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Antarktyda Tomka Sosina

Lornetka Nikon Monarch HG.
Nowe standardy w obserwacji na morzu

W

żeglarstwie i sportach motorowodnych, podobnie jak
w każdej innej dziedzinie, standardy się zmieniają. Pływamy coraz lepszymi jachtami. Nosimy coraz doskonalsze sztormiaki. Nawigację prowadzimy na coraz dokładniejszych
urządzeniach i aplikacjach. Nie inaczej jest na pokładzie – chcemy
obserwować horyzont coraz lepszymi lornetkami. To, co kilkanaście lat temu było standardem, dziś często jest jedynie stereotypem. Jednym z takich stereotypów jest stwierdzenie, że idealna
lornetka na jacht to model 7x50 z kompasem.
Modele 7x50 na pokładach jednostek pływających zagościły
przed II wojną światową – były to duże i ciężkie lornety z optyką
bez żadnych powłok antyodblaskowych. Aby móc rozsądnie korzystać z takiej lornetki w nocy, musiała mieć małe powiększenie i stosunkowo duży obiektyw. Stały kontakt z bryzgami wody morskiej
wymagał wodoszczelności, więc okulary musiały być wolne w obsłudze i indywidualnie ogniskowane, bo właśnie takie najłatwiej
uszczelnić. Kompas był niezbędny, bo przecież żadna forma nawigacji satelitarnej nie istniała – wyznaczenie linii pozycyjnej przez
namiar magnetyczny było jedyną metodą.
Czasy się jednak zmieniły. Technologie optyczne i mechaniczne –
także. Na rynku pojawiła się na przykład lornetka Nikon Monarch HG
8x42, która pod każdym względem bije „stare dobre lornetki” 7x50.
Ma nieco mniejszy obiektyw, ale za to wszystkie elementy układu
optycznego pokryto bardzo wydajnymi wielowarstwowymi powłokami antyodblaskowymi. W efekcie Monarch HG daje bardzo jasne
i kontrastowe obrazy – z powodzeniem możemy jej używać w nocy.
Niejako w bonusie otrzymujemy znacznie większe pole widzenia wy-

noszące aż 8,3° (najlepsze „siódemki” dają najwyżej 7,5°). Lornetkę
Monarch HG wyposażono w korektor krzywizny pola, dzięki któremu obraz jest ostry aż do samej krawędzi pola widzenia. To niesamowite uczucie... Właściwie można odnieść wrażenie, że nie patrzymy
przez lornetkę, ale zagłębiamy w obserwowaną przestrzeń.
Monarch HG to naprawdę solidny sprzęt. Choć lornetka powstała
z monolitycznego odlewu magnezowego – nie grozi jej ani korozja,
ani woda (nawet przy całkowitym zanurzeniu). Metalowe są nawet
regulowane muszle oczne. Dzięki temu pracują płynnie i precyzyjnie. Bez szwanku przetrwają wiele sezonów pokładowej służby.
Co ważne, choć mamy tu sporo metalu, lornetka jest lekka, waży
zaledwie 680 gramów. Poza tym jest stosunkowo niewielka – z powodzeniem zmieści się w bagażu podręcznym lub w turystycznej
torbie podczas wycieczki w głąb lądu.
Firma Nikon dołożyła starań, by zapewnić lornetce najwyższą
klasę wodoszczelności. Osiągnięto ją, choć producent zastosował
centralny mechanizm ogniskowania. Dzięki temu możemy obsługiwać lornetkę jedną ręką, nie tracąc kontroli nad sterem lub szotem
grota.
Guma pokrywająca lornetkę ochroni ją przed wstrząsami i delikatnymi uderzeniami. Gwarantuje też pewny chwyt. Nawet w nocy,
gdy temperatura dość wyraźnie spadnie, nie musimy się obawiać
wychłodzenia dłoni. A co z kompasem? Dajmy spokój, to już nie
te czasy. Dziś wyznaczamy kurs korzystając z ploterów map i GPS.
Poza tym na każdym jachcie armatorskim oraz czarterowym i tak
musimy mieć tradycyjny kompas (pokładowy lub ręczny).
Marcin Górko

www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl
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Etapowe Regaty Turystyczne 2016

