że 
jacht tak łatwo się nie przewraca. Za maszt 
musi złapać pięciu chłopa, żeby położyć 
łódkę na burcie. Niektórzy pytali o cenę 
takiej mieczówki i byli zaskoczeni, że jest 
ona tak niska (mierzyli według własnego 
portfela).

Iwona: Ale przyznaj, że byli też tacy, któ-
rzy pukali się w czoło.

Robiliście duże zapasy czy kupowali-
ście wszystko po drodze?

Iwona: Duża część produktów to jedzenie 
dla suczki. Zawsze pakowałam sporo su-
chej karmy. Na rejs przez Morze Śródziem-
ne zaopatrzenie robiłam tam, gdzie łódź 
była wodowana, czyli na południu Francji. 
Jednostka nie mogła być przeciążona na 
przyczepie. Z Polski brałam głównie jedze-
nie dla Mili. Kiedy zaczynaliśmy pływać, 
robiliśmy większe zaopatrzenie w Polsce,  

http://www.mazuria.com
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bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, że różnice 
w cenach nie są duże. Co innego na Ukra-
inie. Tam trudno o zaopatrzenie, a obsługa 
w portach bywa nieprzychylna. W jednym 
z tamtejszych portów nie mogliśmy się od-
prawić, bo była niedziela. Celnik powie-
dział, że nikt nie może opuścić jachtu. Także 
pies. Długo tłumaczyliśmy przez radio, że 
Mila musi wyjść na spacer. Bez skutku. Na 
szczęście przepływał obok jacht motorowy 
jakiegoś notabla. Słyszał rozmowę przez ra-
dio i obiecał pomoc. Dzięki niemu mogliśmy 
podejść do nabrzeża i wyprowadzić Milę.

Jak sobie radzi Mila podczas żeglugi?
Iwona: Pies, choć niemłody – ma 10 lat, 

jest wyjątkowo dzielny. Gdy na Mazurach 
wyciągaliśmy jacht dźwigiem na przycze-
pę, Mila szalała. Myślała, że zabierają jej 
dom. Biegała i podskakiwała. Z czasem się 
trochę do tego przyzwyczaiła. 

Marek: Pies traktuje łódkę jak swoją 
budę. Ma własną koję. Gdy siadam na jej 
miejscu, to wyraża niezadowolenie. Gdy 
podpływa obca łódka, Mila wskakuje na 
burtę i szczerzy kły. Problem jest wtedy, 
gdy inny jacht chce stanąć przy naszej bur-
cie. Skipper nie tyle obawia się manewru, 
ile przechodzenia po naszym pokładzie. 
Niektórzy rezygnują z miejsca obok nas.

Początkowo Mila bardzo nie lubiła del-
finów. Gdy na Morzu Śródziemnym stado 
płynęło obok jachtu, wyskakując i sapiąc, 
biegała od rufy do dziobu. Bała się inwazji in-
truzów, więc przyjmowała postawę obronną.

Iwona: Niestety Mila nie potrafi żyć na 
jachcie przez całą dobę. Musi być wypro-
wadzana. To dlatego, że karierę żeglarską 
rozpoczęła na Mazurach, gdzie często 
schodziła na ląd. Teraz na morzu, gdy spo-
dziewa się dłuższego przebiegu, nie chce 
pić wody i nie chce jeść w czasie żeglugi. 
Dopiero w porcie pozwala sobie na posiłek. 
Nawet w upalne dni nie chce tknąć wody.

Marek: Staramy się nie pływać dłużej niż 
12 godzin. Na szczęście Mila nie ma choro-
by morskiej jak wiele innych psów.

Czy pies musi mieć dokumenty?
Iwona: Oczywiście, Mila ma paszport Unii 

Europejskiej z wpisanymi szczepieniami. 
Wszczepiliśmy jej też chip. W trakcie po-
dróży przez Europę nikt nie poprosił o te 

dokumenty, ale należy je z sobą wozić. 
Wyjątkiem był Gibraltar. Tam przez radio 
od razu powiedzieli, że mamy przygotować 
paszporty swoje i Mili. 

Marek: Iwona była bardzo dumna z tego 
powodu. W końcu Mila to członek załogi. 

Jakie mieliście doświadczenia żeglar-
skie przed rozpoczęciem projektu Nur-
tem Schengen?

Iwona: Nie miałam praktycznie żadnego 
doświadczenia. Zaczęłam pływać po Ma-
zurach dopiero z Markiem.

Marek: Mój ojciec przed wojną był żegla-
rzem. Zbudował samodzielnie jacht i zwo-
dował go w lipcu 1939 roku w Toruniu. 
Nazywał się „Tajucza” (od Tarczyńscy Ju-
lia i Czesław). Łódka pływała do września. 
Później wkroczyli Niemcy i zarekwirowali 
jacht razem z całym dobytkiem. Po wojnie 
trafiliśmy z rodzicami do Tolkmicka. Oj-
ciec z zawodu był ichtiologiem, więc zaczął 
tam uprawiać rybactwo. Na Zalewie Wi-
ślanym obowiązywał wówczas zakaz pły-
wania na silnikach, więc rybacy korzystali 
z łodzi żaglowych. Zacząłem żeglować 
z ojcem na nietypowej „Pomerance”. Mia-
ła gaflowy żagiel o powierzchni 15 m kw. 
i szybrowy miecz. Łowiliśmy żywce, czyli 
rybki sprzedawane rybakom na przynętę. 
Poławialiśmy tak zwaną przywłoką. Właś-
nie tak w wieku 10 lat zacząłem żeglować.

Później ojciec został przeniesiony 
z Tolkmicka na Mazury. W latach 1949 – 
1951 pływaliśmy na „Pomerance” z braćmi 
w każde wakacje, od pierwszego do ostat-
niego dnia. Zabieraliśmy 10 kilogramów 
mąki, trochę sprzętu i ruszaliśmy z Nidy 
do Węgorzewa. W tamtych czasach na je-
ziorach było mało jachtów. Gdy się jakiś 
pokazywał na horyzoncie, to była sensacja. 
Żeglowaliśmy po wszystkich zakątkach 
Mazur. Nasza łódka miała gaflowy żagiel 

Postój w pięknym duńskim porcie Klintholm na wyspie Møn.

Zalew Wiślany, lato 1948 roku. Marek Tarczyński (za sterem) płynie „Pomeranką” z braćmi: młodszym Michałem, 
który utonął w kanale w Węgorzewie w 1953 roku i Ryszardem, który zmarł trzy lata temu.

Mieczówką przez Kanał Koryncki.
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ze sztywnego poplamionego płótna. Ale 
była dzielna. Później żeglowałem w róż-
nych klubach żeglarskich.

Iwona: Od 2005 roku przez trzy kolejne 
sezony pływaliśmy po Mazurach fokusem.

Marek: Były też wyprawy z Zalewu Ze-
grzyńskiego na jezioro Roś. Prawdziwe 
morskie żeglowanie rozpoczęliśmy dopiero 
w 2007 roku.

Co was pociąga w żegludze na małej 
łódce?

