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Żeglarz Roku 2016 Magazynu „Wiatr”.
Głosuj na swojego faworyta

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: CLEO BARNHAM / HUGO BOSS / VENDÉE GLOBE

W

czwartek 15 grudnia rozpoczynamy głosowanie w internetowym plebiscycie magazynu „Wiatr”. To już czwarta
edycja konkursu. Przypomnijmy reguły zabawy. Wybieramy żeglarza, którego dokonania wzbudziły największy podziw
i uznanie czytelników. Na stronie plebiscytu www.wiatr.pl/konkurs
głosować można raz w każdej dobie, aż do 24 stycznia (zakończenie
głosowania o godz. 22.00). Zwycięzca otrzyma pamiątkową statuetkę, nagrodę ufundowaną przez partnera plebiscytu oraz tytuł Żeglarza
Roku Magazynu „Wiatr”. Zapraszamy do udziału w konkursie, kibicowania i komentowania aktualnych wyników. Regulamin publikujemy
w tym wydaniu oraz na internetowej stronie konkursu.
Przez cały rok obserwowaliśmy sukcesy polskich żeglarzy. Opisywaliśmy je na łamach magazynu i na portalu www.wiatr.pl. Aż
wreszcie, jesienią, rozpoczęliśmy długie dyskusje i konsultacje
mające wyłonić nominowanych do nagrody. Pod koniec listopada
podjęliśmy ostateczną decyzję o przyznaniu pięciu nominacji. Monika Gibes i Piotr Cichocki otrzymują nominację za mistrzostwo
świata w klasie Skud i czwarte miejsce na igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Aleksander Hanusz – za samotny rejs przez
Atlantyk sklejkową łodzią bez kabiny. Karol Jabłoński – za mistrzostwo świata w bojerowej klasie DN. Szymon Kuczyński – za

samotny rejs dookoła świata małą
łodzią bez silnika. A Piotr Myszka
– za złoto mistrzostw świata w klasie RS:X i czwarte miejsce w regatach olimpijskich.
Czytelnicy głosują przez aplikację przygotowaną na komputery,
tablety i smartfony, potwierdzając głosy przez e-mail lub konto
na Facebooku. Link: www.wiatr.
pl/konkurs. Aplikacja ułatwia komentowanie przebiegu głosowania, dzielenie się opiniami na temat
dokonań polskich żeglarzy, można
też zachęcać do oddawania głosów
na portalach społecznościowych. Zapraszamy!
Wszystkim czytelnikom i partnerom „Wiatru” życzymy rodzinnych, ciepłych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku, krótkiej zimy, ciepłej wiosny i wspaniałych
żeglarskich przeżyć w nowym sezonie.
Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

10 173 czytelników* pobiera bezpłatne
e-wydania „Wiatru”. Na tabletach szukajcie
aplikacji Wiatr w App Store i Google Play,
a na komputerach – plików PDF.

www.wiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania VIII 2016, IX 2016, X-XI 2016).

www.wiatr.pl
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Monika Gibes i Piotr Cichocki podczas regat paraolimpijskich w Rio de Janeiro. 		

Fot. Richard Langdon / World Sailing (3)

Monika Gibes i Piotr Cichocki
Nominacja za mistrzostwo
świata w klasie Skud 18
i czwarte miejsce w regatach
paraolimpijskich.

M

onika jest sterniczką. Piotr – załogantem i taktykiem. Na lądzie
ona jeździ na wózku – wszystko
przez przepuklinę oponowo-rdzeniową, która jest najcięższym typem rozszczepu kręgosłupa. On żyje z endoprotezami w biodrach
i reumatyzmem. Choć dzieli ich pokolenie
(Monika ma 27 lat, a Piotr – 56), tworzą jedną
z najlepszych załóg świata w klasie Skud 18.
Podczas Para World Sailing Championship 2016 (regaty rozegrano w holenderskim Medemblik) polska załoga wywalczyła złoty medal. Nigdy wcześniej Polacy
nie odnieśli takiego sukcesu w rywalizacji
żeglarzy niepełnosprawnych. Zwycięstwo
Moniki i Piotra w stawce 14 ekip z 11
państw było bezdyskusyjne. Wygrali trzy
wyścigi, trzykrotnie finiszowali na drugiej
pozycji i trzykrotnie na trzeciej (na odrzutkę: czwarte miejsce). Druga ekipa, Brytyjczycy Alexandra Rickham i Niki Birrell,
straciła do mistrzów dziewięć punktów,
a brązowi medaliści – Australijczycy Daniel Fitzgibbon i Liesl Tesch – aż 22 punkty.
Podczas igrzysk paraolimpijskich w Rio de
Janeiro Polakom nie brakowało determinacji
i umiejętności, ale chyba mieli trochę mniej
szczęścia. – Wciąż mieliśmy pod górę – mówi
partnerzy plebiscytu

Piotr Cichocki. Mimo wielu przeciwności,
kończyli wyścigi na czołowych lokatach.
Niestety dwie dyskwalifikacje spowodowały,
że regaty ukończyli na czwartym miejscu,
tracąc do podium zaledwie punkt. I nawet
zwycięstwo w wyścigu medalowym, w którym była jeszcze szansa na poprawę rezultatu, nie osłodziło goryczy tej porażki. Złoto
wywalczyli Australijczycy, trzecia ekipa
z mistrzostw świata.

Piotr i Monika przed olimpijskim startem.

Czy żeglarstwo wróci na igrzyska paraolimpijskie?

Grzegorz Prokopowicz, trener naszej
załogi, napisał: „Wszystko wydawało się
przygotowane i dopięte na ostatni guzik.
Jednak nitka, którą szyliśmy, okazała się za
cienka i nie wytrzymała (…). Nie udało się
osiągnąć celu i łzy same spływają po policzku. Byliśmy tak blisko, a jednocześnie
tak daleko. (…) Niestety nie mogę napisać,
że wyciągniemy wnioski i odegramy się następnym razem, bo nie będzie już okazji i to
boli najbardziej. Tokio 2020 bez żeglarstwa
paraolimpijskiego.”
Piotr Cichocki ma jednak nadzieję. – Do
żeglarstwa wchodzą dwie nowe klasy dla
osób niepełnosprawnych: trimaran Weta
i klasa 303. Trzecią konkurencją będzie
„przecinek”, czyli klasa 2.4MR. Wierzę, że
działacze zmienią swą decyzję i żeglarstwo
wróci do programu igrzysk paraolimpijskich. A wtedy z pewnością ponownie powalczę o medal – mówi Piotr.
Monika z zawodu jest kosmetyczką. Piotr
– technikiem elektroenergetykiem, ale nie
przepracował w tym fachu ani jednego
dnia. Żegluje od 46 lat. Pływał na cadecie,
dwudziestce, siedemdziesiątce, FD oraz na
windsurfingu (osiem lat był w kadrze). Później rywalizował na łodziach klas Micro
i Tornado, zaliczył też okołoziemski wyścig The Race 2000. Mieszka nad Zalewem
Zegrzyńskim, gdzie prowadzi małą żaglownię i warsztat szkutniczy. Ale przede
wszystkim pływa. Gdy zadzwoniliśmy do
niego pod koniec listopada, właśnie wyruszał wraz z załogą z portu na Malcie.

ŻEGLARZ ROKU 2016 MAGAZYNU „WIATR” plebiscyt

Nominowany za samotny
rejs przez Atlantyk sklejkową
łodzią bez kabiny.

Aleksander Hanusz

FOT. ARCHIWUM OLKA HANUSZA (3)

A

leksander Hanusz przepłynął Ocean Atlantycki otwarto pokładową łodzią, którą sam zbudował
w przydomowym ogródku pod Kampinosem. Był to pierwszy polski rejs atlantycki
na mieczówce bez kabiny – z Portugalii na
Martynikę Olek pokonał 4400 mil morskich. „King of Bongo” ma zaledwie 6,53
metra długości, takielunek kutra gaflowego, obrotowy miecz (115 kg), ołowiany balast denny (145 kg) oraz trzy żagle o łącznej
powierzchni 22,5 m kw. Zamiast kabiny ma
składaną szprycbudę osłaniającą przednią
część kokpitu.
Olek rozpoczął rejs w Lizbonie. Ostatni
kontynentalny postój miał na południowym wybrzeżu Portugalii. A później już
tylko Atlantyk. W archipelagu Madery
zawinął na Porto Santo i Maderę. Na Wyspach Kanaryjskich odwiedził La Palmę,
La Gomerę, Teneryfę i Gran Canarię. Żeglując na południe, dotarł na São Vicente
(Wyspy Zielonego Przylądka). Główny
etap wyprawy to atlantycki rejs z portu
Mindelo na Martynikę. Szlak o długości
2196 mil pokonał w 19 dni i osiem godzin,
żeglując ze średnią prędkością 4,73 węzła
(średni przebieg dobowy: 115 mil).
– Pierwsze dwie doby po opuszczeniu
Mindelo były najcięższe – wspominał Olek.
– Przez wiele godzin sterowałem ręcznie,
bo łamiące się fale były dość przerażające
i mój samoster mógłby nie dać rady. Trzeciego dnia, zjeżdżając z fali, podbiłem rekord
prędkości, GPS pokazał 15,2 węzła. Silnik
przez cały czas był schowany w bakiście. Początek to ekscytacja – miałem dużo siły i entuzjazmu. Później jednak zmogła mnie choroba morska. Nic nie mogłem strawić, więc
brałem pastylki z glukozą na stany osłabienia. Ograniczyłem wizyty w kokpicie, ale od
ciągłego leżenia rozbolała mnie głowa. Gdy
mocno rzuca, przeciążenia są tak duże, że
siedzenie raczej odpada – pracują wszystkie
mięśnie, najbardziej brzucha i szyi. I od tego
wysiłku też się chce wymiotować. Dopiero
trzeciego dnia zjadłem pół obiadu, jednocześnie robiąc 126 mil (rekord). Wnętrze łodzi
było zalewane z boku i z tyłu. Miałem mokry
śpiwór, poduszki, na podłodze kałuże. Piekło
słońce, ale i tak nic nie dało się wysuszyć.
Pompowałem zęzę. Kokpit często był zalewany do jednej trzeciej, po czym woda schodziła
odpływami w kilka minut.

Olek Hanusz na Atlantyku. Pole widzenia poszerza kaptur Henri Lloyd z systemem Optivision.

Budowa łodzi „King of Bongo”.

Karaiby. Odpoczynek na kotwicowisku.

Gdy oddaliłem się od wysp, fale nieco
znormalniały – wydłużyły się. Nie były już
ogromne, ale po prostu wielkie. Wiało do
siedmiu stopni Beauforta. Najwięcej wody
wpadało, gdy wiatr słabł, bo fale zaczynały
się łamać. Przez trzy doby płynąłem tylko
na foku. Po piątym dniu skończyło się zalewanie kabiny i wreszcie zacząłem żyć normalnym rytmem. Pasat się ustabilizował.
Zwykle tężał w nocy, zaś nad ranem słabł do
trzech stopni Beauforta. Raz przeszły łagodne burze z odrobiną deszczu i niezbyt silnym
szkwałem. Innego dnia dość mocna ulewa
zmyła wreszcie brązowy pył pustynny pokrywający takielunek i żagle, rozpuściła też
słone kryształki, które przenosiłem na ciele

z kokpitu do śpiwora. Gotowanie było czasem sporym wyzwaniem. Trzymanie garnka z wrzątkiem w niewygodnej pozycji –
w takich warunkach aż się odechciewa jeść.
Po dotarciu na Karaiby, Olek Hanusz rozpoczął kilkumiesięczną włóczęgę między
wyspami. Pod koniec czerwca wyciągnął
łódź na ląd w English Harbour na wyspie
Antigua i wrócił do Polski. W listopadzie
znów wypłynął z Portugalii. Tym razem
w załodze z Adamem Hamerlikiem wystartował w regatach Setką przez Atlantyk. Po
dotarciu na Martynikę, złapie prom lub jakiś jacht zmierzający na Antiguę, by znów
przez kilka miesięcy żeglować i mieszkać
na łodzi bez kabiny.
partnerzy plebiscytu

plebiscyt ŻEGLARZ ROKU 2016 MAGAZYNU „WIATR”

Karol Jabłoński

Karol Jabłoński, żeglarz lodowy wszech czasów.

Nominacja za mistrzostwo
świata w bojerowej klasie DN.

K

arol Jabłoński (54 lata) obronił
tytuł podczas styczniowych regat
w Szwecji. To już jego dziesiąty
złoty medal mistrzostw świata w klasie DN
i trzeci triumf z kolei (drugi z Polaków, Michał Burczyński, został w Szwecji wicemistrzem). „W pierwszym wyścigu ostatniego
dnia regat zbyt mocno ruszyłem rumplem
przy odpadaniu i obróciłem się o 360 stopni.
Bojer się zatrzymał, a rywale uciekli – finiszowałem na miejscu 20. Zmieniłem ustawienie, by poprawić prędkość i w następnym biegu było lepiej. Znów byłem w grze
o podium. Ale w ostatnich dwóch wyścigach
nie mogłem już popełnić żadnego błędu.
Ukończyłem je na drugich miejscach, co
wystarczyło do zdobycia złotego medalu” –
relacjonował Jabłoński.
Karol to także czterokrotny wicemistrz
świata w żeglarstwie lodowym i siedmiokrotny mistrz Europy. Poza tym jest jedynym Polakiem, który pełnił funkcję sternika
w America’s Cup, docierając z hiszpańskim
zespołem do półfinałów. Karol to bez wątpienia najwszechstronniejszy polski żeglarz
w historii. Jest również rekordzistą naszego
plebiscytu – otrzymał nominację we wszystpartnerzy plebiscytu

Fot. Robert Hajduk

kich czterech edycjach konkursu (przed rokiem za bojerowe mistrzostwo świata i mistrzostwo Europy oraz za trzecie miejsce
w regatach Energa Sopot Match Race).
Druga młodość Karola Jabłońskiego w żeglarstwie lodowym, czyli niezwykłe pasmo
sukcesów, rozpoczęła się w 2012 roku, gdy
został mistrzem Europy. Rok później, mimo
choroby, obronił tytuł. W 2014 roku trzeci
raz z kolei został mistrzem kontynentu i wywalczył złoto na mistrzostwach świata –

pierwsze po jedenastu latach. W 2015 roku,
w kanadyjskim Kingston, po raz dziewiąty
został mistrzem świata w klasie DN. Wywalczył też złoto mistrzostw Europy – siódme w karierze i czwarte z kolei (wygrywając
wszystkie pięć wyścigów).
Ale Karol to oczywiście nie tylko bojery.
Wystarczy zerknąć na jego tegoroczny kalendarz startów, by zrozumieć, jak mocno
zajętym jest skipperem. W lutym brał udział
w mistrzostwach Stanów Zjednoczonych
klasy Melges 32 (na niemieckim jachcie „La
Pericolosa” jest taktykiem i menedżerem
projektu). W kwietniu rywalizował w regatach klasy J70. W maju zwyciężył w Match
Race Germany, startując pierwszy raz z młodą lokalną załogą. Rywalizował na łodzi
Melges 32 oraz na Dragonie, gdzie również
był taktykiem. W czerwcu wrócił na pokład
melges’a. Wystartował też w mistrzostwach
kontynentu klasy J70 (doskonałe jedenaste
miejsce na 90 ekip). Lipiec to udział w mistrzostwach Europy klasy Melges 32 oraz
rywalizacja w klasie Dragon (mistrzostwa
Rosji i mistrzostwa Europy). We wrześniu
Jabłoński uczestniczył w regatach Maxi
Yacht Rolex Cup oraz w Swan Cup. A także
w mistrzostwach świata klasy Melges 32.
Na kartach niedawno wydanej książki
„Czarodziej wiatru”, Iza Jabłońska, małżonka żeglarza, zastanawiając się na co
jeszcze stać jej męża, odpowiada: „On nie
przestanie żeglować. Być może skończą się
intratne propozycje, ale energii nie zabraknie mu chyba nigdy. Na bojerach też będzie
latać już zawsze. On tego zwyczajnie potrzebuje, jak tlenu. Bojerów, żeglarstwa,
tej atmosfery rywalizacji. Dlatego mam
nadzieję, że będzie to robił jeszcze długo”.

P-36 na prowadzeniu. Kto zatrzyma Karola w drodze po kolejne tytuły?