fot. Magdalena Myłka
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Szczecin
nagrodzi żeglarzy
Zbliża się druga edycja Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina.
Kolejny raz wyróżnione zostaną osoby, osiągnięcia i inicjatywy związane
z żeglarstwem. W marcu, podczas uroczystej gali, poznamy zwycięzców w aż
dziesięciu kategoriach!
Wybór zwycięzców poprzedzi zgłaszanie
kandydatów i wyłonienie nominowanych.
Nad całością czuwać będzie kapituła nagród i prezydent Szczecina, który w roku
2016 zdecydował o ustanowieniu nagród.
– Nagrody są odpowiedzią na inicjatywę
środowiska żeglarskiego naszego miasta,
które ma bogate tradycje i doświadczenie
– zapowiada Prezydent Piotr Krzystek.
– Chcemy wyróżniać szczególne osoby
oraz instytucje, które wykazały się w żeglarstwie w sposób wyjątkowy. Myślę że
poprzez godne wykorzystanie potencjału,
który drzemie w tej nagrodzie, utrwalamy
w świadomości społecznej, jak ważną rolę
żeglarstwo pełni w życiu naszego miasta.
Celem nagród jest popularyzacja żeglarstwa i jego tradycji; uhonorowanie
ważnych osiągnięć żeglarskich (w tym
związanych z Pomorzem Zachodnim
i Pomorzem Przednim); kształtowanie i rozwijanie świadomości morskiej
i wyróżnienie dokonań w dziedzinie
wychowania morskiego dzieci i mło-

Regaty Oldtimerów Epifanes Trophy 2016
fot. arch. YKP

Szczeciński Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej

dzieży. Kategorii, w których Prezydent
Miasta Szczecin będzie mógł przyznać
nagrody jest dziesięć.
– Główną nagrodą jest nagroda im. kapitana Ludomira Mączki – zapowiedział
żeglarz Piotr Owczarski, członek kapituły.
– Tym samym jej patronem został znany
żeglarz, podróżnik, postać, która zrosła
się ze Szczecinem. Cechą szczególną tej
nagrody jest jej międzynarodowy wymiar.
Pozostałe kategorie to:
l Rejs Roku – Nagroda imienia
Wyszaka (fundatorem nagrody jest
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski);
l Żeglarz Roku (fundatorem Nagrody
jest ZOZŻ);
l Regatowiec Roku – Nagroda imienia
kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego;
l Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski;
l Nagroda Kota Umbriagi;
l Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina;
l Wydarzenie Żeglarskie;
l Młody Żeglarz Roku;
l Żeglarska Nagroda Specjalna.

fot. W. Seidler

Kandydatur do poszczególnych nagród
od 10 stycznia do 15 lutego 2018 roku
będą mogli zgłaszać mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego
i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki,
także mieszkańcy całej Polski.
Prócz tego kandydatów zgłaszać mogą
także: członkowie kapituły oraz instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia,
fundacje, organizacje i kluby żeglarskie.
Spośród nadesłanych kandydatur wyłonieni zostaną nominowani do poszczególnych wyróżnień.
Laureatów poznamy podczas uroczystej
Gali Żeglarskiej zaplanowanej na 24 marca
2018 roku.
Nagrody Żeglarskie Szczecina podkreślają
charakter stolicy Pomorza Zachodniego –
miasta związanego z wodą, żeglarstwem
i gospodarką morską, co znajduje swoje
odzwierciedlenie w strategii marki Szczecin Floating Garden 2050.
nagrodyzeglarskie.szczecin.pl

PERYSKOP WYdarzeNIA

www.punt.pl

Zarezerwuj jacht
na sezon 2018
R A B AT Y F I R S T M I N U T E
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C

zytelnicy magazynu „Wiatr”
i internauci wybierają żeglarza roku. Początek głosowania: 15 grudnia. To już piąta edycja
naszego konkursu. Nie ma w nim
kategorii, kapituły, ani ustalania wyników przy zielonym stoliku – to wy
decydujecie, które dokonania polskich żeglarzy wzbudziły wasze największe uznanie. I tym samym, kto
najbardziej zasłużył na tytuł. W konkursie Żeglarz Roku 2017 Magazynu
„Wiatr” przyznano sześć nominacji. O zwycięstwo, pamiątkową
statuetkę oraz cenne nagrody rywalizują: Karol Jabłoński, Zofia
Klepacka, Jacek Noetzel, Joanna Pajkowska, załoga Agnieszka
Skrzypulec – Irmina Mrózek-Gliszczynska oraz Mirosław Zemke.
Karol od kilku lat zadziwia kibiców i rywali. Nominację otrzymuje
za zdobycie Wielkiego Szlema w bojerowej klasie DN: mistrzostwo
świata, mistrzostwo Europy i mistrzostwo Polski. Zofia Klepacka
w niezwykły sposób godzi obowiązki mamy, społecznika i regatowca
– nominację przyznano za mistrzostwo Europy w olimpijskiej klasie
RS:X. Jacek Noetzel, twórca UKS Navigo i współtwórca niedawnych spektakularnych sukcesów sterników sopockiego klubu, zaskakuje skromnością. Ale fakty nie kłamią. Jacek otrzymuje nominację