Marek: Dwa razy byliśmy na żaglowcu 
„Dar Młodzieży”, ale nie bardzo odpowia-
dało mi wykonywanie poleceń oficera czy 
kapitana. Stoję za sterem i trzymam kurs, 
ale też obserwuję żagle. Widzę, że połowa 
z nich źle pracuje. Trzeba albo brasować, 
albo zmienić kurs. Nie miałem prawa wy-
dawać komendy na żagle, więc postanowi-
łem z własnej inicjatywy odpaść. Oficer 
wachtowy stoi w sterówce i widzi na kom-
puterze, co się dzieje. Wylatuje na mostek 
i krzyczy: „Co ty wyprawiasz?”. Ja mu na 
to, że połowa żagli nie pracuje. A on od-
powiada: „Chłopie, to nie omega!”. Dlatego 
wolimy małe łódki.

Kto rządzi na pokładzie?
Iwona: No jak to, kto? Kapitan!
Marek: Nie wiem, kto rządzi. Chyba ten, 

kto jest za sterem.
Iwona: Nie, nie... Marek jest zdecydowa-

nie bardziej doświadczonym żeglarzem, 
dlatego jest kapitanem. Ustala, dokąd pły-
niemy, gdzie się zatrzymamy. Ja i Mila wy-
konujemy polecenia.

Marek: No, może w doświadczeniu tro-
chę mi ustępujesz, ale tylko w tym.

Co jest dla was najważniejsze w żeglu-
dze, co was pcha na wodę?

Marek: Spora część żeglarzy łączy pły-
wanie ze zwiedzaniem zabytków i turysty-
ką rowerową. Dla mnie natomiast najwięk-
szą atrakcją jest samo żeglowanie. Port 
też jest atrakcyjny. Ale wiatr, manewry, 
strategia, ile mil w jedną stronę, ile w dru-
gą, jak radzić sobie z wiatrem, falami – to 
wszystko mnie napędza. Kiedy wypływa-
my z portu, zrywamy z lądem. Zostawiam 
wszystko za sobą. Nikt mnie już nie może 
zaangażować do pracy, męczyć o coś. Mam 
spokój. Jest tylko wiatr, słońce, fale, Iwona 
i Mila.

Iwona: Ja oprócz strategii i żeglowania 
skłaniam się do zwiedzania portów. Kiedy 
słyszę „Barcelona”, trudno nie cieszyć się 
na lądowe atrakcje. 

Ale samym żeglowaniem też się pani 
zaraziła?

Iwona: Cóż, czego nie możesz ominąć, 
pokochaj.

Marek: Towarzyszę Iwonie w zwiedza-
niu, kiedy nie ma innego wyjścia. Oczy-
wiście takie miejsca jak Barcelona są 
warte tego trudu. Jednak nie to jest dla 
mnie najważniejsze. Uważam zresztą, że 

jest coś takiego jak zwiedzanie morza. 
Każdy akwen jest inny. Inne zafalowanie, 
kolory, inaczej się płynie, są inne brzegi. 
Gdybym był ministrem oświaty, wysyłał-
bym wszystkie dzieci przed ukończeniem 
szkoły podstawowej w rejs. Gdybym mógł 
opłynąć kawałek świata, mając 12 lat, był-
bym innym człowiekiem. Nie dziwię się 
Rzymianom, że oglądali Europę z morza. 
Wygląda z tej perspektywy zupełnie ina-
czej. Nie jak na wycieczce – przez okno au-
tokaru. Płynę i z przyjemnością oglądam 
brzegi, skały, miejsca, gdzie rzeki ucho-
dzą do morza, kolebki cywilizacji, światła 
miast nocą. Każdy dzieciak powinien to 
zobaczyć. Byłby wtedy człowiekiem lepiej 
rozumiejącym świat. Zobaczyłby też, jaki 
ten świat jest mały.

Co dalej? Dokąd popłyniecie po zakoń-
czeniu projektu Nurtem Schengen?

Iwona: Chyba wówczas przyjdzie czas na 
odpoczynek.

Marek: Niedawno, gdy staliśmy w Gór-
kach Zachodnich, w pobliżu cumował jacht 
„Mechatek”. Patrzę, a tam pani w naszym 
wieku oddaje cumy. Mówię do Iwony: „Zo-
bacz, znajoma twarz”.

Iwona: To była kapitan Krystyna Choj-
nowska-Liskiewicz. Pływa z mężem. Trzy-
mają w Górkach jacht i żeglują głównie po 
Bałtyku.

Marek: Zawsze pozostaje weekendo-
we pływanie. Ale najpierw przez tydzień 
będziemy płynąć bezem z Warszawy do 
Górek. Niedawno wracaliśmy z Gdyni do 
domu samochodem i przywieźliśmy dwa 
zdjęcia z radarów oraz dwanaście punktów 
karnych. Lepiej więc płynąć łódką przez 
kilka dni i podziwiać piękno Wisły. 

Rozmawiała Kamila Ostrowska

Spotkanie z „Kapitanem Głowackim” w Allinge na Bornholmie.

Na Morzu Egejskim. Rejs z Grecji do Turcji.
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O kołoziemskie regaty załogowe 
Volvo Ocean Race mają wyjąt-
kowo emocjonujący przebieg. 

Po wprowadzeniu klasy monotypowej ry-
walizacja bardzo się wyrównała. Jachty 
płyną niemal burta w butę, a o kolejności 
w rankingu często decyduje łut szczęścia. 
W Kapsztadzie, na mecie pierwszego etapu, 
żartowano nawet, że załogi nie potrzebują 
lornetek, ponieważ często żeglują w zasię-
gu wzroku. Jachty płynęły w zwartej gru-
pie, a nawigatorzy nie szukali ryzykownych 
rozwiązań. Sprzyjała temu atlantycka trasa 
wyścigu. Dopiero na Oceanie Indyjskim ob-
serwowaliśmy odważniejsze próby ataku. 

Pierwszy etap z Europy do RPA wygrała 
ekipa Abu Dhabi Ocean Racing, która była 
szybsza od chińskiej załogi Dongfeng zale-
dwie o 12 minut. To najlepszy dowód na to, 
jak bardzo zmieniło się oblicze tych regat. 
Oczywiście w przeszłości zdarzały się na-
wet mniejsze różnice na mecie, ale to były 
wyjątki. Tym razem jednego dnia rywaliza-
cję ukończyły cztery jachty, a pozostałe trzy 
dopłynęły w ciągu dwóch kolejnych dni.

Sporym zaskoczeniem była dobra posta-
wa żeńskiej ekipy Team SCA. Dziewczyny 

pokazały, że nie są na straconej pozycji. 
W Cieśninie Gibraltarskiej zaatakowały 
i zostawiły za rufą wszystkie męskie za-
łogi. Natomiast na mecie w Kapsztadzie 
zepchnęły na ostatnie miejsce hiszpańską 
ekipę Mapfre. Panie walczą ambitnie, są 
świetnie przygotowane kondycyjnie i do-
skonale zgrane. Było to widać szczególnie 
w trakcie wyścigu portowego w Kapszta-
dzie, w którym zajęły trzecie miejsce.