Fot. Marek Karbowski

WESOŁYCH ŚWIĄT
I SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU

reklama

plebiscyt ŻEGLARZ ROKU 2016 MAGAZYNU „WIATR”

K

uczyński jest pierwszym laureatem plebiscytu „Wiatru”, który
po raz drugi otrzymuje nominację do tytułu. W 2013 roku wspólnie
z Dobrochną Nowak zbudował pięciometrową drewnianą łódź typu Setka. Przepłynął ocean w wyścigu samotników „Setką
przez Atlantyk” i udowodnił, że morskie
żeglarstwo może być tanie oraz dostępne
dla wszystkich. Po trzech latach otrzymuje nominację za samotny etapowy rejs
dookoła świata Maxus Solo Around. Szymon żeglował jachtem „Atlantic Puffin”
o długości niespełna 6,5 metra. Bez silnika!
Wyruszył w listopadzie 2014 roku z Wysp
Kanaryjskich i pożeglował na zachód przez
Atlantyk i Kanał Panamski. Po niespełna
16 miesiącach zamknął okołoziemską pętlę
w Las Palmas, pokonując ponad 28 597 mil.
Płynął 6713 godzin, czyli prawie 280 dób.
Średnia prędkość: 4,26 węzła. Średni przebieg dobowy: 101,8 mili. Zużył 700 litrów
wody i przeczytał 225 książek.
Po przejściu Kanału Panamskiego, z zaledwie jednym postojem przepłynął Pacyfik.
Od Australii, po awarii telefonu satelitarnego, żeglował bez kontaktu z lądem. Afrykę
opłynął od południa, dookoła Przylądka
Dobrej Nadziei. Następnie skierował się
na północ, by po raz drugi przeciąć równik
i dotrzeć do miejsca rozpoczęcia wyprawy.
Podczas sztormu na zachodnim Pacyfiku wnętrze jachtu zostało zalane przez
falę, która wpadła na pokład i dostała się
do kabiny. Szymon stracił wtedy ponton
i elektronarzędzia, ucierpiała też elektronika. Później padł autopilot. Ze sprzętu, który
miał na pokładzie (między innymi z części
rowerowych), zbudował samoster wiatrowy. W najtrudniejszych warunkach płynął
przy Przylądku Dobrej Nadziei. W dzienpartnerzy plebiscytu

Szymon Kuczyński
niku pokładowym zapisał: „Fale miały od
siedmiu do dziewięciu metrów. Na niebie
słońce, a dookoła zieleń walczyła z bielą.
Gdy trafiałem na łamiący się grzywacz, po
prostu kładłem się płasko i trzymałem, by
mnie nie zmyło za burtę. Wiało 45, 50 węzłów. Pod chmurami deszczowymi szkwały osiągały 55, 60 węzłów. Na pokładzie
odczuwalna prędkość wiatru była jeszcze większa, bo płynąłem ostrym kursem
z prędkością kilku węzłów. Nie miałem
wyjścia, musiałem iść pod wiatr. Każdy
inny kurs sprowadzał mnie w spłycenie,
które dodatkowo spiętrza fale, a tuż obok
był silny, przeciwny do wiatru, prąd Agulhas. Przez trzy doby spałem pięć godzin.”
Po powrocie z rejsu, Szymon nadal mieszkał na jachcie. Wziął udział w 12 bałtyckich
regatach. Siedem razy stanął na podium
i czterokrotnie zwyciężył w grupie ORC

(Memoriał Leonida Teligi, Regaty Unity
Line, Świnoujście Cup i Sailbook Cup). –
Zgłębiałem techniczne aspekty regatowej
żeglugi i szlifowałem umiejętności taktyczne – mówi Szymon. – Zebrałem cenne doświadczenia i chyba pokazałem, że
potrafię rywalizować na długich morskich
trasach. To element przygotowań do rywalizacji w klasie Mini i wyścigu Mini Transat.
Chciałbym wkroczyć do tego świata przygotowany do rywalizacji, a nie jak nowicjusz,
który dopiero się uczy. Jesień upłynęła nam
na rozmowach ze sponsorami. Potrzebujemy
około 105 tys. euro na budowę jachtu, starty
przygotowawcze, ubezpieczenie i wpisowe.
Łódź, bez żagli i elektroniki, kosztuje ponad
50 tys. euro. Aby zdążyć z budową przed
wiosną, umowy powinniśmy podpisać do
końca roku. Start Mini Transat zaplanowano
na niedzielę 1 października 2017 roku.

Szymon w Australii. Uzupełnienie zapasów przed kolejnym etapem rejsu.

FOT. ZEW OCEANU / DOBROCHNA NOWAK I SZYMON KUCZYŃSKI

Nominowany za samotny
rejs dookoła świata małą
łodzią bez silnika.
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Nominacja za złoty medal
mistrzostw świata w klasie
RS:X i czwarte miejsce
w regatach olimpijskich.

P

iotr Myszka już drugi raz otrzymuje nominację w plebiscycie
„Wiatru”. Dwa lata temu kolegium redakcyjne doceniło złoty medal
wywalczony podczas mistrzostw Europy
u wybrzeży tureckiej miejscowości Çeşme.
Teraz Piotr otrzymuje nominację za złoto
mistrzostw świata i czwarte miejsce w regatach olimpijskich.
Mistrzostwa świata w klasie RS:X rozegrano pod koniec lutego w Izraelu. Podczas
uroczystej ceremonii zwycięzców dwukrotnie odegrano i odśpiewano polski hymn,
gdyż złoty medal zdobyła także Małgorzata
Białecka. Piotr był w tych zawodach bezkonkurencyjny, wywalczył swoje drugie w karierze złoto mistrzostw świata, i to w dodatku na dzień przed wyścigiem medalowym.
– Nie przypominam sobie, by ktoś wygrał
mistrzostwa świata z taką przewagą – powiedział po powrocie do kraju trener Cezariusz
Piórczyk. W decydującym dniu zawodów
„Myszek” żeglował z doskonałą prędkością,
często rywale mieli trudności, by dotrzymać mu kroku. Zajął trzecie miejsce, później wygrał, a w następnym biegu był drugi.
Nad kolejnym zawodnikiem miał 22 punkty
przewagi i mógł już świętować tytuł mistrza
(drugie i trzecie miejsce zajęli Holendrzy –
Dorian Van Rijsselberge i Kiran Badloe).
Po powrocie do kraju nasi medaliści stali się
na chwilę czołowymi postaciami w polskim
sporcie. Ich sukces zauważyły także władze
państwowe – członkowie teamu spotkali
się z prezydentem Andrzejem Dudą i zjedli
w jego towarzystwie uroczyste śniadanie.
Kilka miesięcy później w Rio de Janeiro
nie doczekaliśmy się powtórki. Po najsłabszym dniu w regatach (miejsca 13, 16, 16)

Piotr Myszka
Piotr wciąż utrzymywał trzecią pozycję
w klasyfikacji generalnej i z bojowym nastawieniem przygotowywał się do finału.
Ale na złoto i srebro nie miał już szans – te
medale już przed ostatnim startem zdobyli
Holender Dorian Van Rysselberghe i Brytyjczyk Nick Dempsey (obronili swoje pozycje z igrzysk w Londynie). Nasz zawodnik
miał niewielką dwupunktową przewagę nad
Francuzem (Pierre Le Coq). Niestety Piotr
przegrał brązowy medal. Rozpoczął doskonale – start był świetny, a najgroźniejsi
rywale pozostawali z tyłu. Na pierwszej boi
zwrotnej zarówno Francuz, jak i Grek (zawodnik z piątej pozycji), żeglowali za Po-

Mistrz świata Piotr Myszka.

lakiem. Na kursie z wiatrem czołówka odpłynęła ze szkwałem, a Piotr „zaparkował”
w strefie z bardzo słabymi podmuchami.
W tym momencie dogonił go Pierre Le Coq,
wyprzedził i później pilnował aż do mety.
Nasz zawodnik oddał podium wybitnym
żeglarzom: Holender Dorian Van Rysselberghe zdobył drugie złoto olimpijskie z kolei,
a Brytyjczyk Nick Dempsey – drugie srebro.
Francuz Pierre Le Coq to natomiast ubiegłoroczny mistrz świata. Piotr Myszka krótko
po powrocie do kraju podjął decyzję o kontynuacji przygody z olimpijskim sportem
i rywalizacji o prawo startu za cztery lata
w Tokio.

Fot. Tiit Aunaste / www.a4.ee
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Fot. Dobrochna Nowak

Nagrody dla nominowanych
do plebiscytu „Wiatru”

HERO5 Black – najlepsza ze wszystkich kamer GoPro.

W

corocznym konkursie Żeglarz
Roku Magazynu „Wiatr” wybieramy żeglarza, którego
dokonania wzbudziły największy podziw
i uznanie czytelników. Początek głosowania w czwartek 15 grudnia, zakończenie
– 24 stycznia o godz. 22.00. Na stronie
plebiscytu www.wiatr.pl/konkurs głosować można raz w każdej dobie (czas warszawski, od godz. 00:00 do godz. 24:00).
Przedstawiamy nagrody przygotowane dla
nominowanych żeglarzy.
Kamera GoPro HERO5 Black – najwydajniejsza i najłatwiejsza w obsłudze, po
prostu najlepsza ze wszystkich kamer GoPro.
Ma wbudowany dwucalowy wyświetlacz dotykowy, cyfrową stabilizację obrazu i proste
sterowanie jednym przyciskiem. Rejestruje
filmy w rozdzielczości do 4K w 30 klatkach
na sekundę oraz zdjęcia w profesjonalnej jakości 12MP. W nowym trybie Linear View
rejestrujemy szerokokątne filmy i zdjęcia bez
zniekształceń. Dźwięk nagrywamy w stereo,
z zaawansowaną redukcją szumu wiatru.
Poza tym kamera jest wodoszczelna bez obudowy do głębokości 10 metrów i pasuje do
wszystkich mocowań GoPro.
GoPro Plus, serwis subskrypcyjny w chmurze (w Polsce będzie dostępny w 2017 roku),
pozwala automatycznie wgrywać filmy
i zdjęcia na konto – możemy więc w łatwy
sposób edytować i udostępniać materiały za
pomocą telefonu lub komputera, w każdej
chwili i w każdym miejscu. Cena GoPro
HERO5 Black: 1899 zł. Kamerę ufundowała firma Freeway OMT, wyłączny dyspartnerzy plebiscytu

Katarzyna Sałaban z kamizelką ratunkowa ISP.

Zegarek Casio G-Shock z baterią na 10 lat.

trybutor produktów GoPro w Polsce (www.
omtgroup.pl).
Woucher o wartości 1500 zł do zrealizowania w dowolnym salonie Henri Lloyd.
W styczniu 2017 roku obchodzimy 24. rocznicę działalności Henri Lloyd w Polsce.
Wszystko zaczęło się w angielskim Manchesterze – pochodzący z Brodnicy Henryk Strzelecki oraz Angus Lloyd rozpoczęli
współpracę w lipcu 1963 roku. Dzięki innowacyjnemu podejściu do produkcji odzieży,
już rok później osiągnęli pełną wydajność
fabryki. Kolekcje trafiały nie tylko na rynek
brytyjski, ale także do innych krajów Europy. W 1993 roku marka rozpoczęła produkcję w nowej fabryce w Brodnicy, rodzinnym
mieście Henryka Strzeleckiego. To właśnie

firmie Henri Lloyd, która od początku stawia na innowacje, zawdzięczamy sztormiakowe zatrzaski, rzepy Velcro oraz nierdzewne suwaki. W ubraniach Henri Lloyd pływali
legendarni samotnicy: Robin Knox-Johnson
i Francis Chichester. A także polscy żeglarze: Krzysztof Baranowski, Roman Paszke
i Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Dziś
z marką Henri Lloyd związany jest jeden
z najsłynniejszych regatowców świata – Ben
Ainslie. Żeglarz prowadzi brytyjski team do
rywalizacji o Puchar Ameryki, najcenniejsze
trofeum żeglarskie. Aktualną kolekcję Henri
Lloyd znajdziecie na www.henrilloyd.pl.
Pneumatyczna kamizelka ratunkowa ISP, ufundowana przez firmę Parker
Poland (www.parker.com.pl), wyposażona

Regulamin plebiscytu

Dbając o promocję żeglarstwa i sportów wodnych oraz mając na uwadze wspieranie polskich żeglarzy sportowych i turystycznych, wydawca magazynu „Wiatr” ustanowił nagrodę Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr”. Organizując głosowanie, wydawca pisma zamierza uhonorować żeglarza, którego
dokonania wzbudziły największy podziw i uznanie czytelników. Laureat otrzyma pamiątkową statuetkę oraz kamerę marki GoPro. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma woucher o wartości 1500 zł
do zrealizowania w dowolnym salonie Henri Lloyd. Zdobywca trzeciego miejsca otrzyma kamizelkę
ratunkową ISP. Zdobywcy czwartego i piątego miejsca otrzymają zegarki Casio G-Shock.
Nominacje do plebiscytu Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr” przyznaje kolegium redakcyjne pisma.
Laureata wybierają czytelnicy w internetowym głosowaniu. Głosowanie odbywa się za pomocą
aplikacji internetowej przygotowanej na komputery, tablety i smartfony. Każdy głos musi być potwierdzony przez e-mail lub konto na Facebooku. Potwierdzając głos przez e-mail, głosujący zapisuje się na newsletter magazynu „Wiatr” (w każdej chwili można rezygnować z newslettera). Link do
aplikacji konkursowej: www.wiatr.pl/konkurs.
Głosować można raz w każdej dobie (czas warszawski, od godz. 00:00 do godz. 24:00) – od 15 grudnia 2016 roku do 24 stycznia 2017 roku. Zakończenie głosowania nastąpi o godz. 22.00. Wyniki będą
ogłoszone na portalu www.wiatr.pl oraz na łamach magazynu „Wiatr”.
Poznań w grudniu 2016 roku

ŻEGLARZ ROKU 2016 MAGAZYNU „WIATR” plebiscyt

jest w nabój z CO₂, pas krocza i metalową
klamrę. Oferowana jest w wersji manualnej
(użytkownik uruchamia mechanizm napełniający kamizelkę) i automatycznej (zostaje
uruchomiona po zanurzeniu w wodzie, ale
użytkownik także sam może uruchomić
mechanizm). Kamizelka obraca nieprzytomną osobę znajdującą się w wodzie twarzą do góry, uwalniając jej drogi oddechowe od wody i umożliwiając oddychanie.
Manualna kosztuje 435 zł, automatyczna
– 455 zł.

Sportowy zegarek Casio G-Shock GDX6900HT-7ER z kwarcowym mechanizmem. Pochodzi z kolekcji zegarków
wyposażonych w unikalny system opracowany przez japońskiego producenta, który
chroni przed wstrząsami. Kopertę i pasek
wykonano z doskonałych tworzyw. Wyświetlacz ma podświetlenie Super Auto-Led
uruchamiające się podczas ruchu nadgarstkiem w kierunku twarzy. Zegarek wyposażono w stoper, timer, yachtimer z możliwością ustawienia czasu odliczania od minuty

do 10 minut, trzy multialarmy (codzienny,
miesięczny i alarm daty), funkcję drzemki,
drugiego czasu w innej strefie, automatyczny kalendarz oraz wyciszenie dźwięków.
Zegarek ma bardzo wydajną baterię gwarantującą pracę przez 10 lat. Klasa wodoszczelności WR 200 pozwala na swobodne
pływanie i nurkowanie. Koperta zegarka
ma 54 mm szerokości i 20 mm grubości.
Gwarancja: 3 lata. Cena: 400 zł.
Fundatorem nagrody jest portal i sklep
www.ZegarkiŻeglarskie.pl.

Morskie inspiracje Henri Lloyd

Elegancja na lata. Płaszcz Monica z linii premium.

N

a jesienny i zimowy sezon projektanci Henri Lloyd proponują
kolekcję zakorzenioną w morskim dziedzictwie. Mężczyźni poczują
ducha przygody – linia Transglobe czerpie
inspiracje z wyprawy sir Ranulpha Fiennesa, brytyjskiego odkrywcy i polarnika.
W latach 1979-1982 sir Fiennes odbył podróż dookoła świata przez oba bieguny.
Uczestnicy ekspedycji korzystali wyłącznie
z transportu lądowego i morskiego, a także
z odzieży Henri Lloyd, która zapewniała
ochronę w ekstremalnych warunkach pogodowych. Tradycyjne koszule polo oraz
t-shirts z kolekcji Transglobe mają nadruki
upamiętniające wyprawę sir Fiennesa.
W kolekcji damskiej morskie akcenty
połączono z nowoczesnymi tkaninami i no-

Męska kurtka z linii Transglobe.

Klasyczny bawełniany sweter z ciekawym splotem.

watorskim krojem. Kolorystyka idealnie
wpisuje się w chłodne miesiące, emanując
szarością, różem i ciemnymi odcieniami
niebieskiego. Wybór takiej palety barw
nie sprawia jednak, że kolekcja jest smutna. Wręcz przeciwnie. To kolory dla osób
tworzących odważne, świeże i nowoczesne,
a zarazem eleganckie i klasyczne stylizacje.
Jednym ze sztandarowych elementów
damskiej kolekcji jest płaszcz Monica,
utrzymany w delikatnej szarości i ponadczasowym kroju. Starannie wykonane projekty, przemyślane konstrukcje, dbałość
o każdy szew, a przede wszystkim najwyższa jakość tkanin sprawiają, że panie będą
często sięgać po elementy z najnowszej kolekcji Henri Lloyd. Więcej na stronie www.
henrilloyd.pl.

Luźna bawełniana bluza w sportowym stylu.
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Shanties 2017. Zakołysze
się widnokrąg w porcie Kraków

Zejman & Garkumpel.

Norweski zespół Slogmakaane powraca do Krakowa, by znów porwać słuchaczy.

M

iędzy Bałtykiem, Mazurami
i Adriatykiem, 630 km od Pucka i Giżycka oraz 1100 km od
Zadaru, zakotwiczył największy festiwal
pieśni żeglarskich w Europie. Od 23 do 26
lutego zapraszamy do Krakowa na 36. edycję Shanties. Podczas 15 koncertów wystąpi
blisko 200 wykonawców z Polski, Norwegii
i Wielkiej Brytanii. Zaplanowano wystawy
fotografii, malarstwa i rękodzieła marynistycznego, a także spotkania z kapitanami
i kiermasz żeglarski. W tym roku bawimy
się pod hasłem: „Wisłą na oceany”. Opuszczamy legendarny klub „Rotunda” i przenosimy się do nowych sal: studenckiego
„Żaczka” i kameralnej sali Radia Kraków.