W pierwszych tygodniach rozczarowywał 
zespół Mapfre. Hiszpańska załoga żeglowała 
słabo taktycznie. Skłoniło to szefów do do-
konania zmian personalnych na pokładzie. 
Michel Desjoyeaux, słynny francuski skip-
per, który nieoczekiwanie wystąpił w roli ofi-
cera pokładowego, został zdymisjonowany. 
W porcie wspominał o podziałach w załodze 
i o swojej niezręcznej sytuacji na jachcie, 
ponieważ nie miał żadnego wpływu na naj-
ważniejsze decyzje dotyczące żeglugi. Żalił 
się również, że na pokładzie, na którym nie 
ma żadnego żeglarza anglojęzycznego, obo-
wiązującym językiem jest angielski. Z jachtu 
zszedł także dotychczasowy nawigator. At-
mosfera w ekipie nie była najlepsza, na doda-
tek w wyścigu portowym w Kapsztadzie na 

pokładzie nie było skippera Ikera Martíneza, 
który miał w tym czasie inne zajęcia.

Słabiej niż oczekiwano spisywała się fa-
woryzowana załoga Team Brunel. Ta naj-
bardziej międzynarodowa ekipa (ośmiu 
żeglarzy z siedmiu krajów) żeglowała 
w czołówce, ale przed metą błąd popełnił 
nawigator Andrew Cape i Holendrzy oddali 
drugie miejsce Chińczykom. Po pierwszym 
etapie liderem floty został zespół Abu Dhabi 
Ocean Racing, który żeglował najszybciej, 
w pełnej mobilizacji w najważniejszych 
momentach i dobrze taktycznie. Poza tym 
w pierwszym wyścigu portowym w Alican-
te był drugi, a w Kapsztadzie zwyciężył.

W drugim etapie oceanicznym, z Kapsztadu 
do Abu Zabi, żeglarze muszą pokonać Ocean 
Indyjski. Organizatorzy uznali, iż akwen jest 
na tyle bezpieczny, że załogi osiągną cel bez 
konieczności przewożenia jachtów statka-
mi z Malediwów, czego świadkami byliśmy 
w poprzedniej edycji regat. Na trasie ożywiła 
się załoga Mapfre, która po zmianach perso-
nalnych odzyskała ducha walki i skuteczność. 
Ale bardzo blisko żeglowali najgroźniejsi 
rywale: Team Brunel oraz Abu Dhabi Ocean 
Racing.              Marek Słodownik

Burta w burtę przez oceany
Zespół Abu Dhabi Ocean Racing toczył na Oceanie Indyjskim zacięty bój burta w burtę z załogą Team Brunel.   Fot. Matt Knighton / Volvo Ocean Race

Słony prysznic Samanthy Davies na pokładzie. Zniszczone dłonie Abby Ehler. Skipper Ian Walker na prowadzeniu.
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N agrody za dotarcie do mety regat 
Route du Rhum na karaibskiej 
Gwadelupie to finansowe pre-

mie, uroki egzotycznej wyspy i wymarzo-
na pogoda na odpoczynek. Jednak zanim 
samotni żeglarze dopłyną do raju, czeka 
ich droga przez piekło. Listopad na wodach 
Kanału Angielskiego i Zatoki Biskajskiej 
nie jest wymarzonym miesiącem do że-
glugi. Krótkie dni, więcej „beaufortów” 
niż „celsjuszy”, front za frontem i sztorm 
za sztormem. A do tego samotna walka 
na pokładzie jachtu pędzącego z ogromną 
prędkością. Taki los wybrało tej jesieni 93 
skipperów. Dziesiąta edycja imprezy skupi-
ła najlepszych francuskich żeglarzy, a tak-
że siedmiu sterników z innych krajów.

Dla Francuzów regaty rumowe są najważ-
niejszym atlantyckim wyścigiem samotni-
ków. Stawiają go nawet wyżej od okołoziem-
skich regat załóg dwuosobowych Barcelona 
World Race. „Aby to zrozumieć, trzeba być 
Francuzem” – powiedział Pierre Bojic, dy-
rektor regat. Wyścig rozgrywany jest co czte-
ry lata – jak piłkarskie mistrzostwa świata. 
Budzi wielkie emocje, bo gromadzi najlep-
szych oceanicznych regatowców. Ponadto jest 
próbą generalną dla jachtów przygotowywa-
nych do okołoziemskiego wyścigu samotni-
ków Vendée Globe. Port w Saint-Malo, skąd 
skipperzy wyruszają na ocean, odwiedzają 
tysiące widzów. Organizatorzy oceniają, że 
start tegorocznych regat obserwowało z bre-
tońskich klifów prawie dwa miliony osób. 

W tym roku wiało mocno, a przechodzą-
ce nad Atlantykiem niże były ogromnym 
wyzwaniem dla nawigatorów. O pierwszych 
kłopotach na pokładach meldowano tuż po 

starcie. Thomas Coville płynący na „Sode-
bo Ultim” poinformował w nocy o kolizji 
z kontenerowcem. Powiedział, że czuje się 
jak motocyklista po zderzeniu z ciężarówką 
na śliskiej drodze i właściwie nie wie, czy 
się martwić z powodu poważnych uszkodzeń 
jachtu w premierowym starcie, czy raczej się 
cieszyć, że wyszedł z tego cało. Coville żeglo-
wał nocą z prędkością 25 węzłów. Kontene-

rowiec płynął prawie 20 węzłów. Suma tych 
prędkości wynosiła więc około 40 węzłów. 
Dwie mile dzielące obie jednostki „Sodebo” 
pokonał w półtorej minuty – sternik miał zbyt 
mało czasu na uniknięcie zderzenia.

Problemy mieli także inni. Łamały się 
maszty („Royan”), urywały się płetwy ba-
lastowe („Sensation” i „Sabrosa”), rwały 
się żagle („Vers un monde sans sida”), pęka-
ły płetwy sterowe („Nootka Architectes de 
l’urgence”), trudów żeglugi nie wytrzymały 
też żebra kilku żeglarzy (Thierry Bouchard, 
Nicolas Troussel i Bertrand de Broc). Aż 11 
jachtów wycofało się już pierwszej nocy po 
starcie. Do mety nie dotarło 25 żeglarzy. Ci, 
którzy przetrwali, z każdym dniem mieli ła-
twiej, bo szybko zmierzali na południe, ku 
cieplejszym wodom i łagodniejszym wiatrom.

W klasie największych wielokadłubow-
ców bezbłędnie płynął Loïck Peyron, który 
na 31,5-metrowym trimaranie „Banque Po-
pulaire VII” prowadził od startu do mety. 
O swym udziale w regatach dowiedział się 
dwa miesiące przed wyścigiem, kiedy to skip-
per Armel Le Cléac’h wycofał się z przygoto-
wań po wypadku na motocyklu. Dla Loïcka 
był to już siódmy start. Pokonał sześciu ry-
wali. Ustanowił też rekord trasy: 7 dni, 15 go-
dzin, 8 minut i 32 sekundy (średnia prędkość: 
22,93 węzła). Drugi na mecie w tej klasie 
był Yann Guichard płynący 40-metrowym 
„Spindrift 2”. Wcześniej na tym trimaranie  

Regaty rumowe: z piekła do raju
Wyścig Route du Rhum to mistrzostwa  

północnego Atlantyku. Start tegorocznych regat obserwowało 
z bretońskich klifów prawie dwa miliony osób.

Thomas Coville (trimaran „Sodebo Ultim”) zderzył się z kontenerowcem, płynąc z prędkością 25 węzłów. 

Loïck Peyron prowadził od startu do mety. François Gabart pewnie wygrał w klasie IMOCA.
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żeglowała dziewięcioosobowa załoga, więc 
niektórzy żartują, że jacht Guicharda jest dla 
niego za długi o jakieś 30 metrów...

W klasie IMOCA prym wiódł François 
Gabart. Nie popełniał błędów, skutecznie 
omijał meteorologiczne pułapki i pewnie 
zwyciężył. Jachty tej klasy zwykle żeglują 
w zwartej grupie, ale tym razem bardzo się 
rozciągnęły. Rekordu nie było, ale zwrócono 
uwagę, że Gabart jest pierwszym żeglarzem, 
który wygrał okołoziemskie regaty samotni-
ków Vendée Globe oraz wyścig Route du 
Rhum na tym samym jachcie. Drugi był 
Jérémie Beyou, a dopiero trzeci faworyzo-
wany Marc Guillemot na „Safranie”. 

Jachty klasa Multi 50 doznały najwięk-
szych szkód. Ponad połowa z 11 jednostek nie 
dotarła do mety. Wygrał Erwan Le Roux na 
„FenêtréA-Cardinal”. W klasie Open 40 star-
towały aż 43 jachty, ale stawka była bardzo 

zróżnicowana. Zwyciężyli faworyci, żeglarze 
dobrze znani z regat na większych jachtach: 
Hiszpan Alex Pella na „Tales 2 Santander” nie 
dał szans rywalom, drugi był Thibaut Vau-
chel-Camus na „Solidaires en Peloton”, a trze-
ci Kito de Pavant na „Otio-Bastide Médical”.

Bardzo ciekawa była rywalizacja w klasie 
Rhum. Ścigały się w niej najbardziej zróżni-
cowane jednostki. Wielokadłubowce rywali-
zowały z jachtami klasy IMOCA sprzed lat, 
nie zabrakło starszych konstrukcji przygo-
towanych przed laty specjalnie do tego wy-
ścigu. Do niecodziennego pojedynku doszło 
pomiędzy „Acapellą”, repliką 40-stopowego 
trimarana „Olympus Photo”, i 21-metrowym 
jachtem klasy Maxi „Kriter V”. W pierwszej 
edycji regat w 1978 roku o półtorej minuty 
wygrał mały trimaran. Tym razem „Kriter” 
musiał się wycofać po awarii steru, a „Aca-
pella” była na mecie ósma. Rywalizację w tej 

klasie wygrał 15-metrowy trimaran „Aneo”, 
który jest typowym składakiem. Kadłub cen-
tralny pochodzi ze słynnego 60-stopowego 
trimarana „Fujicolor”, a pływaki z nie mniej 
słynnej „Groupamy”. Zwyciężczyni Anne 
Caseneuve powiedziała na mecie, że teraz 
chciałaby pożeglować jachtem zbudowanym 
specjalnie dla niej. Drugi był obrońca tytułu 
Włoch Andrea Mura, o którym rywale mó-
wią, ze może nie spać nawet miesiąc, byle 
tylko miał co palić.

W klasie Rhum wystartowali także nesto-
rzy regat: 75-letni sir Robin Knox-Johnston, 
który pierwszy raz rywalizował w 1982 
roku, oraz 70-letni Patrick Morvan, który 
32 lata temu ścigał się z Robinem w drugiej 
edycji regat. Najmłodszym uczestnikiem 
Route du Rhum był Paul Hignard, 19-letni 
żeglarz płynący na jachcie klasy Open 40.

Marek Słodownik

W klasie Rhum wygrała Anne Caseneuve (trimaran „Aneo”).  Fot. Jean Marie Liot / DPPI W klasie Open 40 zwyciężył Alex Pella.

N a starcie okołoziemskich regat 
załóg dwuosobowych Barcelona 
World Race zabraknie polskich 

załóg. Zbigniew Gutkowski i Maciej Mar-
czewski nie zdobyli funduszy na przygoto-
wanie jachtu „Energa”, a Lotto Team Ro-
berta Janeckiego i Adama Skomskiego nie 
zdążył pozyskać jachtu (jednostkę, którą 
zamówiono kilka miesięcy temu, zniszczył 
sztorm u wybrzeży Meksyku). Początek re-
gat w wieczór sylwestrowy. Trasa: dookoła 
świata wokół trzech przylądków.

Trzecia edycja Barcelona World Race od-
będzie się w dość skromnej obsadzie. Pod 
koniec listopada na liście startowej widniało 
zaledwie siedem załóg, a udział dwóch wciąż 
był niepewny (w poprzedniej edycji rywali-
zowało 14 ekip). W tym roku organizator nie 
wynajął statku, który wzorem poprzednich 
regat przywiózłby z Karaibów jachty uczest-
niczące w wyścigu Route du Rhum. Dla 
Francuzów właśnie regaty rumowe rozgry-
wane na atlantyckiej trasie są ważniejszym 
wydarzeniem, dlatego w Barcelonie zabrak-
nie wielu utytułowanych skipperów.

Faworytami są doświadczeni żeglarze 
Szwajcar Bernard Stamm i Francuz Jean 

Le Cam. Popłyną jachtem „Cheminées Po-
ujoulat”, który pod nazwą „Foncia” zwy-
ciężył w Vendée Globe. Brytyjczyk Alex 
Thomson i Hiszpan Pepe Ribes startują na 
jachcie „Hugo Boss” (dawny „Virbac Pa-
prec 3”, zwycięzca poprzedniej edycji Bar-
celona World Race). To jedyna ekipa startu-
jąca w tym wyścigu po raz trzeci. Hiszpan 
Guillermo Altadill i Chilijczyk José Muñoz 
przygotowali „Neutrogenę”, która kiedyś 
żeglowała pod nazwą „BT”. Ta ekipa tak-

że zaliczana jest do faworytów, ale tylko 
w prasie hiszpańskojęzycznej.

Na liście startowej jest załoga mieszana: 
Hiszpanie Anna Corbella i Gerard Marín 
wystartują na jachcie „GAES Centros Auditi-
vos”. Didac Costa i Alexis Gelabert płyną na 
wiekowym (by nie powiedzieć: przestarza-
łym) jachcie „One Planet, One Ocean” (daw-
ny „Kingfisher” zwodowany w 2000 roku). 
Węgier Nándor Fa i Nowozelandczyk Conrad 
Colman startują na „Spirit of Hungary”. To 
jedyny w stawce nowy jacht, ale od początku 
były z nim problemy techniczne. Nándor Fa, 
projektant i budowniczy, przyznał się do błę-
dów, poddał łódź poważnej modernizacji, ale 
czy to pomoże? W listopadzie nie było pew-
ne, czy „Duch Węgier” pojawi się na starcie. 