Fot. Monika Stachnik-Czapla (2)

Koncerty sobotnie i niedzielne będą się
odbywać w kinie „Kijów” (500 metrów od
„Rotundy”).
Czwartkowy koncert ballad w klubie
„Żaczek” zatytułowano „Ocean marzeń”.
Na piątek zaplanowano koncert „Mazurscy
Kolumbowie” oraz późnowieczorny koncert folkowy „Tysiące mil”. W studio S5
Radia Kraków usłyszymy występy szantowych bardów, między innymi Andrzeja
Koryckiego i Dominiki Żukowskiej (koncert zatytułowano „Struna za struną”). Sobotnie spotkania w kinie „Kijów” poprowadzą: zespół Atlantyda (koncert pieśni nie
tylko z kubryku „Morza i oceany grzmią”)
oraz Marek Szurawski (koncert rumowych

opowieści „Zakołysał się widnokrąg”). Na
niedzielę zaplanowano koncert szanty klasycznej „Pod żaglami Zawiszy” oraz koncert finałowy „Pora w morze nam”.
W Krakowie nie zabraknie wykonawców
zza granicy. Ponownie usłyszymy norweski chór Slogmakaane (Greedy Seagulls),
który w ubiegłym roku podbił serca krakowskiej publiczności. Przyjadą także The
Emouth Shanty Men z Wielkiej Brytanii –
ich występy to niezwykle barwne przedstawienia. Będą też dwa widowiska żeglarskie
dla najmłodszych i ich rodziców. A także
bicie rekordu w śpiewaniu „Pożegnania Liverpoolu” (sobotnie popołudnie na Rynku
Głównym). Dokładny program festiwalu
znajdziecie na stronie internetowej www.
shanties.pl.
Pierwsze krakowskie spotkanie śpiewających żeglarzy odbyło się w październiku
1981 roku. Zgromadziło 40 wykonawców
i około 100 słuchaczy. Większość obecnych
polskich gwiazd sceny szantowej dojrzewała artystycznie razem z festiwalem, dlatego
występ w Krakowie ma dla nich wartość nie
tylko artystyczną, ale także sentymentalną.

PZŻ wydał majątek na portal.
Czy wyłoży kolejne miliony?

FOT. SHUTTERSTOCK.COM

P

olski Związek Żeglarski w kilkanaście miesięcy wpompował do spółki
e-PZŻ (w której ma 100 proc. udziałów) gigantyczne związkowe pieniądze – prawie 1,6 mln zł. Wydano je na uruchomienie
i prowadzenie portalu internetowego sailing.
org.pl. Czy nasz związek nie ma lepszych pomysłów na inwestycje? I dlaczego po kilkunastu miesiącach prac nad rozwojem serwisu
spółka informuje, że nie ma już środków na
„prowadzenie bieżących działań”, a brak nowego wsparcia finansowego grozi jej utratą
płynności? Co więcej, przedstawiciele firmy
znów wyciągają ręce po związkowe środki,
tym razem postulują podniesienie kapitału zakładowego oraz podjęcie przez PZŻ
uchwały w sprawie dalszego finansowania
spółki.
Poprosiliśmy kilkanaście polskich agencji
interaktywnych, by przygotowały wstępny kosztorys budowy takiego portalu. Do
redakcji nadesłano propozycje z różnych
miast. Jedni oferowali stworzenie bliźniaczego lub podobnego serwisu za około
6 tys. zł. Inni za 9 tys. zł. Kolejna agencja
przysłała ofertę opiewającą na niecałe 14
tys. zł. Następna – na 15 tys. zł. Firma z Poznania przygotowała profesjonalną wycenę
przekraczającą 35 tys. zł. Natomiast jedna
z warszawskich spółek pobiła rekord i zaproponowała stworzenie serwisu za około
100 tys. zł (ceny netto). Nikomu jednak nie
przyszło do głowy, by przedstawić budżet
kilkanaście lub kilkadziesiąt razy większy...
Prezesem spółki e-PZŻ jest Jerzy Domański, reprezentujący także wydział majątkowo-inwestycyjny PZŻ.
Za niecałe 1,6 mln zł nasz związek mógłby wspierać organizowanie regat śródlądowych i morskich. Mógłby hojniej dofinansować kliniki szkoleniowe dla najmłodszych
uzdolnionych sterników i załóg. Mógłby
zadbać o port w Trzebieży (własność PZŻ),
który popadł w ruinę. Mógłby odważniej
wspierać fundusz rozwoju infrastruktury
żeglarskiej. Mógłby wreszcie poszerzyć finansowanie sportu dzieci i młodzieży. Za
pieniądze, które wydano na portal, można
by zakupić 300 regatowych kadłubów klasy Optimist lub około 400 kompletnych
szkoleniowych łódek gotowych do żeglugi.
Albo 1880 żagli z najwyższej światowej
półki – dla dziesięcioosobowej kadry klasy
Optimist wystarczyłyby na 188 lat...
Ale skoro nie na szkolenie, nie na sprzęt,
ani na wspieranie klubów, to na co wydano
www.wiatr.pl

tak gigantyczne pieniądze (prace nad portalem rozpoczęto we wrześniu 2015 roku)? Zakupiono dron, kamery i samochód (leasing).
Wynajęto pomieszczenia na warszawskim
Stadionie Narodowym. Pozyskano operatorów i montażystów. Zatrudniono redaktora
naczelnego, reportera, współpracowników
zewnętrznych, menadżera produktu, menadżera do spraw treści, menadżera do spraw
sprzedaży i menadżera do spraw marketingu. – Portal przygotowuje około 10 osób,
a w niektórych okresach, wliczając prace
programistyczne, nawet 20, 30 osób – powiedział nam Jerzy Domański.
Związek żeglarski powinien mieć porządny serwis informacyjny – to oczywiste. Serwis przydatny sportowcom, turystom, miłośnikom kultury marynistycznej...
Jednak gdy firma tworząca taki portal
zdecydowaną większość środków na swą
działalność otrzymuje z kasy PZŻ, dotacje
związku opiewają na setki tysięcy złotych,
a po roku się okazuje, że potrzebne są kolejne przelewy – oznacza to, że zabrakło rzetelnej biznesowej analizy przedsięwzięcia
i zwyczajnej gospodarności.
Warto zwrócić uwagę, że środki przekazane przez PZŻ do spółki e-PZŻ mają status pożyczki. Zwrot pożyczki ma nastąpić do końca
2025 roku.
Krzysztof Olejnik
Z prezesem spółki e-PZŻ rozmawialiśmy
telefonicznie 25 listopada. Pan Jerzy Domański nie wyraził zgody na autoryzację
i publikację swych wypowiedzi związanych
z finansowaniem firmy, którą kieruje.

Rozmowa z Wiesławem
Kaczmarkiem, prezesem PZŻ
Krzysztof Olejnik: Kto wpadł na pomysł, by związek zbudował portal?
Wiesław Kaczmarek: Serwis sailing.org.
pl powstał z inicjatywy dwóch osób – mojej
i Krzysztofa Siemieńskiego, który został
redaktorem naczelnym. Uznaliśmy, że jednym z misyjnych zadań związku jest dostarczanie środowisku informacji ze wszystkich dziedzin życia żeglarskiego. Projekt
jest w pełni finansowany przez PZŻ. Portal
adresujemy do wszystkich, którzy żyją,
śpią i żeglują ze smartfonem. A informacji
szukają w mediach elektronicznych.
Skąd pochodzą pieniądze na finansowanie tego przedsięwzięcia?

Dotąd pochodziły między innymi ze
środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości w Gdyni. Chcieliśmy też zdobyć
fundusze zewnętrzne, ale na razie wnioski
czekają na rozpatrzenie.
Ale przecież musi pan wiedzieć, że branżowy portal informacyjny nie jest przedsięwzięciem tak kosztownym. Choćby go
tworzyli najlepsi dziennikarze i redaktorzy... Nie ma pan wrażenia, że zabrakło tu
uczciwej analizy biznesowej?
Nie mam takiego wrażenia. Naprawdę
uważa pan, że przepłaciliśmy? Myśli pan,
że ktoś mnie oszukał, przygotowując plan
biznesowy tej spółki?
Uważam, że to związek może się czuć
oszukany. Bo wydał 1,6 mln zł na przedsięwzięcie, które nigdy nie będzie generować
przychodów mogących pozwolić spółce
e-PZŻ zwrócić do związkowej kasy pożyczone kwoty. Nasze związkowe pieniądze
zostały stracone bezpowrotnie.
Przyznam szczerze – jestem w szoku... Nawet nie wiem, co powiedzieć. Aż tak bardzo
nie znam rynku medialnego i reklamowego.
Zatrudniliśmy fachowców i im zawierzyliśmy. Założenie jest takie, że te pieniądze
mają zostać zwrócone, gdyż zostały przekazane w formie pożyczek na 10 lat – tak jak
w projektach dotyczących infrastruktury
żeglarskiej.
Łatwo się wydaje związkowe fundusze,
dużo trudniej zarobić porównywalne,
czy nawet o połowę mniejsze. Skąd spółka e-PZŻ weźmie 1,6 mln zł, by oddać je
związkowi?
Nie potrafię odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Zostawiłem to osobom, które referowały nam plan biznesowy.
Spółka e-PZŻ po roku działalności postuluje o kolejne związkowe dotacje. Gdzie
jest granica? Czy ktoś powie „dość”?
Potwierdzam, że spółka zwróciła się do
związku o kolejne subwencje, jednak w tej
kwestii decyzję podejmie zarząd PZŻ na
grudniowym posiedzeniu. Nasz portal to typowy start-up. Szkoda, że nie mamy ochoty
porozmawiać o jego zawartości merytorycznej, o nowym produkcie w tym segmencie
rynku. Rozumiem niezręczność sytuacji.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
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Zbigniew Gutkowski
trzeci raz dookoła świata

Zbyszek Gutkowski wraca na ocean.

G

Fot. Robert Hajduk / ShutterSail.com

utkowski planuje okołoziemski
rejs. Chce być drugim Polakiem
(po Henryku Jaskule), który
opłynie świat samotnie i bez zawijania do
portów trasą wokół trzech przylądków z zachodu na wschód. „Gutek” wyremontował
„Babcię”, czyli swój stary 23-letni jacht,
na którym 5 lat temu żeglował w regatach

Velux 5 Oceans (łódź nosiła wtedy nazwę
„Operon Racing”).
Gutkowski najpierw przeprowadzi jacht
w załogowym rejsie do portugalskiego portu Cascais. – To będzie doskonała okazja,
by sprawdzić łódź po remoncie. Bałtyk,
Morze Północne, Kanał Angielski i Biskaje
to najlepsze akweny do testów przed dalszą

drogą – mówi żeglarz. Później „Gutek” wyruszy w samotną okołoziemską wyprawę.
– Popłynę na „Babci”. Łódź nosi teraz
swoje stare imię „Globe”. Wyczarterowałem ją na rok od właściciela. Znam ten jacht
bardzo dobrze, cały remont wykonałem samodzielnie – mówi. – Jacht jest przygotowany. Jeżeli nie będę szalał, a przecież nie
będę, bo tym razem nie ścigam się ani z rywalami, ani z czasem, to wszystko powinno
być OK. Mamy nowy kil, nowe liny, nowe
wózki, listwy, elektronikę i kilka żagli. Prętów z takielunku nie wymieniałem, ale są
w porządku. Nie było też żadnych zmian
konstrukcyjnych.
Plan Gutkowskiego jest prosty: samotnie,
non stop, dookoła trzech przylądków. – Nie
ma co dłużej siedzieć na brzegu, trzeba
żeglować – mówi „Gutek”. – Chciałbym
opłynąć świat w takim czasie, by po powrocie do domu zdążyć jeszcze na narty.
„Gutek” już dwukrotnie okrążył Ziemię –
na katamaranie „Warta-Polpharma” w regatach The Race oraz samotnie w etapowych
regatach Velux 5 Oceans. Teraz chce pokonać trasę bez zawijania do portów. Po sukcesie w Velux 5 Oceans, nieudanym starcie
w Vendée Globe i siódmej pozycji w Transat Jacques Vabre, Gutkowski wciąż marzył
o kolejnym wyzwaniu. Niestety nie znalazł
sponsora i nie zebrał funduszy na kolejne
starty – ani w regatach Barcelona World Race
(2014), ani w Vendée Globe (2016). Teraz planuje powrót na ocean w zupełnie innym stylu.
Milka Jung

Ruletka w Vendée Globe

W

ydawało się, że w tym roku okołoziemskie regaty Vendée
Globe będą wyjątkowo spokojne. Dobra pogoda sprzyjała żeglarzom od samego startu. Pierwszy raz w historii
wyścigu flota wyruszyła w idealnych warunkach i cały Atlantyk przepłynęła właściwie bez kłopotów. Jest nawet szansa na poprawę rekordowego wyniku z poprzedniej edycji (78 dni) – po miesiącu pierwsze dwa
jachty („Banque Populaire” i „Hugo Boss”) płynęły z przewagą pięciu
dni. Trzecia łódź („SMA”) żeglowała ponad tysiąc mil za liderami,
a ostatnia („TechnoFirst-faceOcean”) traciła prawie sześć tysięcy mil.
W 32. dobie wyścigu rywalizowało 22 zawodników. Siedmiu żeglarzy wycofało się z powodu awarii – czterech zdołało dopłynąć do
najbliższego portu (Kapsztad), jeden skierował się do Australii, kolejny został ewakuowany na Oceanie Indyjskim na statek. Wszystkie

Alex Thomson na Oceanie Indyjskim.
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Fot. Marine Nationale / Nefertiti

rezygnacje miały jedną przyczynę: zderzenie z obiektem znajdującym
się w wodzie. Skutki tych zderzeń były różne – problemy z kilem (Bertrand de Broc, Vincent Riou, Kito de Pavant), z masztem (Tanguy de
Lamotte, Kojiro Shiraishi), płetwą sterową (Morgan Lagravière) i hydroskrzydłem (Sébastien Josse). Z tej grupy zaledwie dwóch zawodników debiutowało w wyścigu: Lagravière i Shiraishi.
Pozostali żeglarze zmagali się z nieprzyjaznymi wodami Oceanu Indyjskiego i awariami, które najczęściej zdarzają się przy
sztormowej pogodzie i ogromnej fali. Zanotowano już pożar na
pokładzie (Conrad Colman), samodzielną wymianę płetwy sterowej (Eric Bellion), awaryjną rekonstrukcję rozrusznika ( Sébastien
Destremau), a także kilka poważnych awarii elektroniki i przecieki
w kadłubach.
Romain Attanasio i Thomas Ruyant w niezwykle trudnych warunkach próbowali wykonać naprawy umożliwiające dalszą rywalizację. Miejmy nadzieję, że kolejne akcje ratownicze nie będą potrzebne
(cztery lata temu w pierwszym miesiącu rywalizacji także odpadło
siedmiu żeglarzy).
Należy zadać pytanie, czy regatowa walka na okołoziemskim szlaku, na trasie przez zaśmiecone oceany, w ogóle jest jeszcze możliwa?
Skoro wszystkie awarie spowodowane są uderzeniem w dryfującą
przeszkodę, szansę na bezpieczną i skuteczną żeglugę mają tylko ci,
którym dopisze szczęście. Właściwie można by zagrać w ruletkę.
Milka Jung
grudzień 2016 – styczeń 2017

historia rozmowa

R

ichard Konkolski, słynny czeski
żeglarz i pisarz, był pierwszym
obywatelem dawnej Czechosłowacji, który samotnie opłynął świat (w latach
1972-1975). Jest także pierwszym żeglarzem,
który w samotnym rejsie trzykrotnie okrążył
Ziemię oraz pierwszym Europejczykiem, który zrobił to w obu kierunkach – szlakami na
wschód i na zachód. Konkolski uczestniczył
w trzech edycjach atlantyckich regat OSTAR.
Pierwszy raz w 1972 roku na „Nike” – własnoręcznie zbudowanym niewielkim jachcie
polskiej konstrukcji. Kolejny raz, na tej samej
jednostce, w 1976 roku. Cztery lata później
płynął w OSTAR na „Nike II” – łodzi typu
Cetus zbudowanej w Szczecinie. W latach
80. dwukrotnie uczestniczył w okołoziemskich regatach samotników BOC Challenge.
Dziś 73-letni Konkolski wraca do rodzinnych
stron, ponownie sięga po pióro, a w rozmowie z Andrzejem Minkiewiczem wspomina
dawne lata.
Andrzej Minkiewicz: Chłopak z kraju
bez dostępu do morza posmakował żeglarstwa i oceanicznej rywalizacji. Jak
ta przygoda się zaczęła?
Urodziłem się w Bohuminie, niewielkim miasteczku nad Odrą leżącym tuż za
polsko-czeską granicą. Na końcu głównej
ulicy był duży staw, a nieco dalej – pięć kolejnych. Miałem więc dość blisko do wody.
Budowałem modele żaglowców, malowa-

Newport, 1987 rok. Meta regat BOC Challenge.

łem i czytałem książki o morzu. Miłość do
oceanów wzrastała we mnie od dziecka.
W wieku 16 lat zacząłem żeglować regatowo. Przez siedem lat byłem mistrzem
regionu w kilku klasach. Mistrzostwa Czechosłowacji także kończyłem na czołowych
miejscach. Później prowadziłem okręgowy
związek żeglarski, byłem sędzią i trenerem,
a także członkiem zarządu Czeskiego Związku Żeglarskiego. Przepłynąłem kajakiem
większość rzek Czechosłowacji. Uprawiałem

„Declaration of Independence” zmierza na metę okołoziemskich regat BOC Challenge.