Jest jeszcze załoga Niemca Jörga Riecher-
sa i Francuza Sébastiena Audigane’a, która 
zakupiła dawny „Banque Populaire” (drugie 
miejsce w ostatnich regatach Vendée Globe). 
Ich udział nie jest jednak pewny z powodu 
braków w budżecie.  Marek Słodownik

Barcelona bez Polaków

Bernard Stamm i Jean Le Cam na „Cheminées Poujoulat”.
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W październikowym wydaniu pre-
zentowaliśmy modele z linii 
Transporter. W listopadzie przy-

bliżyliśmy zalety modelu Caddy. Dziś zaprasza-
my was na pokład volkswagena amaroka – auta, 
które przewracało kominy, służyło w siłach 
zbrojnych i uczestniczyło w radzie Dakar. Nie-
miecki pick up powstaje w fabryce firmy Volks-
wagen w Hanowerze. Ma najszerszy przedział 
ładunkowy w swojej klasie. Sprawdza się w bi-
znesie do codziennych zadań, podczas wypraw 
przez bezdroża, jest także elegancko wykończo-
nym i wygodnym autem, w którym kierowca 
i pasażerowie nie czują się jak w ciężarówce. 
Jadąc autostradą, można po prostu zapomnieć, 
że z tyłu auta jest duża przestrzeń ładunkowa. 

Amarok jest ciekawą propozycją dla szefa ma-
zurskiej firmy czarterowej obsługującego kilka 
jachtów. Dla dealera łodzi żaglowych i moto-
rowych. Dla zaopatrzeniowca w stoczni czy dla 
właściciela sklepu żeglarskiego dowożącego do 
firmy towar spakowany na europalecie, idealnie 
mieszczącej się w przestrzeni bagażowej amaro-
ka. Warto zwrócić uwagę, że wchodząc na skrzy-
nię ładunkową, można bezpiecznie stanąć na 
otwieranej burcie. Auto jest także doskonałym 
towarzyszem podróży armatora jachtu przewo-
żącego swą jednostkę na przyczepie (może ho-
lować przyczepę o masie 3,2 tony, a ładowność 
przestrzeni bagażowej wynosi do 1 151 kg).

Amarok oferowany jest w kilku wersjach. 
Dostępne są modele z pojedynczą lub po-
dwójną kabiną pasażerką (w podwójnej może 
podróżować nawet pięć osób). Tylną prze-
strzeń ładunkową możemy przykryć zamy-
kaną osłoną z ryflowanej blachy aluminiowej 
chroniącą przed pyłem i deszczem, otwieraną 
za pomocą dwóch siłowników gazowych, albo 
pokrywą w kolorze nadwozia. Możemy też 
całą przestrzeń ładunkową zabudować wyso-
ką osłoną hardtop posiadającą szklaną tylną 
klapę z siłownikami, przesuwne okno z przo-
du oraz rozsuwane okna z boków. Hardtop 
pokryty jest lakierem w kolorze nadwozia, ma 
przyciemnione szyby oraz ogrzewaną tylną 
szybę. Jeśli wybierzemy egzemplarz bez tyl-
nego zderzaka, wówczas klapę będziemy mo-
gli otwierać do dołu (o 180 stopni), co ułatwia 
załadunek cięższych towarów. Narzędzia do 
pracy, zapasowe cumy, fały czy burtowe od-
bijacze możemy schować pod kanapą drugie-
go rzędu siedzeń (siedzisko jest podnoszone 
i dzielone na dwie części: 1/3 oraz 2/3).

Modele wyposażone w stały lub załączany 
napęd na wszystkie koła 4MOTION poradzą so-
bie w najtrudniejszym terenie – na bezdrożach 
Mazur czy na podmokłych terenach niektórych 
śródlądowych przystani. Terenowy ABS oraz 
seryjny elektroniczny program stabilizacji toru 
jazdy odczytujący obciążenie auta, gwarantują 
płynną i bezpieczną podróż. Bardzo wytrzymała 
konstrukcja ramy nośnej zapewnia stabilność 
nawet podczas najtrudniejszych wyzwań. Jeśli 
dodamy do tego ergonomiczne wnętrze, jakość 
materiałów wykończeniowych oraz niski po-
ziom hałasu – można powiedzieć, że kierujemy 
terenową limuzyną.

Model Trendline wyróżnia się dynamicznym 
wyglądem zewnętrznym i funkcjonalnym wy-

posażeniem wnętrza. Porusza się na 16-calo-
wych obręczach kół ze stopu metali lekkich. 
Klamki, obudowy lusterek zewnętrznych oraz 
przedni zderzak z chromowanymi aplikacjami 
w górnej części wlotów powietrza pokryte są 
lakierem w kolorze nadwozia. A w zderzaku 
wbudowane są seryjne światła przeciwmgiel-
ne. Z kolei model Highline ma 17-calowe obrę-
cze kół ze stopu metali lekkich, chromowane 
elementy na obudowach lusterek bocznych 
i przednim zderzaku, a także skórę na kierow-
nicy, gałce biegów i dźwigni hamulca

W sprzedaży oferowana jest także bogato 
wyposażona wersja Canyon dla wymagających 
klientów. Z zewnątrz auto można poznać po 
pomarańczowym kolorze nadwozia (copper 
orange) oraz kontrastujących czarnych de-
talach. W 2014 roku marka zaprezentowała 
bogatą wersję Ultimate ze zmienionym wyglą-
dem przedniej części nadwozia (nowe reflekto-
ry i dodatkowe elementy chromowane).

Do wyboru są trzy rodzaje napędu, dwa ro-
dzaje zawieszeń, a do tego dwa silniki wysoko-
prężne, które dzięki technologii Common Rail 
pracują spokojnie i efektywnie. Można zamó-
wić ekonomiczny silnik 2,0 l TDI o mocy 103 kW 
lub silnik 2,0 l BiTDI o mocy 132 kW.

Amarok, czyli bojowy volkswagen
Przedstawiamy amaroka – trzecie  

auto z rodziny samochodów użytkowych marki  
Volkswagen goszczące na łamach „Wiatru”.
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Amarok w wersji Ultimate (2014).

Kokpit bogato wyposażonej wersji Canyon.

Model z napędem na wszystkie koła 4MOTION. Niezawodny amarok brał udział w wyprawie Nordkapp 2012.
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00 
SMART Sp. z o.o., Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Restauracja Sailor, Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. 728 922 226
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Ośrodek Drawtur, Czaplinek, Pięciu Pomostów 1, tel. (94) 375 54 54
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
COŻ, Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 312 82 94
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler's Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8, Miastko, tel. (59) 858 31 36
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
SMART Sp. z o.o., Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak,  
Piłsudskiego 29, Chojnice
Sport-Sails Center, Rytel, Dworcowa 48, tel. 52 39 85 322
Yacht Klub Stal, Al. Jana Pawła II 9, Gdynia
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Hotel St. Bruno, Św. Brunona 1, Giżycko, tel. (87) 732 65 15
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare Sady 6, 
tel. (87) 42 16 743
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11, 
tel. (87) 420 60 00
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, 
tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, tel. (87) 421 50 11
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19

Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7, tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6, tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 
tel. (61) 67 039 59
Decathlon Swadzim, św. Wincentego 5, Tarnowo Podgórne
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, 
tel. 730 730 789
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, tel. (63) 242 46 69
Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie, Świętokrzyska 2
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16, tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
WOZŻ, Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, 
tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45, tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9, tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada, Spacerowa 35, 
Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 
Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, biurowiec IMM, 
lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, Stadion Narodowy, tel. (22) 541 63 63
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Kevisport, Warszawa, Białowieska 7/9, tel. (22) 875 04 34
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, 
tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16, tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2, tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91, tel. (22) 753 91 04

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

PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55

LUBUSKIE
YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27, 
tel. 683 253 079
Lubuski OZŻ, Zielona Góra, Al. Niepodległości 7a

ŁÓDZKIE

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

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

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

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

OPOLSKIE
Marina Lasoki, Kędzierzyn Koźle, Lasoki 1
KŻ Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a, tel. 502 630 356
KŻ Fala Brzeg, tel. 604 109 715
CSW Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19, tel. 509 75 70 78
CSW Marina LOK, Turawa, Opolska 56

MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, 
tel. (12) 43 301 36 
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, Stylchyn 36, tel. 530 523 433
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57

PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39
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N a łódzkich targach Boatshow 
stocznia Janmor zapowiedziała 
premierę nowego jachtu wypor-

nościowego Janmor 700. Ta ciekawa kon-
strukcja to efekt współpracy firmy z biurem 
projektowym Centkowski & Denert Design 
Studio, znanym między innymi z projek-
tów houseboatów Sun Camper 30 i Balt 818 
Tytan, a także ze współpracy z francuską 
marką Jeanneau. Debiut modelu Janmor 
700 zaplanowano na wiosnę 2015 roku. Czy 
nowa jednostka uwiedzie polskich wodnia-
ków i podbije śródlądowe szlaki?

W Polsce od kilku lat rośnie popularność 
łodzi wypornościowych – wygodnych i eko-
nomicznych jednostek na śródlądowe szlaki. 
Właściciele stoczni Janmor zauważyli, że na 
rynku najczęściej spotykamy konstrukcje 
dość pokaźnych rozmiarów i sporej warto-
ści. Stąd pomysł na model Janmor 700, który 
będzie wygodnym i dobrze wyposażonym 
jachtem w przystępnej cenie.

Siedmiometrowy houseboat zaprojekto-
wano w biurze, którego prace docenia wiele 
europejskich stoczni. Boczna linia jachtu 
przypomina nieco dzielne morskie lobstery, 
jednak wypornościowy kadłub o niewiel-
kim zanurzeniu sprawia, że łódź doskonale 
się nadaje do śródlądowej żeglugi. Na jach-
cie noc spędzą wygodnie cztery osoby (ko-
lejne dwie mogą przenocować w sterówce). 
Salon ze sterówką znajdą się na tym samym 
poziomie co kokpit. Wieczorami i w chłod-
niejsze dni sterówka może zostać oddzielona 
od reszty kokpitu szklanymi przesuwanymi 
drzwiami i będzie wtedy integralną częścią 
kabiny mieszkalnej. Z przeszklonej sterów-
ki cała załoga i sternik mogą obserwować 
otoczenie zarówno podczas podróży i od-
poczynku, jak i w trakcie przygotowywania 
oraz spożywania posiłków.

Poza miejscami sypialnymi w przestrze-
ni mieszkalnej będzie toaleta z prysznicem, 
kanapa ze składanym stołem oraz kambuz 

ze zlewem, kuchenką i lodówką. W kokpicie 
jachtu znajdzie się kanapa w kształcie litery 
L, a na pawęży będziemy mogli zamontować 
platformę kąpielową. Pogłębiony pokład dzio-
bowy zapewni bezpieczeństwo podczas odpo-
czynku lub w trakcie poruszania się po łodzi.

Janmor 700 będzie dostępny z wbudo-
wanym silnikiem Diesla lub silnikiem 
przyczepnym (zalecana moc: od 15 KM do 
30 KM). Kształt kadłuba pozwoli na osiąg-
nięcie prędkości do 15 km/h. Dzięki takie-
mu ograniczeniu prędkości, wynikającemu 
z konstrukcji, do prowadzenia jednostki po 
krajowych akwenach nie będą wymagane 
żadne uprawnienia. 

Łódź będzie można transportować na ty-
powej dwuosiowej przyczepie podłodziowej. 
Jacht zostanie wyposażony w boczne stępki, 
których głównym zadaniem jest ochrona 
dna i poprawa stateczności (stępki tłumią 
boczny rozkołys podczas silniejszych wia-
trów i zafalowania). Mogą też pełnić funkcję 
podpór ułatwiających postawienie jachtu na 
lądzie lub w linii brzegowej. Nie znamy jesz-
cze dokładnej ceny Janmora 700, ale produ-
cent zapewnia, że będzie konkurencyjna.

Arek Rejs

Janmor 700. Nowy mały houseboat

JANMOR 700
Długość 8,00 m

Szerokość 2,75 m

Waga (bez silnika) 1 600 kg

Zanurzenie 0,40 / 0,55 m

Zbiornik paliwa 60 l – 120 l

Zbiornik wody 100 l – 200 l

Liczba osób 6

Kategoria projektowa C

Silnik stacjonarny lub przyczepny  
od 10 KM do 40 KM

Janmor 700 będzie wygodnym i dobrze wyposażonym jachtem w przystępnej cenie.

Boczna linia łodzi przypomina nieco morskie lobstery.

Salon jest na tym samym poziomie co kokpit. Noc spędzą wygodnie cztery osoby.
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B avaria Sport 360 zastąpiła starszą 
Bavarię 35. Doskonale sprawdzo-
ny kadłub poprzedniego modelu 

wykorzystano do budowy nowej łodzi. I to 
aż w czterech wersjach: open, hard top, soft 
top i coupé. Open to jacht dla armatorów 
z południowych akwenów – bez dachu nad 
kokpitem i salonem. Hard top ma nadbu-
dówkę z elektrycznie otwieranym laminato-
wym dachem. W wersji soft top laminat za-
stąpiono materiałem, więc dach otwiera się 
szerzej. Testowana przez nas wersja coupé 
ma otwierany dach z laminatu oraz trzyczęś-
ciowe przesuwane drzwi oddzielające kok-
pit od salonu i sterówki. Ten model najlepiej 
sprawdzi się na chłodniejszych akwenach, 
na przykład na Bałtyku (można zamontować 
klimatyzację i ogrzewanie). Wszystkie wer-
sje mają taki sam układ kabin mieszkalnych 
i jednakową zabudowę salonu. 

Na jacht wygodnie wchodzimy przez dużą 
platformę kąpielową na rufie lub przez dziób 
i szerokie półpokłady. Kadłub ma wysokie 
relingi biegnące wzdłuż burt przez całą dłu-
gość łodzi. Dzięki temu przejście jest bardzo 
bezpieczne, ale trochę trudniej wchodzi się na 

łódź, gdy cumujemy burtą do nabrzeża. Re-
lingi zamontowano także w nadbudówce oraz 
wzdłuż materacy na dziobowym pokładzie.