16

też spadochroniarstwo, dżudo, narciarstwo
i strzelectwo. Gdy już poznałem rzeki, stawy
i sztuczne zbiorniki, zacząłem szukać większej wody. Pojechałem nad Bałtyk.
Skąd pan czerpał wiedzę żeglarską?
Na początku z książek. Studiowałem uważnie „Teorię żeglowania” Czesława Marchaja. Później w Polsce uczyłem się żeglarstwa
morskiego. W Trzebieży akurat nie było wolnych miejsc, więc pierwszy obóz zaliczyłem
w Boszkowie koło Leszna. Tam zdobyłem patent żeglarza i sternika. Często pływałem wtedy na „Wagabundzie”, pełnomorskim jachcie
typu Vega zbudowanym w Szczecinie w 1965
roku dla poznańskiego klubu PTTK Wagabunda. Stopień sternika morskiego i instruktora zdobyłem w Jastarni. Szkoliła się tam
również moja żona. Wiele lat później syn zdał
egzamin w Trzebieży. Moją żeglarską bazą
była przystań Pogoni Szczecin – to z tego portu rozpoczynałem moje żeglarskie wyprawy.
Poznał pan wielu słynnych polskich kapitanów, którzy tworzyli piękną historię
naszego żeglarstwa. Można powiedzieć,
że pan również ją tworzył...
W Bohuminie odbieraliśmy TVP Katowice.
Oglądałem seriale „Czterej pancerni i pies”
oraz „Stawka większa niż życie”. W ten sposób szlifowałem język polski. Przypadkowo
zobaczyłem relację z powitania w Szczecinie
jachtu „Śmiały”, który w 1966 roku wrócił
z rejsu dookoła Ameryki Południowej. Wtedy jeszcze nie myślałem o żeglarstwie morskim, ścigałem się i żeglowałem po jeziorach
w moim kraju. Ale tak się złożyło, że kilka
lat później wszyscy uczestnicy wyprawy na
„Śmiałym”, łącznie z kapitanem Bolesławem
Kowalskim, stali się moimi dobrymi kolegami. I właśnie na tym jachcie zdawałem egzaminy kapitańskie.
Rejsy bałtyckie to początek całkiem innego żeglowania. Z Jurkiem Siudym rywalizowałem pod Bornholmem w regatach PTTK.
On pływał na „Conradzie”, ja na „Wagabundzie”. Z Jurkiem Radomskim popłynąłem na wspólny rejs i bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Obserwowałem budowę jachtu
„Czarny Diament” i jego pierwsze wyjście
w morze. Jerzy Radomski mieszkał w Jastrzębiu-Zdroju, niedaleko czeskiej granicy,
więc spotykaliśmy się u niego na balach pirackich. Tam spotkałem Henryka Jaskułę.
Odwiedzając Szczecin, zawsze zaglądałem
do stoczni im. Leonida Teligi. Podpatrywałem szkutników i zazdrościłem Polakom
produkcji morskich jachtów. Na przełomie
lat 60. i 70. budowałem moją „Nike”. Polscy
grudzień 2016 – styczeń 2017

FOT. ARCHIWUM RICHARDA KONKOLSKIEGO (8)

Richard Konkolski. Nie muszę być
na pokładzie, by czuć wiatr i fale.

żeglarze, widząc tak małą łódkę przygotowywaną do regat OSTAR’72, nadali mi
pseudonim „Superkamikadze”. A po stracie
masztu i po ponownym starcie, dziennikarze zaczęli pisać o „Twardym Ryszardzie”.
Poznałem też Krzysztofa Baranowskiego, który przygotowywał do rejsu jacht
„Polonez”. Pamiętam, że miał niewiele do
powiedzenia przy tej budowie, bo o każdym detalu decydowała wtedy komisja kapitanów PZŻ. Byłem na kilku takich naradach i przyznam, że było mi Krzyśka żal...
Spotkaliśmy się później w Plymouth przed
startem do regat OSTAR, a następnie na
mecie w Newport. Po powrocie do Polski
mieliśmy sporo występów w telewizji, wybraliśmy się razem na narty, a na „Polonezie” wystartowaliśmy wspólnie w mistrzostwach Polski w 1975 roku.
Sporo było tych kontaktów z polskim
żeglarstwem. Podczas regat OSTAR’72 zaprzyjaźniłem się także z Teresą Remiszewską i Zbigniewem Puchalskim. W trakcie
mojego pierwszego samotnego rejsu dookoła świata, będąc w Australii, pojechałem do
Sydney, by się spotkać z załogami jachtów
„Copernicus” i „Otago”, które rywalizowały w pierwszych wokółziemskich regatach
Whitbread. Przed rozpoczęciem budowy
mojego drugiego jachtu „Nike II”, poznałem
Krystynę Chojnowską-Liskiewicz. Asystowałem jej, gdy dopływała do Gdańska po
swym okołoziemskim rejsie. Konstruktor
Andrzej Armiński zaprojektował dla mnie
jacht do pierwszych regat BOC Challenge,
a Szkoła Morska we Szczecinie opracowała
komputerowo trasę. Myślę, że byłem częścią
historii polskiego żeglarstwa morskiego.
Najwięcej współpracowałem z Jurkiem
Siudym. Wspólnymi siłami budowaliśmy

Rok 1983. Richard Konkolski na „Nike III” u wybrzeży Rio de Janeiro. Start do kolejnego etapu BOC Challenge.

Z Henrykiem Jaskułą. Sejmik PZŻ w 1978 roku.

Rok 1979. Z Jerzym Siudym w Szczecinie.

w stoczni im. Leonida Teligi dwa jachty
– „Cetusa” i „Nike II”. To były wspaniałe
czasy. Zbudowałem nawet niewielki domek na terenie Pogoni, by móc być blisko
stoczni.
Na mecie regat OSTAR 1980 gościłem na
pokładzie Czesława Gogołkiewicza. Ukończyłem regaty kilka dni wcześniej, a on 100
mil przed metą stracił maszt na swoim jachcie „Raczyński II”. Był kompletnie załama-

ny tą awarią. Po zaginięciu Czesława w trakcie powrotnego rejsu do kraju, założyliśmy
z Jurkiem Siudym fundusz dla jego dzieci.
Pana książka „Samotnie przez Atlantyk” to kompendium wiedzy o regatach
z tamtych czasów. Pisze pan między innymi o Naomi James z Nowej Zelandii. To
druga kobieta, która samotnie opłynęła
świat i pierwsza, która zrobiła to szlakiem
wokół Hornu. Czy w tamtych czasach
osiągnięcie Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz (pierwsza zamknęła pętlę wokół
Ziemi płynąc przez Kanał Panamski) było
pomijane?
Krystyna była spychana na drugi plan.
Naomi James i jej mąż Robert (wtedy już
bardzo znany żeglarz) doskonale wiedzieli o rejsie Krystyny, ale nie wspominali
o nim. A nawet sugerowali, że Naomi James w ogóle była pierwszą kobietą płynącą
dookoła świata. Chodziło o to, by trochę
zaplątać historię. Wiele lat później wydzwaniałem do różnych żeglarskich czasopism w USA, by poprawili te bzdury i dali
pierwszeństwo Krystynie.
O regatach pisze pan również w taki
sposób: „Niektórzy ludzie nie mogą zrozumieć, że można w życiu robić rzeczy,
za które nic się nie dostanie. Wiem, że do
dziś wielu mi nie wierzy, że po powrocie
miałem kłopoty z zapłaceniem kwartalnego rachunku za telefon. I że zadatki za
przyszłe książki dawno się rozeszły. Ale
przecież nie pieniądze są w życiu najważniejsze.”


Richard Konkolski wita w Gdańsku Krystynę Chojnowską-Liskiewicz. Rok 1977.

www.wiatr.pl
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historia rozmowa

Zawsze tak myślałem i nadal tak myślę.
Znam też wielu sportowców, którzy uważają podobnie. Nie lubię ludzi, dla których
głównym celem są pieniądze. Niestety,
wokół nas jest ich coraz więcej. Cieszę się,
że moje żeglarskie wyczyny mogłem robić
w czasach, w których pieniądze nie były na
pierwszym miejscu. Ważny był charakter
człowieka i umiejętności.
Na początku lat 80. odcumował pan jacht
„Nike II” i wypłynął ze Szczecina. Na wiele
lat. Co zadecydowało, że obrał pan kurs na
zachód.
Trudno się walczy z głupotą, a ta niestety
coraz mocniej mnie osaczała. Gdy zacząłem
samotne morskie żeglowanie, wciąż musiałem walczyć z działaczami komisji żeglarstwa morskiego czeskiego związku. Uważali, że wystarczy spłynąć Wełtawą, czy nieco
dalej Łabą do Hamburga, by przypiąć sobie
order. Moimi rejsami cholernie mocno podnosiłem im poprzeczkę.
Pod koniec mojej kariery w Czechosłowacji podjęli nawet decyzję zabraniającą
mi rejsów morskich, także po Bałtyku.
Choć miałem już za sobą samotny rejs dookoła świata, udział w regatach z Anglii
do Australii oraz trzy starty w OSTAR.
To był jakiś koszmarny absurd. Dlatego po
dwuletnich przygotowaniach do regat BOC
Challenge w 1982 roku, prowadzonych na
własny koszt i w trudnych czasach stanu
wojennego w Polsce, po prostu popłynąłem
na start do Newport bez zezwolenia i bez
odpowiednich dokumentów.
Wygrałem dwa etapy tych regat i pobiłem
pięć światowych rekordów. A w Czechosłowacji otrzymałem wyrok 11 lat więzienia za
znieważenie dobrego imienia kraju. Pozbawiono nas rodzinnego majątku, więc nie było
po co wracać. Tylko obywatelstwo nam zostało. Startowałem w kolejnych regatach, zawsze
podnosząc banderę mojego kraju. W 1987
roku otrzymałem wyróżnienie od prezydenta
Ronalda Reagana. O amerykański paszport

OSTAR 1972. Richard na mecie.

wystąpiłem dopiero po zakończeniu sportowej kariery w 1990 roku. Dziesięć lat później
dowiedzieliśmy się, że zakony nowego ustroju pozbawiły nas także obywatelstwa. Po latach, w 2013 roku, czeski senat docenił moje
zasługi srebrnym medalem. Otrzymałem też
order od prezydenta Miloša Zemana. Rok
później przywrócono nam obywatelstwo,
a w 2014 roku wróciliśmy do kraju.
Jaki był los pana jachtów?
Przed pierwszym startem w OSTAR’72
powiadomiono mnie, iż nie mogę reprezentować socjalistycznego kraju na prywatnym
jachcie. Ponieważ chciałem nieść na rufie
banderę Czechosłowacji, postanowiłem oddać własny jacht „Nike” przedsiębiorstwu,
z którego wywodził się mój klub. Było mi
obojętne, kto formalnie będzie właścicielem.
Najważniejszy był udział w wyścigu. Później
ten gest wyszedł mi na dobre. Na Atlantyku złamałem maszt. Po powrocie do Anglii
przedsiębiorstwo zapłaciło za nową aluminiową rurę i mogłem ponownie wystartować.
Po samotnym rejsie dookoła świata, który – podobnie jak Krzysztof Baranowski –

Na mecie regat OSTAR ze Zbigniewem Puchalskim i Teresą Remiszewską. Rok 1972.
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rozpocząłem po zakończeniu regat OSTAR,
jacht wymagał poważnego remontu. Do
kolejnych regat w 1976 roku pozostało zaledwie kilka miesięcy. Wtedy ponownie
pomogło mi przedsiębiorstwo – formalny
właściciel jednostki zaoferował niezbędne
materiały. Po tych regatach jacht stał kilka
lat w magazynie zakładu. Później został
sprzedany. Nowi właściciele wyremontowali „Nike” i czarterowali ją w dawnej Jugosławii. Niestety, gdy jedna z załóg wprowadziła
łódź na skały, konieczny był remont w kraju. Kilka lat „Nike” stała w stodole, później
przejął ją Czeski Związek Żeglarski, przez
jakiś czas stała nawet nad brzegiem Wełtawy. Dziś znajduje się w magazynie Narodowego Muzeum Techniki w Pradze.
„Nike II” kilka razy przebudowywałem.
Pierwszy raz w Polsce – by dostosować ją
do przepisów regat BOC Challenge w 1982
roku. Drugi raz w USA – przed regatami
w 1986 roku. Sponsor, którego pozyskałem, wycofał się i musiałem wziąć kredyt.
„Nike” otrzymała wtedy nowa nazwę:
„Declaration of Independence”. Była jedynym jachtem bez sponsora i jedynym,
który startował drugi raz w tym wyścigu.
No i oczywiście była najmniejsza i najcięższa. Regaty ukończyłem na piątym miejscu.
Później łódź 17 lat stała na brzegu. Po kolejnym remoncie udało mi się ją sprzedać.
Wkrótce jednak nowy właściciel zmarł
i „Nike II” znów zeszła na ląd – stoi na
brzegu w Newport.
Przeprowadza się pan do rodzinnego Bohumina. Czym dziś jest żeglarstwo w pańskim życiu?
Mieszkając w USA, zajmowałem się filmowaniem, montażem i multimediami.
Miałem naprawdę dobrze wyposażone studio. Zbudowałem tam dom, a po trzydziestu
latach ponownie zacząłem pisać książki.
W 2014 roku przeprowadziłem się do
Lutyni Dolnej, małej miejscowości koło
Bohumina, skąd pochodził mój ojciec.
Kupiłem niewielki stary domek i sam go
odbudowałem. W tym roku zasadziliśmy
ponad sto drzew na naszej działce... Uwielbiam pisać. Właśnie oddałem do druku
moją osiemnastą książkę „Na wyspie piratów” – to opowieść o pobytach na Wyspie Kokosowej u wybrzeży Kostaryki.
Mam o czym pisać. Niewielu przemierzyło tyle mil i zwiedziło tyle krajów. W tym
roku spędziłem tydzień w Chorwacji. I chyba wystarczy.
Mam już 73 lata, pisanie wydaje mi się
teraz nawet ważniejsze niż żeglowanie. Pisząc o rejsach, przeżywam je znacznie bardziej niż kiedyś. Wtedy ciągle byłem w biegu. Teraz nie muszę być na pokładzie, by
czuć wiatr, fale i szum morza. Teraz mam
czas, by przekazać coś następnym pokoleniom. To również wielkie wyzwanie.
Rozmawiał Andrzej Minkiewicz
grudzień 2016 – styczeń 2017

metstrade biznes

Rekordowe targi METSTRADE.
Polski pawilon będzie większy!

FOT. METSTRADE (3)
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Świat aluminium. Holenderskie produkty dla przemysłu morskiego i stoczni.

Fascynujący świat nowatorskich materiałów.

FOT. MICHAŁ BĄK

ystawa METSTRADE – największe na świecie targi promujące osprzęt, technologie
i trendy – odniosła spodziewany sukces.
W kilku halach centrum kongresowego
RAI Amsterdam zaprezentowano produkty i usługi firm z całego świata (1471
wystawców). Wystawę odwiedziły 23 702
osoby (zwiedzający reprezentowali ponad
11 tys. firm). The SuperYacht Pavilion
(SYP) gościł 265 wystawców. Marina &
Yard Pavilion (MYP) pomieścił 64 stoiska.
Natomiast Construction Material Pavilion
(CMP) – 45 stoisk. W halach RAI Amsterdam dominowali goście spoza Holandii (64
proc.). Jak co roku, sporo było zwiedzających z Włoch, Francji i Danii – te trzy
kraje zawsze miały silną reprezentację na
METSTRADE. Nie zabrakło gości z Rosji,
Polski i Szwajcarii. Organizatorzy zwracają uwagę, że aż 85 proc. zarejestrowanych
uczestników wystawy przyjechało do Amsterdamu robić biznes – byli to właściciele
firm, menadżerowie, szefowie produkcji
i zaopatrzeniowcy poszukujący nowych produktów i rozwiązań.
Pierwszy raz na słynnej wystawie powstał polski pawilon. Swe produkty i usługi
przedstawiły firmy: BWP Skórkiewicz (elementy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej), Delphia Yachts, E-tech Drives / Star
Investments, Model Art (stocznia z Ostródy) oraz Troton (farby jachtowe Sea-Line).
Oczywiście nie mogło zabraknąć stoiska
Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych Polskie Jachty, które powstało przy współpracy z Wydziałem Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze.
W uroczystym spotkaniu na stoisku izby
udział wzięli przedstawiciele światowej organizacji ICOMIA oraz europejskiej EBI.
Członkowie zarządu izby podkreślają, że to
dopiero pierwszy krok i początek współpracy z holenderskimi targami. Umowę z RAI
Amsterdam podpisano na cztery lata – już
w przyszłym roku obecność polskich przedsiębiorstw wzrośnie bardzo wyraźnie.
Jednym z najważniejszych wydarzeń targów była uroczystość ogłoszenia zwycięzców w konkursie DAME Design Award.
W tym roku zgłoszono 117 produktów
z 26 krajów. Do finału zakwalifikowano 67.
Głównym zwycięzcą została niemiecka marka Torqeedo promująca elektryczne silniki
Cruise FP. Podczas uroczystej kolacji w Narodowym Muzeum Morskim wręczono Boat
Builder Awards. Nie zabrakło tu polskich

Targi odwiedziło prawie 24 000 osób.

Uroczyste spotkanie na stoisku POLBOAT.

akcentów – jury wyróżniło stocznię Galeon
(za dynamiczny rozwój). Listę wszystkich
wyróżnionych produktów i firm znajdziecie
na stronie internetowej wystawy.
W Amsterdamie spotyka się cały nautyczny biznes. Choć wystawcy nie prezentują gotowych jachtów, znajdziemy tam
wszystko, co niezbędne do ich produkcji
– od projektu do ostatniej warstwy farby.
METSTRADE to także jedna z najdynamiczniej rozwijających się imprez targo-

wych w branży jachtowej – w ostatnich
latach rośnie powierzchnia wystawy i wzrasta liczba firm uczestniczących w targach.
Kolejne targi METSTRADE będą się odbywać 14, 15 i 16 listopada 2017 roku. Więcej
informacji na www.metstrade.com.
METSTRADE
14, 15, 16 LISTOPADA 2017
RAI Amsterdam, Europaplein
Amsterdam 1078 GZ, Holandia
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silniki elektryczne torqeedo

Silniki Torqeedo nagrodzone
na targach w Amsterdamie

Prezesi firmy Torqeedo odbierają główną nagrodę w konkursie DAME Design Award.