W kokpicie ustawiono wygodną trzyosobo-
wą kanapę i składany stół. Po jego obniżeniu 
i rozłożeniu materaca powstaje duże łóżko. 
W rufowej ścianie, pod kanapą, jest schowek 
na odbijacze, do którego zyskujemy dostęp 
po uniesieniu materacy lub bezpośrednio 
z platformy kąpielowej. W salonie, na lewej 
burcie, znajduje się kolejna kanapa, wzdłuż 
której umieszczono długi tekowy stół ze skła-
danym blatem. Ten stół także można obniżyć 
i stworzyć dodatkowe łóżko. Do dwóch solid-
nych nóg podtrzymujących stół przymoco-
wano barowe siedziska (po ich złożeniu jest 
więcej przestrzeni na swobodną komunika-
cję). Oparcie przedniego fotela jest ruchome. 
Możemy je przesunąć ku rufie i mamy wte-
dy wygodny fotel dla nawigatora. Na prawej 
burcie znajduje się stanowisko sternika, a tuż 
za nim jest kambuz ze zlewozmywakiem, 
kuchenką mikrofalową, lodówką i płytą 
grzewczą. W osi jachtu, na lewo od sterów-
ki, jest zejściówka prowadząca do salonu. 
Mamy tam kolejną kanapę i rozkładany stół 

oraz główny aneks kuchenny ze zlewozmy-
wakiem, lodówką i kuchenką elektryczną. 
W górnym salonie jest także odbiornik TV 
ukryty w schowku pod sufitem (wyposażenie 
dodatkowe tylko dla wersji hard top i coupé).

Wnętrza mogą być wykończone w ma-
honiu, dębie lub drewnie tekowym. Do 
wybranego drewna dobierane są kolory 
tapicerki, podłogi, frontów szafek i blatów. 
Testowany jacht wykończono drewnem te-
kowym oraz szarymi frontami szafek i po-
dobnym odcieniem blatów. Do mebli w ko-
lorze mahoniu przewidziano czarne fronty 
szafek, natomiast do dębowych – białe.

Pomieszczenia są jasne i dobrze wen-
tylowane – mają sporo otwieranych okien 
i świetlików. W części mieszkalnej oprócz 
salonu przewidziano dwie dwuosobowe 
kabiny sypialne. Armatorska znajduje się 
na dziobie – ma szerokie rozsuwane łóż-
ko i dwie szafy. Wysokość przy drzwiach 
wynosi prawie 1,90 m. Jednak gdybym był 
właścicielem tego jachtu, na kabinę arma-
torską wybrałbym raczej kajutę znajdującą 
się na śródokręciu, pod pokładem salonu. 
Są tam dwa pojedyncze łóżka, które można 
połączyć, oraz duża szafa ze schowkiem na 
buty, szafka nocna oraz wygodna leżanka 
wzdłuż lewej burty. Kabina jest niższa od 
dziobówki i trochę słabiej oświetlona na-
turalnym światłem, ale jest bardziej przy-

Nowość ze stoczni Bavaria
Wersja coupé ma otwierany dach z laminatu oraz trzyczęściowe przesuwane drzwi oddzielające kokpit od salonu i sterówki.

Kuchnia w części sypialnej jachtu. Salon i sterówka są jak ogród zimowy. Już w domu, ale jeszcze na zewnatrz.

Arek Rejs testował w Barcelonie najnowszy jacht motorowy 
niemieckiej stoczni Bavaria. Czy model Sport 360 Coupé, zdobywca 
nagrody Best of Boats 2014, przypadnie do gustu polskim klientom?
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tulna i daje poczucie większej prywatności. 
Toaleta ulokowana na prawo od zejściówki 
jest zaskakująco przestronna. Ma umywal-
kę i dużą kabinę prysznicową.

Testowany jacht napędzany był dwoma 
silnikami Volvo Penta D3 (2 x 220 KM). 
Posiadał system Aquamatic pozwalający 
manewrować także za pomocą joysticka. 
Gdy wsiadałem na pokład, na morzu były 
dość długie i wysokie fale, nawet do dwóch 
metrów. Pomiar prędkości musiałem prze-
prowadzać dwukrotnie, gdyż wzburzony 
akwen miał spory wpływ na osiągi. Płynąc 
pod fale, zanotowałem prędkość 27 węzłów 
(przy maksymalnych obrotach 3800 rpm 
i spalaniu 98 l/h). Natomiast z falą, przy 
jednakowych obrotach i tym samym spa-
laniu, rozpędziliśmy bavarię do ponad 29 
węzłów. Podczas testów przeprowadzanych 
dzień wcześniej, na gładkiej wodzie, dzien-
nikarze z innej załogi osiągnęli prawie 31 
węzłów. Spalanie 98 l/h to dosyć wysoki 
wynik, ale wystarczy delikatnie zmniej-
szyć obroty do 3500 rpm, by jacht niewiele 
stracił na prędkości, a spalanie spadło do 
75 l/h. Nową bavarią najprzyjemniej pływa 
się z prędkością 19, 20 węzłów, przy obro-
tach niewiele przekraczających 3200 rpm. 
Spalanie wynosi wtedy około 64 l/h, a ha-
łas jest najmniej dokuczliwy (poziom ha-

łasu przy maksymalnych obrotach wyniósł 
zaledwie 82 dB, a podczas spokojniejszej 
żeglugi – 77 dB). 

Bavaria Sport 360 nie ma osiągów ty-
powo sportowych, bo na wejście w ślizg 
potrzebuje około 15 sekund, a prędkość 25 
węzłów osiąga po 27 sekundach. Ale prze-
cież ta łódź nie była projektowana z myślą 
o wyścigach, ale o wygodnej i bezpiecznej 
żegludze rodzinnej. I w tej roli sprawdza się 
doskonale. Na pochwałę zasługuje stanowi-
sko sternika i panel sterowania. Wszystkie 
wskaźniki są doskonale widoczne, a fotel 
jest bardzo wygodny, ma regulowane sie-
dzisko i rozkładany podnóżek pozwala-
jący wyglądać przez otwarty dach ponad 
ramą okienną. Manewrowanie jest proste. 
Jacht jest zwrotny – nie musimy korzystać 
z joysticka czy steru strumieniowego, aby 

zatoczyć ciasny łuk. Uważam, że przyda-
łyby się nieco mocniejsze silniki. Stocznia 
przygotowuje kadłub do montażu dwóch 
silników o mocy 300 KM. Jeśli testy wy-
padną pomyślnie, prawdopodobnie taki 
model zobaczymy na styczniowych targach 
w Düsseldorfie.

Podsumujmy: łódź ma dwie przestron-
ne kabiny z kojami dla czterech dorosłych 
osób lub pięcioosobowej rodziny. Na pokła-
dzie są aż dwa aneksy kuchenne i właściwie 
dwa salony (letni i jesienny). Nową bava-
rią coupé możemy podróżować zarówno 
w upalne, jak i w chłodne dni. Zamknięty 
kokpit i wysokie relingi pozwalają na bez-
pieczne poruszanie się po łodzi. Mamy 
więc ciekawy rodzinny cruiser w dość kon-
kurencyjnej cenie.

Tekst i zdjęcia Arek Rejs

BAVARIA SPORT 360 COUPÉ
Długość 11,68 m

Szerokość 3,59 m

Waga 6 951 kg

Zanurzenie  1,15 m

Zbiornik paliwa 520 l

Zbiornik wody  250 l

Załoga 8 osób

Kategoria CE B

Silniki: 2 x Mercury 5.0 MPI, 260 KM;  
2 x Mercury Diesel 3.0 l, 265 KM; 2 x Vol-
vo Penta V8 – 300 KM; 2 x Volvo Penta V8 
– 320 KM, 1 x Volvo Penta D6 – 370 EVC,  
2 x Volvo Penta D3 – 220 EVC.