E

lektryczne silniki niemieckiej marki
Torqeedo podbiły amsterdamskie
targi METS. Modele z serii Cruise Pod Drives, przystosowane do montażu
pod kadłubami, cieszyły się zainteresowaniem producentów łodzi i zdobyły uznanie
jury DAME Design Award. Główną nagrodę
w tym prestiżowym konkursie otrzymał silnik Torqeedo Cruise 10 FP (pokonując 116

innych produktów z 26 krajów). Tę jednostkę, o mocy porównywalnej z mocą motorów
spalinowych 20 KM, ważącą zaledwie 30 kg,
producent poleca armatorom łodzi żaglowych
i motorowych o masie do 10 ton. Organizatorzy DAME Design Award oraz eksperci
z branży zwrócili uwagę na wydajność silnika, konkurencyjną cenę oraz ekologiczne rozwiązanie, które może być stosowane na wielu

Silniki Torqeedo o symbolu FP (seria Cruise Pod Drives) montowane są pod kadłubami. Gdy armator łodzi żaglowej
wybierze model Cruise 10 FP, przedział silnikowy przygotowany dla tradycyjnej jednostki spalinowej będzie niemal
pusty. Układ napędowy jest łatwy w montażu, nie wymaga systemu chłodzenia, ani wymiany oleju przekładniowego.

Nagrodzony silnik Cruise 10 FP ze składaną śrubą.

różnych łodziach i jachtach. Chwalono także
jakość wykonania wszystkich elementów oraz
kompaktowe wymiary systemu napędowego.
– Jesteśmy zachwyceni. Już drugi raz w ostatnich czterech latach nasze silniki zdobywają
na targach METS główną nagrodę – powiedział Christoph Ballin, prezes Torqeedo.
System napędowy Cruise Pod Drives składa się z lekkiego i wydajnego silnika, składa-

torqeedo silniki elektryczne

Nowość! Ładowarka 1700W przystosowana do ładowania baterii Power 26-104. Urządzenie działa niczym
błyskawica – ładuje baterię w dwie godziny!

Jacht Hanse 315 napędzany silnikiem Torqeedo Cruise FP. Producent poleca nową manetkę Top-Mount z wyświetlaczem.

Bateria Power 26-104. Serce elektrycznych systemów
napędowych Torqeedo.

nej dwupłatowej śruby napędowej, centralki
sterującej elektroniką, zestawu baterii Power
26-104 (nowoczesne źródło prądu i podstawa systemu napędowego), układu ładowania
oraz elektronicznej manetki. Dodatkowo
możemy zamontować ploter z dotykowym
kolorowym wyświetlaczem oraz wydajne baterie słoneczne. Energię do ładowania baterii
można też pobierać z generatora lub hydrogeneratora (gdy płyniemy pod żaglami i wykorzystujemy się wiatru).
Warto zwrócić uwagę, że elektryczny silnik
z serii Cruise Pod Drives, wraz z systemem
niezbędnych emenetów, jest łatwy w montażu, nie potrzebuje systemu chłodzenia, ani
wymiany oleju przekładniowego. Poza tym
zajmuje niewiele miejsca w przestrzeniach kadłuba. To wyzwanie dla konstruktorów jachtów żaglowych – co teraz zrobią z przedziałem silnikowym pod schodami zejściówki?
Najmniejszy silnik z serii Cruise Pod Drives – Torqeedo Cruise 2.0 FP – z powodzeniem zastąpi motor spalinowy o mocy 5 KM
i posłuży do napędu jednostki o masie do

System napędowy z silnikiem Torqeedo Cruise FP, bateriami Power 26-104, ładowarką 1700W, panelami słonecznymi, manetką i wyświetlaczem kontrolnym.

trzech ton. Natomiast model Cruise 4.0 FP
odpowiada silnikowi spalinowemu o mocy
8 KM i może być wykorzystany do napędu jachtu o masie czterech ton. Niedawno
stocznia Hanse użyła tej jednostki do budowy systemu napędowego w jachcie żaglowym Hanse 315. Wszystkie silniki są wo-

FOT. TORQEEDO (8), METSTRADE (1)

PRĘDKOŚĆ I ZASIĘG
Cruise 10.0 FP + cztery baterie Power 26-104 (24V / 104 Ah) ważące łącznie 96 kg.
Prędkość
Zasięg
Czas
Wolna żegluga
3,8 węzła (7 km/h)
24,6 mili (45,5 km)
6h 30’
Pełne obroty
17,3 węzła (32 km/h)
15,9 mili (29,5 km)
0h 55’
Cruise 4.0 FP + dwie baterie Power 26-104 (24V / 104 Ah) ważące łącznie 48 kg.
Prędkość
Zasięg
Czas
Wolna żegluga
2,7 węzła (5 km/h)
26,1 mili (48,3 km)
9h 40’
Pełne obroty
6 węzłów (11 km/h)
7,5 mili (13,9 km)
1h 15’
Cruise 2.0 FP + dwie akumulatory ołowiowe (2 x 12V / 200 Ah) ważące łącznie 120 kg.
Prędkość
Zasięg
Czas
Wolna żegluga
2,7 węzła (5 km/h)
24,3 mili (45 km)
9h 00’
Pełne obroty
6 węzłów (11 km/h)
10,5 mili (19,5 km)
1h 45’

www.wiatr.pl

doodporne, nie korodują i są przystosowane
do pracy w słonej wodzie. Mają komputery
pokładowe z odbiornikiem GPS oraz elektroniczne manetki z wyświetlaczami informującymi o prędkości łodzi, poborze mocy,
czasie żeglugi i zasięgu. Podczas targów
METS niemiecki producent zaprezentował
nowe modele manetek do silników Torqeedo
Cruise R (jednostki zaburtowe), Cruise FP
(modele montowane pod kadłubami) oraz do
najmocniejszych motorów Deep Blue, które
główną nagrodę w konkursie DAME Design
Award zdobyły przed czterema laty.
Importer:

PRO FISHING AND SPORT
01-445 Warszawa, ul. Ciołka 35, pawilon 85
(22) 827 32 20, kom. 601 27 98 05
e-mail: profishing@profishing.com.pl

www.profishing.com.pl

targi wiatr i woda

Targowy biznes na Śląsku,
czyli kopalnia możliwości

Wschód słońca przed targową halą.

Łodzie motorowe i elektronika jachtowa firmy Parker Poland.

T

argi Wiatr i Woda zadebiutowały
w Katowicach. Zaprezentowano
50 łodzi oraz ofertę prawie 200
firm. Odwiedzający wystawę mogli nie tylko wybrać jacht z polskiej lub zagranicznej
stoczni – mogli też zamówić żagle, wycenić
polisę ubezpieczeniową, kupić farby jachtowe, markowy sztormiak, silnik zaburtowy,
urządzenia nawigacyjne oraz liny. Mogli
również zapisać się na szkolenie żeglarskie
i motorowodne, zarezerwować koję na żaglowcu lub cały jacht na rejs czarterowy,
sięgnąć po marynistyczną książkę, wybrać
żeglarski zegarek, deskę SUP, kamizelkę

Stoisko magazynu „Wiatr”.

22

Fot. Alex Domański (2)

asekuracyjną lub ratunkową, a nawet podkładki stołowe wykonane z prawdziwych
morskich map nawigacyjnych.
Krótko po uroczystym rozpoczęciu wystawy magazyn „Wiatr” zaprosił zwiedzających na spotkanie z Bartkiem Czarcińskim – żeglarz opowiedział o samotnym
rejsie przez wody Europy i Atlantyk, a także o wypadku jachtu „Perła” i akcji ratunkowej u wrót Oceanu Indyjskiego. Było to
godzinne przedstawienie jednego aktora
– Bartek ze swadą, humorem i dystansem
do siebie relacjonował najważniejsze wydarzenia przerwanej wyprawy, analizując

Fot. Jan Wątrobiński

przy tym techniczne aspekty samotnej oceanicznej żeglugi małym jachtem.
Jak Śląsk powitał branżę sportów wodnych?
Hala Międzynarodowego Centrum Kongresowego zrobiła na wystawcach spore wrażenie.
Jest obszerna, wysoka, świetnie oświetlona,
z czarnymi ścianami i czarnym sufitem – na
tym tle pięknie można wyeksponować biały
laminat łodzi i jachtów. Choć impreza debiutowała w nowym miejscu, halę odwiedziło
sporo gości – najwięcej zwiedzających było
w sobotę i niedzielę, ale także w piątek producenci i importerzy dobijali targu z nowymi
armatorami. – Pierwszego dnia podpisaliśmy
dwie umowy, kolejne trzy w sobotę. Po dwóch
dniach mamy kilka potwierdzonych transakcji, odbyliśmy też sporo rokujących rozmów
z nowymi klientami – mówił w sobotnie
targowe popołudnie Benedykt Kozłowski ze
stoczni Balt-Yacht. Augustowska firma promowała w Katowicach dwie łodzie motorowe:
SunCamper 30 i Balt 818 Tytan.
Stocznia Delphia Yachts sprzedała w Katowicach targowy egzemplarz modelu Na-

Bartek Czarciński barwnie opowiadał o swym oceanicznym rejsie.

Fot. Alex Domański
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utika 1150 Voyage – jacht obrał kurs na
Ukrainę (podstawowa wersja tej łodzi wraz
z silnikiem kosztuje 515 tys. zł netto). Olecka stocznia prezentowała także łódź Agapi
800 (nowoczesny RIB z kabiną) oraz premierową jednostkę 989 Platinum z górnym
pokładem, produkowaną dla giżyckiej firmy Yachts Export Poland (cena bez silnika:
od 224 tys. zł netto).
Krzysztof Stępniak, szef węgorzewskiej
stoczni Northman, ostatniego dnia targów obiecał załodze pracującej na stoisku
obiad w dobrej restauracji – był powód do
świętowania, bo tego dnia nabywcę znalazł
promowany na wystawie Maxus evo 24
(cena: od 81,9 tys. zł netto). Poza tym firma zebrała około 50 kontaktów do potencjalnych klientów, którzy poprosili o przesłanie oferty na upatrzony model. Z kolei
Norbert Kochman, właściciel poznańskiej
firmy Dedimarine (produkcja i sprzedaż
łodzi motorowych), zapytany, jak ocenia
katowickie targi, odpowiedział krótko:
„Pierwsze zaliczki od klientów mamy już
na koncie”.
Firma Power Boats przywiozła do Katowic aż 10 łodzi i jachtów motorowych
marek Cobalt, Grandezza i Sea Ray. Polska
stocznia Galeon zaprezentowała dwa luksusowe modele: Galeon 360 FLY (premiera
światowa) i Galeon 445 HTS. Piotr Tarnac-

www.wiatr.pl

Tłum zwiedzających przy jachcie Phobos 24.5.

ki otaklował w hali sportowy katamaran ze
skrzydłami wodnymi klasy Flying Phantom. Nie zabrakło też kabinowych łodzi
żaglowych produkowanych w stoczniach
z południowej części Polski. Zobaczyliśmy
Antilę 27 (105 tys. zł netto), Marinera 24
(74,9 tys. zł netto) oraz Phobosa 24.5 z bardzo bogatym wyposażeniem, wartego 170
tys. zł netto (cena wersji podstawowej: 75,9
tys. zł netto).
Podczas targów okazało się także, że wizyta w Katowicach to nie tylko szansa na
dobry biznes, ale też okazja, by zaplanować
spotkanie z historią regionu w niedalekim
Muzeum Śląskim, ucztę kulturalną (zaduszki jazzowe) w imponującej sali Naro-

Fot. Alex Domański

dowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia oraz kulinarną podróż po regionalnych smakach. Wystawcy oraz targowi goście odkryli Restaurację Śląską ukrytą na
tyłach Spodka – jeśli ktoś nie miał okazji
spróbować bogatych zrazów wołowych
z modrą kapustą, regionalnego żuru lub
świetnie doprawionych karminadli, koniecznie musi wpaść do Katowic za rok.
Druga edycja śląskich targów Wiatr i Woda
będzie się odbywać od 10 do 12 listopada
2017 roku. Wcześniej zapraszamy na marcowe targi Wiatr i Woda w Warszawie (od
16 do 19 marca w hali przy ulicy Marsa
56c) oraz na letnie targi Wiatr i Woda na
wodzie w Gdyni (od 27 do 30 lipca).
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targi boatshow

Targi Boatshow trzymają poziom

Na targach w Łodzi promowano aż 22 jachty żaglowe polskich producentów.

Urządzenia Raymarine na stoisku firmy Eljacht.

Janmor 700 – złoty medal i wyróżnienie od dziennikarzy.

W
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Nagroda dziennikarzy dla jachtu Focus 680.

Gwiazdą Boatshow był Szymon Kuczyński.

niki, wyposażenia pokładowego, silników
oraz farb i kosmetyków jachtowych. Ofertę
na nowy sezon przedstawiło kilkanaście firm
czarterowych (między innymi Punt, Sofun,
Globtourist, Blue-Sails, Odisej Yachting,
3Oceans, Kubryk i czarter.pl). Okazałe stoisko zbudowała załoga PZŻ – przedstawiono
tu związkowy kalendarz „90 lat polskich rejsów samotnych. Od Konrada Prószyńskiego
do Szymona Kuczyńskiego”. O wydawnictwo
możecie pytać w warszawskiej siedzibie PZŻ.
Firma Antila Yachts przedstawiła cztery
jachty żaglowe, łącznie z flagowym mode-

lem Antila 33. Spore zainteresowanie wzbudzały produkty stoczni Northman. W hali
zacumował nawet „Atlantic Puffin”, na
którym Szymon Kuczyński odbył samotny
rejs dookoła świata. Zwróciliśmy też uwagę na Sednę 26 (po liftingu) oraz na łódź
Storm 26 z niezwykle bogatym wyposażeniem, elektrycznie podnoszonym mieczem
szybrowym i dokręcaną bulbą (armator będzie korzystać z tej jednostki na Zalewie Zegrzyńskim oraz na wodach morskich).
Złote medale targów Boatshow otrzymały stocznie Dalpol Yacht (za łódź żaglową
Phobos 24.5) oraz Janmor (za jacht motorowy Janmor 700). Phobos 24.5 to niewielka
jednostka rodzinna i czarterowa zbudowana
według projektu Wojtka Spisaka. Pomieści
aż osiem osób (ma rozkładane koje w mesie).
Bogato wyposażony egzemplarz prezentowany na wystawie wyposażono w ciężki uchylgrudzień 2016 – styczeń 2017

FOT. MAGAZYN „WIATR” (6)

listopadowy świąteczny weekend spotkaliśmy się w Łodzi
na targach Boatshow. Wystawcy zaprezentowali 68 jachtów, w tym aż 22
jednostki żaglowe (nie licząc szkoleniowego
optimista i dwóch niewielkich żaglówek plażowych). Wielu gości skorzystało z dodatkowego dnia wolnego od pracy (11 listopada)
i odwiedziło targi w piątek. Z pewnością był
to najbardziej udany piątek w najnowszej historii łódzkiej wystawy. Zwiedzający dopisali
też w sobotę i niedzielę. Jedni wybierali łódź
na nowy sezon i negocjowali ceny z producentami, inni wracali do domów obdarowani
przez organizatorów imprezy. Dla publiczności przygotowano w tym roku sporo nagród
i upominków: dwuosobowy kajak z wiosłami
i kamizelkami asekuracyjnymi, czartery na
Mazurach, szkolenia, weekendowy rejs w Zatoce Gdańskiej, kilkadziesiąt worków żeglarskich oraz kilka zegarków marki Nautica.
Na wystawie prezentowano sprzęt kajakowy, skutery wodne, pontony, małe łódki
wędkarskie oraz łodzie i jachty motorowe.
Nie zabrakło producentów odzieży, elektro-

Szkoła pod Żaglami
na STS FRYDERYK CHOPIN

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

www.niebieskaszkola.pl
ZAPISY, WARUNKI, INNE TERMINY

Szczecin

ny blokowany miecz (130 kg), balast denny,
czarny aluminiowy maszt, laminatowe żagle
i bogate wyposażenie kambuzowe. Armator
planuje żeglować tym jachtem nawet w Chorwacji. Szerokość kadłuba (2,55 metra) pozwala bez przeszkód i dodatkowych kosztów
transportować łódź po europejskich drogach.
Wypornościowy Janmor 700 to efekt
współpracy producenta z biurem projektowym Centkowski & Denert Design Studio
(znanym między innymi z projektów wykonywanych dla francuskiej marki Jeanneau). To elegancki, wygodny i nieduży jacht
w przystępnej cenie. Kadłub o niewielkim
zanurzeniu sprawia, że łódź doskonale się
nadaje do śródlądowej żeglugi. W części
sypialnej mogą przenocować cztery osoby,
kolejne dwie spędzą noc w sterówce, która jest na tym samym poziomie, co kokpit.
Sterówkę oddzielają od kokpitu szklane
przesuwane drzwi.
Złoty medal Boatshow w kategorii wyposażenie, akcesoria i usługi otrzymała firma
Intelle (za instalacje elektryczne). Wyróżnienia przyznano natomiast firmom Sanimarin SFA (za lekką toaletę Maxlite) oraz
Polmir (za łódź Romana 460).

02.10.2017 - 01.12.2017

Nagrody dziennikarzy przypadły firmom
Sobusiak Yacht Yard (za jacht żaglowy Focus 680) oraz Gtech boats (za katamaran motorowy Nati 440). Wyróżnienia od dzienni-

Malaga

karzy otrzymali: stocznia Janmor za jacht
motorowy Janmor 700 oraz województwo
pomorskie za nowy bezpłatny przewodnik „Kajakiem przez Pomorze” i promocję
szlaków kajakowych. Kolejne łódzkie targi
Boatshow będą się odbywać od 17 do 19
listopada 2017 roku (tydzień po targach
katowickich).
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Województwo pomorskie. Wyróżnienie od dziennikarzy.

jachty prezentacja

Jacht Antila 24.4, najnowsza konstrukcja Jacka Daszkiewicza, zadebiutuje na styczniowych targach w Düsseldorfie oraz na marcowej wystawie Wiatr i Woda w Warszawie.

Jacht Antila 24.4 wyrusza
na podbój europejskich rynków

S

tocznia Antila Yachts przygotowuje premierę modelu Antila 24.4.
Łódź zastąpi cenioną Antilę 24,
która w radomskiej firmie powstaje już 10
lat. Przez dekadę konstrukcja Jacka Daszkiewicza zdobyła uznanie armatorów i firm
czarterowych, stając się jedną z najpopularniejszych jednostek na śródlądowych
szlakach. Tylko na Mazurach żegluje ponad
200 egzemplarzy. Antila 24 dzielnie radziła sobie również na morskich akwenach –
łódź „Cerberyna-Mila 2” z 2010 roku, ze
wzmocnionym kadłubem, powiększonym

balastem i dwoma silnikami zaburtowymi
o mocy 10 KM, była bezpiecznym domem
i niezawodnym jachtem Iwony i Marka
Tarczyńskich, którzy odbyli podróż dookoła Europy podczas wyprawy nazwanej
„Pierwsze polskie przejście jachtem mieczowym z Morza Śródziemnego na Morze
Północne, spod Marsylii do Amsterdamu”
(przez trzy i pół miesiąca żeglarze przepłynęli wtedy 3410 mil morskich).
Dane techniczne i pierwsze wizualizacje
nowej konstrukcji zaprezentowano na jesiennych targach Wiatr i Woda w Katowicach oraz

na wystawie Boatshow w Łodzi. W stoczni
trwają prace przy laminatach prototypowego egzemplarza, a Jacek Daszkiewicz kreśli
ostatnie linie na projekcie wnętrza. W styczniu gotowa łódź zadebiutuje w Düsseldorfie,
a w połowie marca – na warszawskich targach
Wiatr i Woda. Krajowa wystawa zapowiada
się niezwykle interesująco, gdyż konkurencja
w tym segmencie łodzi żaglowych jest w Polsce wyjątkowo silna. Czy Antila 24.4 zostanie
królową śródlądowych szlaków?
Nowy model łączy nowoczesne linie
i klasyczny design. „Skromna elegancja” –

PREMIERA JACHTU ANTILA 24.4

jachty żaglowe

ANTILA 22, 24, 26CC, 27, 33

www.antila-yachts.pl

tel. biuro 48 363 30 39
tel. kom. 602 634 835

e-mail: info@antila-yachts.pl

Katowice. Stoisko stoczni Antila Yachts.

mówi Cezary Duchnik, właściciel stoczni.
Kadłub jest nieco dłuższy (7,35 m). Szerokość prawie się nie zmieniła (2,7 m) – jest
dość spora, więc pozwoliła konstruktorowi
na zastosowanie ciekawych i nowoczesnych
rozwiązań na pokładzie oraz zaprojektowanie przestronnego i wygodnego wnętrza.
Przednią część łodzi wieńczy pionowa
dziobnica, a tylną – pawęż lekko nachylona
w kierunku kokpitu. W rufowej części burt,
tuż nad linią wodną, zauważamy załamanie
charakterystyczne dla nowych konstrukcji.
Na skrajach pokładu zastosowano ciągły
stopreling, który optycznie zamyka przestrzeń wokół nadbudówki.
Burtowe oparcia w kokpicie obniżają się
w rufowej części – powstały tam wygodne
siedziska dla sternika. Trzymając przedłużacz rumpla, prowadzący łódź będzie tu
mieć nie tylko wygodne stanowisko sterowania, ale także doskonały punkt obserwacyjny. Liny wychodzące spod bomu i masztu poprowadzono do knag i kabestanów po
obu stronach zejściówki, natomiast szoty
przedniego żagla – do kabestanów zamontowanych na kokpitowych oparciach. Luki
pokładowe typu Flush nie wystają powy-

żej dachu nadbudówki (estetyka i bezpieczeństwo). Także poprzeczną szynę foka
samozwrotnego zamontowano przed masztem w taki sposób, by nie wystawała i nie
przeszkadzała podczas prac pokładowych.
Nawet projektując relingi pomyślano o estetyce – zastosowano rozwiązanie umożliwiające poprowadzenie stalówek bez użycia tradycyjnych ściągaczy.
Klasyczne wnętrze łodzi pomieści sześć
osób. Przed masztem – otwarta koja dziobowa. Na śródokręciu – dwie burtowe koje
w mesie. Z lewej kambuz, z prawej toaleta.
A na rufie otwarta koja dla dwóch osób.
Antila Yachts buduje łodzie żaglowe od
2004 roku. Założycielem i szefem firmy
jest Cezary Duchnik. Pierwszą konstrukcją, która trafiła na rynek, jest Antila 26.
W 2006 roku zaprezentowano prototyp
modelu Antila 24. Jacht od razu przypadł
do gustu armatorom i właścicielom firm
czarterowych, otrzymał też nagrody na
wystawach żeglarskich w Zegrzu i Łodzi.
Stocznia w kilka lat podbiła krajowy rynek, stając się jednym z najważniejszych
dostawców jednostek żaglowych na mazurskie jeziora. Pozyskała też dealerów i klientów w krajach zachodniej Europy, a nawet
w Izraelu (łodzie Antila Yachts pływają
tam po Morzu Czerwonym). Od kilku sezonów najlepiej sprzedaje się model Antila 27
zaprojektowany przez Michała oraz Adama
Orychów. – Zawsze na pierwszym miejscu
stawiamy bezpieczeństwo żeglugi – mówi
Cezary Duchnik. – Dbamy też o wygodę
pod pokładem, więc nasze jednostki mają
odpowiednią wysokość wnętrz oraz szerokość. Liczy się również kokpit; każdy z załogantów uczestniczących w rejsie musi tu
znaleźć wygodne miejsce do żeglugi i wypoczynku. Właśnie na tych trzech filarach
opiera się filozofia naszych konstrukcji –
dodaje właściciel Antila Yachts.

Polska · Niemcy · Austria · Szwajcaria · Dania ·
Hiszpania · Francja · Szwecja · Chorwacja · Słowacja ·
Czechy · Finlandia · Turcja · Grecja

Ubezpieczamy

żeglarzy
od 1976r.

ubezpieczenie

jachtu

casco jachtu
(od wszystkich ryzyk)
OC jachtu
NNW

ubezpieczenie

FOT. ALEX DOMAŃSKI / TARGI WIATR I WODA (2)

czarteru
OC skippera
NNW skippera i załogi
ubezpieczenie kaucji
utrata następnych czarterów
i inne
ważne przez cały rok!
dotyczy także ubezpieczenia kaucji!

Antila 27 to najpopularniejszy model radomskiej firmy.

www.wiatr.pl

YACHT-POOL POLSKA
Agencja: Daniel Prusinski
Posthalterring 7 | D-85599 Parsdorf
www.yacht-pool.pl | Tel.: 88 48 35 888

Fot. Michał Augustyniak

biznes osprzęt i wyposażenie

Marcin Imianowski ustawia autopilot na mazurskiej Delphii 40.3. Na rufowej bramie anteny Glomex.

Instrumenty Raymarine na kolumnie steru.

J

acht typu Delphia 40.3 to morski cruiser, który z powodzeniem radzi sobie nawet na dalekich oceanicznych
wodach. Tomasz Cichocki opłynął taką łodzią świat w samotnym rejsie wokół trzech
przylądków. Jerzy Jankowski na podobnej
jednostce rywalizuje w najważniejszych bałtyckich wyścigach... Co jednak zrobić, gdy
łódź wpadnie w oko żeglarzowi zakochanemu w śródlądowych mazurskich szlakach?
Jeden ze śląskich przedsiębiorców zapragnął
żeglować Delphią 40.3 po swych ukochanych

zatokach jeziora Kisajno, przez Mamry, na
Święcajty i Węgorapą do Węgorzewa... Dział
sprzedaży oleckiej stoczni przyjął nietypowe
zamówienie, a na ostatniej prostej procesu
produkcyjnego do akcji włączyli się bracia
Imianowscy – załoga szczecińskiej firmy
Skaut. – To było jedno z najciekawszych zadań, jakie powierzono nam w ostatnich sezonach – mówi Marcin Imianowski.
Stocznia przygotowała kadłub w wersji
mieczowo-balastowej z falszkilem, niewielkimi bocznymi skrzydłami, ciężkim uchyl-

Grzegorz Imianowski na pierwszej linii frontu. Zadanie: zamontować instalacje do wszystkich nowych urządzeń.
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nym mieczem i dwoma płetwami sterowymi (zanurzenie minimalne wynosi 92 cm,
a maksymalne – 1,95 metra). Gdyby łódź żeglowała po pływowych wodach zachodniej
Europy, podczas odpływu mogłaby stanąć
na piaszczystym dnie, podpierając się o nie
w trzech punktach.
Firma Skaut, która wyposaża nowe i używane jednostki we wszystkie jachtowe systemy i urządzenia, rozbudowała pokładową
sieć elektrotechniczną i zamontowała bogate
wyposażenie elektroniczne. Na konsoli steru
oraz w panelu nad zejściówką mamy między
innymi system nawigacyjny składający się
z urządzeń marki Raymarine (nie zabrakło
nawet autopilota). Zamontowano stację pogodową, system audio marki Fusion, odbiornik
DVD, telewizję satelitarną z anteną Glomex
oraz pokładowy internet Glomex WebBoat.
Odbiornik telewizyjny jest schowany w oparciu kanapy usytuowanej tuż przy grodzi dzielącej mesę od kabiny dziobowej – gdy zbliża
się pora ulubionego serialu lub kadra Nawałki
wychodzi na boisko, wystarczy wdusić przycisk, by ekran wysunął się do góry.
Delphia 40.3 ma dwie łazienki. Na mazurskiej jednostce w jednej zamontowano elektryczną toaletę podłączoną do zamkniętego
zbiornika. Drugą łazienkę przerobiono na
winiarnię i spiżarnię. W kambuzie zamontowano kostkarkę do lodu oraz dwie szufladowe lodówki (aby lepiej wykorzystywać
kuchenny blat roboczy). Ponieważ armator
jest smakoszem kawy, nie mogło zabraknąć
porządnego ekspresu ciśnieniowego z młyngrudzień 2016 – styczeń 2017

FOT. ARCHIWUM FIRMY SKAUT (3)

Morski jacht na mazurskich akwenach.
Jak przygotować taką łódź?

kiem. Zgodnie z życzeniem inwestora, urządzenie to ma pracować nie
tylko w marinie (gdy jacht pobiera energię z portowej sieci), ale także
podczas żeglugi. Zamontowano więc ładowarkę z inwerterem Multiplus C marki Victron Energy. Urządzenie ma między innymi funkcję PowerAssist, która pozwala uniknąć przeciążenia zewnętrznego
źródła zasilania. – Przez dwie doby możemy nie podpinać jachtu do
lądowego gniazdka i przez cały czas korzystamy z napięcia 230 V –
mówi armator jednostki.
Jednak największym wyzwaniem było zamontowanie na pokładzie systemu do kładzenia masztu. Jak bezpiecznie i bez wysiłku
położyć na pokładzie ogromną rurę o wadze 230 kg i długości 15,3
metra? Tu z pomocą przyszedł Mirosław Marciniak ze szczecińskiego zakładu oferującego usługi takielatorskie. Na pokładzie zamontowano solidne uchwyty masztowe z poprzeczną osią obrotu. Zbudowano potężną wzmocnioną bramę rufową oraz solidne dziobowe
ramiona. Wnętrza profili, z których wykonano bramę oraz ramiona,
wykorzystano do poprowadzenia kabli, między innymi do elektrycznego rollera przedniego żagla (dzięki temu nie trzeba odpinać
wtyczki przed położeniem masztu).
Niełatwym zadaniem było też opracowanie sposobu odpinania bomu
z ciężkim grotem wyposażonym w długie listwy (na łodzi zastosowano grot refowany do bomu). Przy maszcie zamontowano szynę, po której bom opuszczany jest na pokład. Poprzeczna oś obrotu, na której
porusza się maszt, znajduje się wtedy powyżej bomu, więc bez przeszkód można rozpocząć operację. – Podczas testów kładliśmy maszt
bez problemów. Nawet wtedy, gdy żeglowałem z żoną i trójką dzieci.
Przy odrobinie wprawy może to zrobić jedna osoba. Po kilku takich
próbach boli jedynie kciuk od uruchamiania elektrycznego kabestanu
– mówi Marcin Imianowski. – System jest rewelacyjny, fachowcy ze
Szczecina powinni go opatentować – dodaje armator jachtu.
Mazurska Delphia 40.3 to bez wątpienia jeden z najlepiej wyposażonych jachtów śródlądowych. Armator przygotował swą łódź w taki
sposób, że w każdej chwili może ją przetransportować do Gdańska lub
Szczecina, by wyruszyć na Bałtyk lub w rejs dookoła Europy.

Nie ma rzeczy
niemożliwych
Twój jacht znów może lśnić
KOMPLEKSOWE przebudowy i modernizacje jachtów
i innych jednostek pływających
Prace szkutnicze w drewnie, laminatach i stali
Projektowanie i wykonawstwo instalacji hydrauliki
wodnej i siłowej
Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych
i elektronicznych

Więcej informacji o wszystkich elementach jachtowych instalacji, a także cennik produktów, na stronie www.SailStore.pl (polecamy korzystanie
z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie sklepu).

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

Niezwykły system do kładzenia ciężkiego morskiego masztu.

www.wiatr.pl

Dystrybucja w Polsce: Skaut Sp. z o.o.
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin
tel. +48 91 461 35 31; www.SailStore.pl; info@skaut.com.pl
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Sprzęt do dalekich obserwacji
regat zatokowych i morskich
Lornetki ze stabilizacją obrazu

O

lornetkach na jacht i do obserwacji śródlądowych regat pisaliśmy
obszernie w sierpniowym wydaniu „Wiatru”. Dziś Marcin Górko z firmy
Nikon przedstawia sprzęt, który pozwala
kibicować żeglarzom rywalizującym daleko od naszego stanowiska – u wybrzeży
Górek Zachodnich, Sopotu, Gdyni, Pucka,
Dziwnowa, czy Kamienia Pomorskiego.
By dostrzec zawodnika i odczytać numer
na żaglu, stojąc na plaży w Dziwnowie lub
w główkach portu, zwykła lornetka – nawet
dobrej klasy – nie wystarczy.

Jak obserwować regaty, gdy trasa wyścigu jest kilkaset metrów od brzegu albo
nawet dalej? Tu lornetka o powiększeniu od
7x do 12x nie sprosta zadaniu. Aby z precyzją śledzić przebieg rywalizacji za pomocą
sprzętu optycznego, konieczne jest dużo
większe powiększenie. Mamy do wyboru
trzy metody obserwacji: klasyczną lornetkę o dużym powiększeniu przymocowujemy do statywu, używamy „z ręki” lornetki
o dużym powiększeniu ze stabilizacją obrazu albo wybieramy lunetę (duże powiększenie plus statyw).

Luneta Nikon Monarch 82ED-A z okularem szerokokątnym o powiększeniu 38x.

30

Fot. Krzysztof Olejnik (2)

Lornetka ze stabilizacją obrazu Nikon StabilEyes.

grudzień 2016 – styczeń 2017

FOT. NIKON (3)

Marcin Górko, autor artykułu, testuje lunetę marki Nikon podczas targów Boatshow.

Szczegółowa obserwacja dalekich obiektów będzie możliwa, gdy sięgniemy po
lornetkę o powiększeniu 16x. Podstawową
niedogodność obserwacji z dużym powiększeniem, czyli drżenie obrazu, usunie
mechanizm stabilizacji. Dzięki niemu nasz
sprzęt, na przykład lornetka Nikon Stabileyes 16x32 (cena: około 4471 zł) pozwoli
na długą obserwację bez męczenia wzroku.
Ustabilizowany obraz ułatwi też precyzyjne ustawienie ostrości, więc nie będzie
problemu z odczytaniem numerów na żaglu
i nazwy jachtu na kadłubie. Tym bardziej,
że w lornetkach tej klasy układ optyczny
jest naprawdę wysokiej jakości. Jeśli wiemy, że będziemy obserwować zarówno
z brzegu, jak i z łodzi żaglowej lub motorowej, lornetka ze stabilizacją obrazu jest
właściwie jedynym rozsądnym wyborem.
Wszystko więc wygląda pięknie: dostajemy duże powiększenie, stabilny obraz
i nie musimy korzystać ze statywu. Ale
jest też druga strona medalu. Po pierwsze,
obserwując przez lornetkę, której obiektywy mają średnicę 32 mm, a powiększenie
wynosi 16x, obraz nie będzie zbyt jasny.
W słoneczny dzień nie zauważymy problemu, ale tego typu lornetka raczej nie
nadaje się do obserwacji o zmierzchu. Po
drugie, lornetka o takim powiększeniu daje
stosunkowo małe pole widzenia – około 4°.
Początkowo operowanie lornetką z tak małym polem widzenia może stwarzać pewne
problemy, na przykład z odszukaniem celu.

osprzęt i wyposażenie biznes

Ale z czasem każdy nabierze wprawy. Po
trzecie, lornetki ze stabilizacją obrazu są
dość drogie i ciężkie. Wspomniany model Stabileyes 16x32, mimo, że jest jedną
z najmniejszych lornetek tego typu na rynku, waży ponad kilogram. Wiele osób, na
przykład panie, nie zechcą dłużej trzymać
takiego kloca przed oczami.
Na osobne omówienie zasługuje zasilanie. Stabilizacja obrazu wymaga dwóch
ogniw typu AA (baterie lub akumulatory).
Przy dużej wilgotności powietrza baterie
słabszej jakości mogą nie dotrwać do ostatniego wyścigu. Dlatego zawsze warto mieć
zapasowe ogniwa (chyba najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie akumulatorów).