Cena od 149 900 euro netto

Obroty  
silnika 
(rpm)

Prędkość 
(węzły)

Spalanie  
(l/h)

Hałas  
(dB)

700 3,25 2,3 62

1 000 5 4,1 62

1 500 7,2 11 66

2 000 9 26 72

2 500 11 43 75

3 000 16,6 61 77

3 500 23,9 75 80

3 800 27 98 82 Podczas testu nowa bavaria rozpędziła się do prędkości prawie 31 węzłów.

Imponujący i bogato wyposażony pulpit sterowniczy.
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B est of Boats to 
nowe nagrody 
międzynaro -

dowego jury złożonego 
z dziennikarzy specjali-
zujących się w testach ło-
dzi motorowych. W tym 
roku przyznano je w czte-
rech kategoriach: Best for 

Beginners, Best for Family, Best for Fun i Best 
for Nature. Przez cały rok członkowie jury te-
stowali najnowsze konstrukcje, by wyłonić fi-
nalistów, a następnie – po długich dyskusjach 
– wybrać zwycięzców. W tym roku 11 dzien-
nikarzy przetestowało 350 łodzi, z czego 170 
było nowościami.

Testy były dla jurorów prostym zadaniem, 
ale wybór finalistów, a następnie laureatów, 
okazał się niezwykle trudny. Już w pierw-
szym etapie eliminacji toczyły się zażarte 
dyskusje, w wyniku których wyłoniono 
16 ze 170 premierowych łodzi. Nominację 
w kategorii Best for Fun otrzymał między 
innymi polski jacht Parker 750 DC. Wśród 
finalistów znalazły się także inne jedno-

stki budowane w Polsce, ale Parker był je-
dyną marką reprezentującą nasz kraj (listę 
wszystkich nominowanych jachtów publiko-
waliśmy w listopadowym wydaniu).

Grono sędziowskie zaplanowało krótką 
dyskusję, ale przerodziła się ona w wielo-
godzinną debatę i wymianę argumentów. 
Głosowanie było tajne i o jego wynikach 
sami jurorzy dowiedzieli się dopiero 27 
listopada, w chwili otwarcia kopert z wy-
nikami podczas wieczornej gali na berliń-
skich targach Boat & Fun.

Nagrodę Best for Beginners zdobyła łódź 
Bayliner Element XL. To niewielka otwar-
to pokładowa jednostka z innowacyjnym 
kadłubem w kształcie litery M. Jest prosta 
w obsłudze, łatwa w transporcie, bezpiecz-
na i ma konkurencyjną cenę. Bayliner Ele-
ment XL pokonał łodzie Beneteau Flyer 6, 
Jeanneau Merry Fisher 695 Marlin oraz  
Silver Hawk CC.

Najlepszym jachtem do rodzinnej żeglugi 
(Best for Family) została Bavaria Sport 360 
Coupé. Ta jednostka miała bardzo silnych 
konkurentów: Jeanneau Leader 40, Bayli-

ner 742 Cuddy, Monte Carlo MC 4 i Nim-
bus 405 Coupé. Wszystkie te łodzie zapew-
nią wygodny wypoczynek całej rodzinie, 
jednak niemiecki jacht przebił konkuren-
tów bogatym wyposażeniem oferowanym 
w atrakcyjnej cenie.

Sporo dyskusji wzbudził wybór najlepsze-
go jachtu w kategorii Best for Fun. Każda 
z nominowanych jednostek (Parker 750 DC, 
Buster Magnum M5, Flipper 600 SC, 
Frauscher 747 Mirage, Sea Ray 350 SLX 
i Yamarin Cross 75 BR) zapewnia doskonałą 
rozrywkę na wodzie. Nagrodę zdobyła fiń-
ska łódź Yamarin Cross 75 BR. To jednostka 
z nowej linii Cross, której kadłub zbudowa-
ny jest z aluminium, zaś pokład – z lamina-
tu. Jacht ma doskonałe osiągi, jest bardzo 
zwrotny, może być wykorzystany także do 
uprawiania sportów wodnych. A jego alumi-
niowy kadłub jest odporny na mechanicz-
ne uszkodzenia. Warto zwrócić uwagę, że 
polski Parker 750 DC był jedyną jednostką 
w tej kategorii z zamykaną kabiną, w której 
możemy wygodnie spędzić noc.

W kategorii Best for Nature nominowano 
tylko jedną jednostkę: Heinrich Tender 06e 
z silnikiem Torqeedo Deep Blue. Rynek 
łodzi napędzanych silnikami elektryczny-
mi rozwija się bardzo szybko, zwłaszcza 
w Szwajcarii i Austrii. W pozostałych re-
gionach Europy ciągle chętniej wybieramy 
silniki spalinowe, jednak napędy elektrycz-
ne zapewne są przyszłością.

Przedstawiciele nagrodzonych stoczni 
otrzymali statuetki Best of Boats Awards 
2014, zaś pozostali finaliści – certyfikaty. 
Jurorzy zaczynają już układać plany kolej-
nych testów i myślą o wprowadzeniu nowych 
kategorii. Pierwsze spotkanie odbędzie się 
w styczniu podczas targów w Düsseldorfie, 
a wręczenie nagród ponownie w Berlinie 
podczas targów Boat & Fun.

Arek Rejs,
członek jury Best of Boats Awards

Rozdano tytuły Best of Boats 2014

W kategorii Best for Fun nagrodę zdobyła fińska łódź z aluminiowym dnem yamarin Cross 75 BR.

Międzynarodowe kolegium dziennikarskie, czyli jury Best of Boats Awards. W kategorii Best for Beginners nagrodę zdobyła łódź Bayliner Element XL. F
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zęzowe

morskie wyPosażenie 
elektryczne komPasy magnetyczne

morski system  
monitorowania

morskie PomPy  
i dmuchawy

 WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE 
Parker Poland Sp. z o.o.

Cząstków Polski 171, 05-152 Czosnów
tel. +48 22 785 11 11, fax +48 22 785 09 99
e-mail: parker@parker.com.pl, www.parker.com.pl
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Lista dystrybutorów i partnerów handlowych dostępna jest na stronie: www.eljacht.pl

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

ZAINSTALUJ NA SWOJEJ ŁÓDCE INTELIGENTNY SYSTEM SKŁADAJĄCY SIĘ  Z WIELOFUNKCYJNEGO 

WSKAŹNIKA RAYMARINE, WYPOSAŻONEGO W INTERFEJS LIGHTHOUSETM II, ROZBUDOWANEGO 

O FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO WYTYCZANIA TRASY – NAVIONICS  AUTOROUTING  ORAZ 9-OSIOWY 

AUTOPILOT EVOLUTION, KTÓRY POMOŻE CI W STEROWANIU. 

PO PROSTU „SMART”. 

od 12 do 15 lutego 2015 r.

Zapraszamy 

http://www.eljacht.pl/