Lornetka i statyw
Jeśli będziemy prowadzić obserwacje
wyłącznie z lądu, z powodzeniem możemy
skorzystać ze zwykłej lornetki o dużym powiększeniu oraz ze statywu fotograficznego
z głowicą panoramiczną lub głowicą kulową
z funkcją panoramowania. Jeśli nasz budżet
jest ograniczony, najlepszym wyborem będzie klasyczna lornetka Nikon Action EX
16x50 (cena: około 820 zł). Dzięki znacznie
większym obiektywom (niż w modelu ze
stabilizacją obrazu), otrzymamy wyraźnie
jaśniejszy obraz. Spośród wszystkich lorne-

Wypatrzyć dziecko z główek portu Dziwnów...

tek wymienionych w tym artykule, właśnie
ta najlepiej się nadaje dla osób z astygmatyzmem, które muszą obserwować w okularach. Takie samo powiększenie daje myśliwska lornetka Nikon Monarch 5 16x56
(jeszcze większe obiektywy i jaśniejszy obraz), ale jest ona nieco cięższa i sporo droższa od modelu Action EX.

Osobom, które chcą się skupić na jednej
jednostce lub zamierzają prowadzić obserwację z naprawdę dużych odległości, polecam lornetkę o największym powiększeniu:
Nikon Monarch 5 20x56 (cena: około 2682
zł). Jednak należy ostrzec: pole widzenia
tej lornetki to jedynie 3,3°, więc podążanie
za szybko poruszającymi się obiektami będzie wymagało znacznej wprawy.
Na koniec wątku o lornetkach i statywach, prawdziwa wisienka na torcie, czyli Nikon 18x70 IF WP WF. To naprawdę
niesamowity sprzęt – potrafi uzależnić!
Lornetka, dzięki potężnym obiektywom
o średnicy 70 mm, daje bardzo jasne obrazy, a mimo dużego powiększenia 18x, jej
pole widzenia jest większe niż w modelach
16x50, 16x32, oraz oczywiście w 20x56.
Tajemnica tej lornetki tkwi w jej okularach
mających ogromne pole widzenia – najszersze spośród obecnie produkowanych
lornetek. Obserwowanie przez taki sprzęt,
to jakby zanurzanie się w obraz. Nie da się
tego opisać – trzeba spróbować. A wady?
Po pierwsze jest ciężka (ponad dwa kilogramy) i wymaga znacznie stabilniejszego
statywu. Po drugie jest droga, sklepy oferują ten model w cenie podobnej do ceny
modelu 16x32 ze stabilizacją obrazu (około
4500 zł). Po trzecie w lornetce tej ostrość
ustawia się osobno dla lewego i prawego 

Lornetka Nikon PROSTAFF 3s
Lekkie, kompaktowe i poręczne lornetki Nikon PROSTAFF 3s
idealnie sprawdzą się podczas aktywności na świeżym powietrzu.
Na przykład w trakcie pieszej wycieczki, górskiej wędrówki,
podczas obserwacji przyrody, czy na imprezie sportowej. Dzięki
dopracowanej ergonomii oraz budowie odpornej na wstrząsy,
lornetki Nikon PROSTAFF 3s są bardzo wygodne w użytkowaniu.
Poza tym można ich używać w każdych warunkach pogodowych,
gdyż są wodoszczelne i zabezpieczone przed zaparowaniem.
Cena modelu Prostaff 3s 10x42: 600 zł.
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Luneta Nikon Prostaff 5 82A z okularem zmiennoogniskowym 20-60x.

oka. Jest to nieco kłopotliwe, ale podczas
obserwacji na naprawdę sporych dystansach, nie ma to dużego znaczenia. Za to
wrażenia – niezapomniane.

Luneta na statywie
Jeśli oczekujemy jeszcze większych powiększeń, gdyż chcemy podążać za żeglugą
jednego wybranego żeglarza i jednocześnie
jesteśmy w stanie zrezygnować z obserwacji
obuocznej, naszym wyborem powinna być
luneta klasy fieldscope. Do obserwacji regat
z dużej odległości doskonale nadają się modele kątowe (okular ustawiony jest ukośnie
ku górze) o średnicy obiektywu około 60

mm. Do takich lunet oferowane są bardzo
uniwersalne okulary typu zoom – umożliwiają płynną zmianę powiększenia, najczęściej
w zakresie 16x-48x. Prosta w obsłudze luneta
Prostaff 5 60-A (cena: około 1100 zł) jest bardzo lekka – wraz z okularem zoom SEP-2060 waży 750 gramów, czyli sporo mniej niż
lornetka Action EX 16x50. Dzięki kątowemu
okularowi prowadzenie obserwacji jest bardzo wygodne, także w pozycji siedzącej.
Wadą większych powiększeń w lunetach
jest oczywiście dalsze ograniczenie pola
widzenia. Przy najmniejszym powiększeniu 16x, okular SEP-20-60 daje pole widzenia 2,6°, co oznacza, że z odległości 1000
metrów, obejmiemy jedynie 45 metrów.

Jeśli możemy wydać na lunetę sporo więcej, warto rozważyć zakup modelu Monarch
60 ED-A (około 5000 zł). To najnowsza mała
luneta obserwacyjna klasy premium. Jej okular z zoomem 3x daje powiększenie od 16x do
48x, obraz jest jaśniejszy, ma lepszy kontrast
i lepiej oddaje kolory. Ale przede wszystkim
– jest znacznie ostrzejszy. Ten model jest nieco większy i sporo cięższy od Prostaff 5 (powstał z materiałów wyższej jakości – korpus
wykonano z magnezu). Warto dodać, że obie
lunety mają wbudowaną osłonę przeciwsłoneczną, która pomaga także podczas deszczu. Po wysunięciu jej do przodu, zabezpiecza obiektyw przed zmoczeniem i pozwala
obserwować także podczas lekkich opadów.
Przy małym powiększeniu (16x, 20x) luneta
z obiektywem 60 mm dla wielu osób powinna być najlepszym wyborem (przy użyciu
statywu z głowicą panoramiczną).
Warto pamiętać, że mając lunetę o dużym
powiększeniu, ale jednocześnie o małym
polu widzenia, wcale nie jesteśmy zmuszeni
do obserwacji znad samej wody. Możemy na
przykład stanąć na wysokiej skarpie, nie będą
nam wtedy przeszkadzać nisko unosząca się
mgła i szkwały niosące rozpyloną wodę.
Na koniec przestroga – unikajmy lornetek
o zmiennym powiększeniu. Na rynku są modele o powiększeniach od 8x do 24x lub od
10x do 22x. Dają jednak obraz słabej jakości
i bardzo małe pole widzenia. Co gorsza, żadna
z lornetek typu zoom, nie jest wodoszczelna
(w przeciwieństwie do wszystkich wymienionych w tym materiale). Dobra rada: lornetki
z zoomem omijajmy, jak głazy na Śniardwach.
Marcin Górko

C

zas przejrzeć albumy ze zdjęciami z ostatnich rejsów i regat, by
poszukać ciekawych ujęć z łodzi
żaglowych lub motorowych – 23 grudnia rozpocznie się szósta edycja konkursu fotograficznego Pantaenius Jacht Foto. Uczestnicy
przesyłają zgłoszenia przez stronę internetową www.jachtfoto.pl (do końca stycznia).
W lutym obradować będzie jury, które do
finału wyłoni 30 prac, przyzna także nagro-
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Zwycięskie zdjęcie sprzed roku.

dy główne oraz specjalne. Także internauci
odwiedzający witrynę konkursu będą oddawać głosy – wyłonią zdjęcie, którego autor
otrzyma nagrodę publiczności. Ogłoszenie
wyników nastąpi podczas marcowych targów
Wiatr i Woda w Warszawie.

Nie jest ważne to, czy zrobiliście fotografię na Mierzei Helskiej, w Chorwacji, Grecji,
czy w dalekiej Australii. Podczas regat, czy
w trakcie rodzinnego urlopu pod żaglami...
Liczy się to coś, co sprawi, że wasz kadr będzie wyjątkowy i wpadnie w oko jurorom
oraz publiczności. Piotr Lisowski, triumfator ubiegłorocznej edycji konkursu, zwycięski kadr uchwycił podczas wieczornego spaceru pod koniec listopada. „Na zdjęciu jest
nasz lokalny niewielki akwen w Radymnie.
Łódki udało mi się uchwycić niemal w ostatniej chwili przed zabraniem ich na zimowanie. Kilka dni później było już tam pusto” –
mówił laureat i zdobywca głównej nagrody
w piątej edycji konkursu Pantaenius Jacht
Foto. Więcej informacji na stronie www.
jachtfoto.pl. Zapraszamy.
grudzień 2016 – styczeń 2017

Fot. Piotr Lisowski

Pantaenius Jacht Foto.
Zgłoście zdjęcia i wygrywajcie nagrody

regaty sport

Jacht „Energa” pod nową banderą.
Polski akcent w Vendée Globe

W drugim tygodniu grudnia Stéphane Le Diraison żeglował na 10 pozycji (w połowie stawki). Do lidera tracił 4200 mil.
Fot. Jean-Marie Liot / DPPI / Vendée Globe (2)

Jacht „La Compagnie du Lit – Boulogne Billancourt”.

FOT. OLIVIER BLANCHET / DPPI / VENDÉE GLOBE (1)

W

okołoziemskich regatach samotników Vendée Globe,
które na początku listopada
rozpoczęły się we francuskim miasteczku
Les Sables d’Olonne, żegluje były jacht
Zbigniewa Gutkowskiego. „Gutek” startował na nim cztery lata temu. To niestety
jedyny polski akcent w tej edycji wyścigu.
Jak nasza „Energa” trafiła w ręce Francuza
Stéphane’a Le Diraisona?
Przed laty jacht nosił imię „Hugo Boss”.
„Gutek” kupił go od Alexa Thomsona. Niestety łódka nie była szczęśliwa ani dla Brytyjczyka, ani dla Polaka. Gutkowski i Thomson
nie ukończyli na niej Vendée Globe. Czy teraz uda się to francuskiemu skipperowi? Jedno jest pewne: na tak wiekowej konstrukcji
nie może on liczyć na walkę o czołowe lokaty.
W dokumentach rejestrowych jachtu widnieje nazwa „Black Sambuca”, co nasuwa
www.wiatr.pl

Stéphane Le Diraison w przedziale nawigacyjnym.

skojarzenia z pewnym likierem owocowo
-ziołowym. Ale w zespole „Gutka” nazywaliśmy łódź „Czarną Wiedźmą”. Projekt
powstał w biurze Jean-Marie Finota w 2007
roku. Budowę przeprowadzono w angielskim
Lymington (Alex Thomson wszystkie swoje jachty buduje w Anglii). Na uroczystości
chrztu we wrześniu 2007 roku obecni byli
słynni ukraińscy pięściarze – bracia Kliczko. Podczas wodowania jacht przyjął nazwę
„Hugo Boss” (to druga regatowa jednostka
nosząca nazwę tej znanej firmy odzieżowej).
Pierwszy poważny start to regaty Barcelona World Race w 2007 roku. Alex Thomson i Andrew Cape zajmują drugie miejsce
i ustanawiają rekord żeglugi dobowej dla
jachtu o długości 60 stóp (501,3 mil morskich). W 2008 roku, w drodze na start
Vendée Globe, w wyniku kolizji łódź traci maszt. Po wyścigu z czasem i naprawie,

Alex staje do walki. Później jednak musi się
wycofać z powodu delaminacji kadłuba.
W maju 2009 roku „Hugo Boss” znów
jest na wodzie. Po kilku miesiącach startuje
w regatach załóg dwuosobowych Transat
Jacques Vabre, ale po zderzeniu z przeszkodą dryfującą w wodzie Alex i Daniel Ross
muszą zrezygnować z dalszej żeglugi.
W styczniu 2012 roku Thomson bierze
udział w pierwszym z trzech wyjątkowych filmów reklamowych – w garniturze
staje na uchylnym kilu płynącego jachtu.
W tym samym roku łódź kupuje Zbigniew
Gutkowski. Na burtach pojawiają się barwy firmy Energa. „Gutek” jest pierwszym
Polakiem, który startuje w Vendée Globe,
ale po siedmiu dniach musi się wycofać
z powodu awarii autopilota. Usterka okazuje się na tyle skomplikowana, że dopiero
rok później, po licznych eksperymentach
i wymianie niektórych elementów, udaje
się rozwiązać problem. Gutkowski nie miał
szans zrobić tego na wodzie.
W 2013 roku „Energa” staje do próby pobicia rekordu północnego Atlantyku (trasa
Nowy Jork – przylądek Lizard). W tym samym czasie z rekordem należącym do Alexa
Thomsona mierzy się Marc Guillemot (jacht
„Safran”). Zarówno Polak, jaki i Francuz,
poprawiają wynik Anglika, ale szybszy jest
Guillemot i to jego czas trafia do księgi rekordów. W 2013 roku Gutkowski startuje z Maciejem Marczewskim w regatach Transat Jacques Vabre – zajmują siódme miejsce.
Po zakończeniu współpracy z firmą
Energa, „Gutek” chce jeszcze wystartować
w Barcelona World Race. Niestety nie znajduje nowych partnerów i postanawia sprzedać jacht. – Nie mogłem dłużej go utrzymywać. Musiałem też zapłacić rachunki po
Vendée Globe. Po prostu byłem zmuszony
do sprzedaży jachtu – mówi „Gutek”. W listopadzie 2015 roku nowym właścicielem
zostaje Stéphane Le Diraison. W czerwcu
zalicza regaty kwalifikacyjne, a we wrześniu nadaje łodzi nową nazwę „Compagnie
du Lit – Boulogne Billancourt”. Według listopadowego wydania francuskiego pisma
„Voiles et Voiliers”, budżet zespołu to 1,2
mln euro (łącznie z zakupem jachtu). – Na
zdjęciach i filmach widać, że Stéphane niewiele zmienił na pokładzie. Chyba posłuchał moich rad i zmienił tylko to, co było
konieczne. Między innymi takielunek oraz
część żagli. Patenty, które zakładałem,
wciąż tam są – mówi „Gutek”.
Milka Jung
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 94 712 88 00
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, Szczecin, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3,
tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
OSW w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1, tel. 512 338 983
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Szczecin, Piastów 41,
tel. 91 449 49 80
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KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25,
tel. (52) 345 68 37
Yacht Club Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska klubu „Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412

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

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42,
tel. (61) 67 039 59
Decathlon Swadzim, św. Wincentego 5, Tarnowo Podgórne
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
JKW Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim,
tel. 730 730 789
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
Sklep Easy Surf, Poznań, Warszawska 39/41, tel. 513 020 570
POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70 ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, tel. (62) 767 18 67
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
ŻMKS Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Sklep Żeglarski Auto Żagiel Sport, Szczepidło 88c, Krzymów,
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
tel. 601 74 91 52
Sklep Smart, Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
WOZŻ Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
MAZOWIECKIE
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Chojnicki Klub Żeglarski, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20 Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31,
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
tel. (22) 46 516 78
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk, Stogi 20a,
Sztorm Grupa, Białobrzegi, Centrum Konferencyjne Promenada,
tel. (58) 322 26 03
Spacerowa 35, tel. 669 900 600
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, Piłsudskie- Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
go 29, Chojnice
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki ChorwaSport-Sails Center, Rytel, Dworcowa 48, tel. 52 39 85 322
cji, Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, pokój 17, biuroJachtklub Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
wiec IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy,
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11,
tel. (22) 541 63 63
tel. (87) 420 60 00
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
tel. (87) 428 52 65
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10,
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
tel. (22) 822 64 81
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Iława, Chodkiewicza 5,
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15 Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Okopowa 47, tel. (22) 243 29 10
Żeglarska tawerna „Lokal na Rybę” (gotuje Bartosz Lisek), WarMBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
szawa, Kwiatowa 1/3/5, wejście od Różanej 42, tel. 690 04 33 04
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38
KUJAWSKO–POMORSKIE
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, Rynek Staromiejski 36/38,
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
tel. (56) 62 110 73
Sklep Slam, Mikołajki, Plac Wolności 2, tel. 602 776 202
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, tel. (52) 358 64 28
Stanica w Nadbrzeżu, Tolkmicko, tel. 601 949 616
Klub Żeglarski Wind, Koronowo, Jachtowa 1
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21

LUBUSKIE
UKS Yacht Club Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27,
tel. 683 253 079
Tawerna Żeglarska, Zielona Góra, Batorego 126A, tel. 690 900 708
ŁÓDZKIE
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 676 33 58
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, tel. (44) 710 86 82
LUBELSKIE I PODLASKIE
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, Lublin, Chrobrego 1,
tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie, Zarzecze 1,
tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55
DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40,
tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
Decathlon Wrocław Bielany, Francuska 2, Bielany Wrocławskie
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki Klub Żeglarski, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Klub Żeglarski Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a,
tel. 502 630 356
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604 109 715
Centrum Sportów Wodnych Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19,
tel. 509 75 70 78
ŚLĄSKIE I PODKARPACKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20,
tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4,
tel. 607 696 783
Yacht Club Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b,
tel. 605 282 169
Yacht Klub Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39
MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34,
tel. (12) 43 301 36
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie Nowy Targ, Kluszkowce,
Stylchyn 36, tel. 530 523 433
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regaty sport

Puchar Ameryki już za kilka
miesięcy. Brytyjczycy coraz mocniejsi

O

Zespół BAR. Debiutanci pokonują nawet obrońców pucharu.

wać w półfinałach. Najlepsza ekipa stanie
do walki z obrońcami trofeum. Batalia o puchar będzie się rozgrywać w drugiej połowie
czerwca. By zwyciężyć, wystarczy wygrać
siedem wyścigów.
Organizatorzy zaplanowali ciekawe imprezy towarzyszące, między innymi regaty
Red Bull Youth America’s Cup, regaty luksusowych jachtów, czyli America’s Cup Superyacht Regatta oraz America’s Cup J Class
Regatta.
Amerykanie, którzy w poprzedniej edycji
mieli największy budżet wynoszący 200 mln
dolarów, tym razem działają nieco skromniej – zaplanowano wydanie 170 mln USD.
Brytyjczycy także nie narzekają na fundusze.

Fot. Ricardo Pinto / ACEA 2016

Podobno to właśnie zespół Land Rover BAR
przygotowuje najwięcej niespodzianek technicznych. Nowozelandczycy z powodzeniem
walczą o sponsorów – do grupy firm wspierających zespół dołączył ostatnio producent
piwa. Szwedzi wzmocnili drużynę kadrowo,
ale nie są wymieniani w gronie faworytów.
Japończycy dowodzeni przez Nowozelandczyka Deana Barkera pozyskali niedawno
gwarancje finansowe, a do prac nad jachtem
dołączyło ponad dwudziestu naukowców
z uniwersytetu tokijskiego. Francuzi już chyba pogodzili się z rolą outsiderów, ale zapowiadają walkę do końca. W końcu szefem
drużyny jest Franck Cammas.
Marek Słodownik

Fot. Ricardo Pinto / ACEA 2016 (2)

statnią eliminację cyklu America’s
Cup World Series rozegrano w Japonii w połowie listopada. Była to
pierwsza pucharowa impreza w Azji. Zwyciężyli Brytyjczycy – na czele załogi Land
Rover BAR stoi Ben Ainslie. Choć ta ekipa
debiutuje w cyklu America’s Cup World Series, zwyciężyła także w klasyfikacji łącznej
po dziewięciu eliminacjach. Drugie miejsce
zajęli w Japonii Szwedzi z zespołu Artemis
Racing. Na trzecim miejscu regaty ukończyli
Amerykanie z Oracle Team USA – drużyną
obrońców dowodzi James Spithill.
Spore zamieszanie w świecie America’s
Cup związane było z wyborem jachtów do finałowej rywalizacji o puchar. Najpierw zapowiadano, że jachty AC45F o długości 45 stóp
będą wykorzystywane tylko podczas eliminacji, a w finałach załogi będą rywalizować
na katamaranach o długości 70 stóp. Później
zmieniono decyzję i zapowiedziano, że finały
jednak odbędą się na mniejszych jednostkach.
Włosi zdążyli już jednak wydać miliony na
prace projektowe, więc Patrizio Bertelli, szef
koncernu Prada, wycofał włoski team z rywalizacji. Wreszcie zdecydowano, że w finałach
załogi będą rywalizować na zmodyfikowanych katamaranach o długości 45 stóp nazwanych ACC (America’s Cup Class). Każdy
zespół musi je zaprojektować i zbudować.
Eliminacje Louis Vuitton Cup rozpoczną
się na Bermudach 26 maja 2017 roku. Sześć
zespołów będzie rywalizować w systemie
każdy z każdym. Zwycięzca cyklu America’s Cup World Series otrzymuje przed startem dwa punkty, drugi zespół – punkt. Po
dwóch rundach zostaną wyłonione cztery
zespoły, które od 4 czerwca będą rywalizo-

SoftBank Team Japan walczy ambitnie. Są lepsi od Francuzów.

www.wiatr.pl

Emirates Team New Zealand. Czwarte miejsce w Japonii, trzecie w klasyfikacji generalnej.
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Fot. Szymon Sikora / PZŻ

sport energa sailing

Windsurfing stał się ważnym filarem programu Energa Sailing.

Grudniowa gala PZŻ – 110 kompletów żagli i akcesoriów dla klubów.

Zarażanie żeglarstwem
pod sztandarem Energa Sailing

Kamil Manowiecki, YKP Gdynia. Mistrz OOM 2016.

dla prawie 1000 dzieci w wieku od 7 do 11
lat. Projekt edukacyjny objęły patronatem
trzy urzędy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Rzecznik Praw Dziecka. Edukacja polegała
nie tylko na szkoleniu żeglarskim, ale także na propagowaniu zdrowego stylu życia
i bezpieczeństwa nad wodą.
Zainteresowanie żeglarskimi zajęciami co
roku jest bardzo duże – w niektórych miastach było trzy razy więcej chętnych niż
miejsc. Aby się nie spóźnić, należało zapisać dziecko przez internet pierwszego lub
drugiego dnia rekrutacji. Zasięg programu

stawia go wśród największych tego typu
projektów w sportach wodnych, nie tylko
w Polsce, ale także na świecie. – Współpracujemy ze szkołami, szkolimy za darmo nauczycieli, zorganizowaliśmy w Narodowym
Centrum Żeglarstwa w Gdańsku szkolenie
instruktorów, regionalnych koordynatorów
i rzeczników prasowych – mówi Maciej
Szafran z Polskiego Związku Żeglarskiego.
– We wszystkich czterech dotychczasowych edycjach projektu uczestniczyło
około 4 000 młodych adeptów żeglarstwa.
Liczymy, że dzięki programowi oraz jego
patronom zarazimy sportową pasją wielu
młodych ludzi – mówił Maciej Ruwiński
z Grupy Energa. – Być może niektórzy
z nich pójdą w ślady Miarczyńskiego, Białeckiej i Myszki. Jednak niezależnie od
tego, ile dzieci będzie kontynuować pływanie i rozpocznie profesjonalną karierę, Grupa Energa nadal będzie popularyzować żeglarstwo i zachęcać do jego uprawiania, bo
to klucz do poznania sił przyrody, rozwoju
fizycznego i kształtowania charakterów.
Więcej o Energa Sailing na stronie internetowej www.energasailing.pl.

Grupa Energa partnerem strategicznym
żeglarskiej kadry narodowej PZŻ
Energa Sailing Team Poland
oraz programu edukacji żeglarskiej
ENERGA SAILING

reklama

Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl
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Fot. energa sailing (2)

K

ilkanaście tysięcy dzieci ze szkół
podstawowych uczestniczyło jesienią w otwartych lekcjach żeglarstwa – dzięki wsparciu Ministerstwa
Sportu i Turystyki zajęcia zorganizowano
w każdym z dziesięciu ośrodków programu edukacyjnego Energa Sailing. Trenerzy
i instruktorzy wspierający projekt Grupy
Energa i Polskiego Związku Żeglarskiego
wprowadzili uczestników spotkań w świat
sportów wodnych. Uczniowie zobaczyli łodzie klasy Optimist i deski windsurfingowe,
otrzymali też garść niezbędnych informacji
na temat nauki żeglowania w programie
Energa Sailing. Wierzymy, że dzieci nie zapomną o tym przez zimę i wczesną wiosną
odwiedzą kluby, by rozpocząć w nich prawdziwą przygodę – podobnie, jak ich rówieśnicy i nieco starsi koledzy.
W minionym sezonie projekt Energa Sailing miał cztery filary: cykl regat w klasie
Optimist Energa Sailing Cup, wsparcie kadry narodowej Energa Sailing Team Poland,
wsparcie prestiżowych regat Energa Sopot
Match Race oraz edukacja żeglarska dla najmłodszych, czyli bezpłatne zajęcia i treningi

Jako największy w Polsce dostawca energii ze źródeł odnawialnych wiemy, jak
ważna jest współpraca z siłami natury. Woda to dla Energi coś więcej niż tylko 47
hydroelektrowni. To troska o środowisko, ale też możliwość rozwoju i realizacji pasji.
Dzięki programowi Energa Sailing najlepsi żeglarze reprezentują Polskę przygotowując
się i rywalizując na światowych akwenach. Najbardziej utytułowani z nich zachęcają
także dzieci i młodzież w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego do
aktywnego spędzania wolnego czasu na wodzie.
Obierz kurs na ekologiczną energię, wybierz kontakt z korzyścią na energa.pl

Playboat jachty motorowe

Nagrody BOB 2016 dla
najlepszych łodzi motorowych

Nagrody BOB 2016 wręczono na targach w Berlinie.

wydaniu „Wiatru”.

D

ziennikarze branżowych czasopism z 15 europejskich krajów
sprawdzili 171 najnowszych jachtów motorowych. Przeprowadzono łącznie
527 testów. Wybór finalistów był trudny
i okupiony wielogodzinnymi sporami – do
walki o tytuły w pięciu kategoriach nominowano 29 jednostek. Zwycięzców wybrano
w tajnym głosowaniu. Nagrody wręczono
podczas gali otwierającej berlińskie targi
Boat & Fun – uroczystość zgromadziła ponad 150 przedstawicieli stoczni i przyjaciół
z branży jachtowej. Warto zwrócić uwagę, że
sporo nominowanych łodzi powstaje w Polsce: Arctic Commuter 25, Beneteau Barracuda 8, Jeanneau Merry Fisher 795, Agapi 800,
Axopar 37, Sea Ray 250 Sun Sport… Największe gratulacje należą się jednak stoczni
Delphia Yachts – jacht Delphia Escape 1150
Voyage był jedyną nominowaną do nagrody
jednostką polskiej marki.
W kategorii Best for Beginners (jachty
dla początkujących motorowodniaków) tytuł zdobyła łódź Bella 700 BR, o której obszernie pisaliśmy w listopadowym wydaniu
„Wiatru”. W imieniu fińskiej stoczni Bella
-Veneet Oy nagrodę odebrał projektant Espen
Thorup. – Budowa tej niezwykłej jednostki
nie byłaby możliwa bez wsparcia około 300
osób. Dlatego uznanie należy się wszystkim
pracownikom stoczni – powiedział w Berlinie Espen Thorup. Jeżeli marzycie o nowoczesnej i bezpiecznej łodzi typu bow rider,
Bella 700 BR może być tą, której szukacie.
W kategorii Best for Fishing (łodzie dla
wędkarzy) zwyciężył jacht Beneteau Barracuda 8. Nagrodę odebrał Mike Keser,
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przedstawiciel stoczni Beneteau w Niemczech. Osiągi, dzielność morska i bogate
wyposażenie wędkarskie – to wszystko
zadecydowało o zwycięstwie tej jednostki.
Mike Keser tylko na chwilę zszedł ze sceny,
gdyż za moment odbierał nagrodę dla jachtu
Beneteau Swift Trawler 30, który zwyciężył
w kategorii Best for Travel. – Zwycięstwo
w dwóch kategoriach na pewno umocni naszą rynkową pozycję i będzie dodatkowym
argumentem podczas rozmów z przyszłymi
armatorami – przyznał Keser.
Nagrodę w kategorii Best for Fun (najlepsze
do zabaw na wodzie) zdobył jacht budowany
w austriackich górach – Frauscher 1414 Demon. Odebrał ją Stefan Frauscher, właściciel
niewielkiej rodzinnej stoczni. – Dziękuję
pracownikom, którzy wykonali fantastyczną
robotę. A także członkom jury, którzy docenili naszą pracę. Jestem dumny i szczęśliwy
– powiedział Stefan Frauscher, który nie krył
swego zaskoczenia sukcesem.
Ostatnia nagroda, w kategorii Best for
Family, trafiła w ręce Thomasa Sarina,
właściciela fińskiej stoczni Sarins Båtar.
Nagrodzono łódź Sargo 33. – Od 50 lat
budujemy jachty. Zawsze staramy się dbać
o bezpieczeństwo, stabilność żeglugi i osiągi. Sargo 33 to łódź, która łączy te elementy. Po pokładach możemy się poruszać bezpiecznie – nie ma stopni i progów, a burty
są tak wysokie, że możemy bezpiecznie
podróżować z dziećmi – powiedział Frank
van Delden, dyrektor Harle Yachtbau (importer jachtów Sargo).
Tekst i zdjęcia: Arek Rejs,
członek jury Best of Boats Awards
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W kategorii Best for Beginners tytuł zdobyła fińska łódź Bella 700 BR, o której obszernie pisaliśmy w listopadowym

NOMINOWANE ŁODZIE. Best for Beginners:
AMT 190 BR, Bayliner VR 6, Bella 700 BR, Rand
Picnic, Silver Eagle BR 640. Best for Fishing: Arctic Commuter 25, Beneteau Barracuda 8, Faster
545 CC, Jeanneau Merry Fisher 795 / 795 Marlin. Best for Travel: Bavaria E 40, Beneteau Swift
Trawler 30, Delphia Escape 1150 Voyage, Elling
E 6, Nimbus 305 Coupé E-Power, Seafaring 44.
Best for Fun: Agapi 800, Axopar 37, Finnmaster
Husky R8, Frauscher 1414 Demon, Ganz Ovation
7.6, Jeanneau Cap Camarat 10.5 WA, Sea Ray
250 Sun Sport. Best for Family: Bavaria R 40 F,
Beneteau Gran Turismo 46, Finn Marin Finnmaster T7, Jeanneau Leader 46, Pehn Vario 660,
Sargo 33, Targa 30.1.

System bezpieczeństwa ﬁnansowego
Polska ● Niemcy ● Austria ● Szwajcaria ● Dania ● Hiszpania ● Francja ● Szwecja ● Chorwacja ● Słowacja ● Finlandia ● Turcja

Bezpieczny
czarter
z gwarancją
zwrotu wpłaty!
Certyfikat nr:

Agencja:

GWARANCJA ZWROTU PŁATNOŚCI ZA CZARTER
Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie wtedy, gdy Klient otrzyma go razem z umową czarteru.

______________
IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA
______________
NAZWA OPERATORA CZARTERU
______________

_______________
_______________
CENA CZARTERU
_______________

ADRES EMAIL KLIENTA

ROZPOCZĘCIE CZARTERU

ZAKOŃCZENIE CZARTERU

______________________________________
Data wystawienia i pieczęć agencji czarterowej:

Niniejszy certyfikat ubezpieczenia jest ważny wyłącznie dla w/w rezerwacji i umowy czarteru, zawartych za pośrednictwem Firmy wymienionej
powyżej przed
Dla każdej umowy czarteru należy wydać odrębny certyfikat. Limit odszkodowania przypadający na jedną umowę czarteru wynosi 10 000 EUR.
Ubezpieczeniem objęte są przedpłaty Klientów wniesione agencjom czarterowym lub operatorom czarteru, zgodnie z warunkami gwarancji, której
treść znajduje się poniżej.
Szkody należy zgłaszać bezzwłocznie do:

Deutscher YACHT-POOL Versicherungs-Service GmbH
Schützenstrasse 9, D- 85521 Ottobrunn/München | Tel: 0048 88 48 35 888 ; info@yacht-pool.pl
na podstawie pełnomocnictwa Ubezpieczyciela (Wiener Städtische, Rochusgasse 3-5, 1030 Wien):
Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group Wien

GWARANCJA ZWROTU PŁATNOŚCI ZA CZARTER (WARUNKI)
Vienna Insurance Group w Wiedniu gwarantuje zwrot przedpłat za niezrealizowany czarter Klientom wymienionych powyżej firm (agencja czarterowa, operator
czarteru) w przypadku powstania obowiązku ich zwrotu ze względu na niezrealizowanie wykupionej przez Klienta usługi, spowodowane ogłoszeniem
niewypłacalności przez firmy wymienione powyżej. Roszczenie o zwrot przedpłaty za czarter ograniczone jest wysokością wpłaty potwierdzonej w rezerwacji
przez agencję czarterową i wniesionej przez Klienta zgodnie z umową czarteru. Jeżeli część wpłaty została już wykorzystana w ramach realizacji części zarezerwowanych usług, odszkodowanie będzie wypłacone proporcjonalnie. Rekompensata za niewykorzystaną część opłaty za czarter należy się wyłącznie wtedy,
gdy operator czarteru nie jest w stanie zapewnić Klientowi innego jachtu o porównywalnych parametrach, zgodnie z umową czarteru wymienioną powyżej.
Jeżeli agencja czarterowa nadal posiada część pieniędzy wpłaconych przez Klienta, których nie przekazała jeszcze operatorowi czarteru, w przypadku
niewypłacalności operatora czarteru kwota będąca w posiadaniu agencji zostanie odjęta od kwoty odszkodowania.Gwarancja obejmuje wszystkie rejsy czarterowe
realizowane przez firmy wymienione powyżej, zarezerwowane do ostatniego dnia okresu ubezpieczenia włącznie. Znaczenie ma data rezerwacji widniejąca na
potwierdzeniu rezerwacji czarteru otrzymanym przez Klienta. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia (01. stycznia – 31. grudnia) wynosi 200 000 EUR
na wszystkie roszczenia uprawnionych posiadaczy polskiego certyfikatu gwarancji YACHT-POOL, ubezpieczonych przez Vienna Insurance Group w Wiedniu.
Jeżeli szkody z roku ubezpieczeniowego okażą się przewyższać 200 000 EUR, wówczas odszkodowania dla poszczególnych klientów zostaną zredukowane w
sposób proporcjonalny w takim stosunku, w jakim pozostaje suma wszystkich roszczeń do maksymalnej sumy ubezpieczenia. Roszczenia z tytułu utraty przedpłaty
należy zgłaszać bezzwłocznie po dacie zakończenia czarteru, jednak nie później niż na 100 dni od daty jego zakończenia wskazanej w umowie czarteru. Likwidacja
szkody odbędzie się po 4 miesiącach od zakończenia roku ubezpieczeniowego, biorąc pod uwagę limit odpowiedzialności za wszystkie zasadne roszczenia
zgłoszone w tym czasie. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić zwrotu płatności za czarter utraconej wskutek niewypłacalności operatora czarteru, jeżeli szkoda
nie została zgłoszona do YACHT-POOL w terminie do 100 dni po wskazanej na niniejszym certyfikacie dacie zakończenia czarteru.
Udział własny Klienta w szkodzie wynosi 10% utraconej płatności za czarter i przeznaczony jest na pokrycie kosztów administracyjnych.

INFORMACJA O UBEZPIECZENIACH CZARTEROWYCH

Przypominamy, że ubezpieczenie utraty przedpłaty za czarter dotyczy wyłącznie ryzyka niewypłacalności agencji lub operatora czarteru. Szkody majątkowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz szkody wyrządzone w użytkowanym jachcie
nie są ubezpieczone. YACHT-POOL, jako pomysłodawca ubezpieczenia OC skippera, na potrzeby ochrony skippera i jego
załogi stworzył także inne produkty ubezpieczeniowe.
Pozostałe produkty ubezpieczeniowe są dostępne poprzez naszą stronę internetową. Więcej informacji znajduje się na drugiej
stronie niniejszego certyfikatu.

www.yacht-pool.pl

Rejsy z gwarancją YACHT-POOL oferują:
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