za stworzenie najnowocześniejszego klubu katamaranów na świecie
i doprowadzenie jego wychowanków do podium mistrzostw świata.
Joannę Pajkowską, pierwszą damę oceanów żeglującą dziś pod polską
banderą, nominujemy za zwycięstwo w atlantyckich regatach załóg
dwuosobowych Twohanded Transatlantic Race. Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczynska kilka lata temu chciały kończyć kariery. Dziś należą do elity olimpijskiego żeglarstwa. Nominację przyznano za pierwszy polski złoty medal wywalczony na mistrzostwach
świata klasy 470. Mirosław Zemke nie jest zawodowym żeglarzem,
ale od kilku lat z sukcesami realizuje marzenia o morskiej regatowej
żegludze w najtrudniejszej formie. Nominację przyznano za spektakularne zwycięstwo w jesiennych bałtyckich regatach samotników Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland – Delphia Challenge. Na trasę wyścigu
wyruszyły 22 jachty, ale tylko Mirek Zemke dotarł do mety...
Dziękujemy naszym partnerom, którzy przygotowali nagrody dla
nominowanych żeglarzy. Firmie Hashtag, dostawcy eleganckich zegarków różnych producentów, za ufundowanie modeli marki Spinnaker. Firmie Freeway OMT, dystrybutorowi produktów GoPro – za
kamerę HERO5 Black. Firmie Henri Lloyd Polska – za voucher do zrealizowania w dowolnym salonie Henri Lloyd. Oraz firmie Parker Poland – za pneumatyczną kamizelkę ratunkową brytyjskiej marki ISP.
Wszystkim czytelnikom „Wiatru” życzymy rodzinnych, ciepłych
i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku
oraz krótkiej zimy.
Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

9732 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 VII-VIII 2017, IX 2017, X-XI 2017).
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Piąta edycja plebiscytu „Wiatru”

KURS NA KOMFORT
12 000 mil Szymona Kuczyńskiego

S

zymon, dwukrotny zdobywca tytułu Żeglarz Roku
Magazynu „Wiatr”, który
19 sierpnia wyruszył z Plymouth w samotny rejs dookoła świata bez zawijania
do portów, 5 grudnia minął australijski przylądek
Leeuwin. Za rufą jachtu
Szymon przecina południk przylądka Leeuwin.
„Atlantic Puffin” ponad
12 000 mil. Przed dziobem
– ponad 15 000 mil. Szymon płynie ze średnią prędkością 4,8 węzła
(116 mil na dobę). Żegluje jachtem o długości 6,36 metra (Maxus 22).
Nikt wcześniej nie opłynął świata w samotnym rejsie non stop tak
niewielką jednostką.
Na początku grudnia, robiąc porządki pod pokładem, żeglarz znalazł słoik konfitur – to chyba mikołajkowa niespodzianka. Wiatry od
rufy wieją z siłą 6, 7 stopni w skali Beauforta, w porywach 8. „Zszedłem trochę bardziej na południe, by się trzymać z dala od Australii,
a przy okazji skorzystać z prądu oceanicznego, który poprawia moje
przebiegi. Przy okazji skracam też drogę” – pisał Szymon na swej
stronie www.zewoceanu.pl.
Oczywiście nie brakuje kłopotów. Szymon stracił czujnik wiatru
na topie masztu oraz główny panel słoneczny. Musi oszczędzać prąd,
bo ma jedynie połowę poprzedniej mocy. Ogranicza więc słuchanie
muzyki i przygotowuje samoster wiatrowy, który być może zastąpi
dwa dotąd używane (hydrauliczny i elektryczny).
Dotąd tylko jeden Polak, Henryk Jaskuła, okrążył świat samotnie
klasyczną drogą wokół trzech przylądków, bez zawijania do portów
(37 lat temu kapitan Jaskuła żeglował z Gdyni do Gdyni).


DF150AP
DF175AP

Jeden kadłub szybszy od dwóch?

FOT. EMIRATES TEAM NEW ZEALAND

W

listopadzie przedstawiono koncepcję nowych łodzi na
najbliższą edycję Pucharu Ameryki zaplanowaną na
2021 rok. Zobaczyliśmy jachty jednokadłubowe, ale
nie mają one wiele wspólnego ze starymi jednostkami, za którymi
tęsknili niektórzy kibice.
Organizatorzy proponują jacht o długości 23 metrów bez tradycyjnego kila, z dwoma skrzydłami wodnymi, które będą unosić
kadłub ponad wodą. W słabych wiatrach oba skrzydła mają być
opuszczone. W silniejszych skrzydło zawietrzne będzie opuszczane, by zapewnić jednostce powierzchnię nośną, natomiast
nawietrzne będzie wyniesione ponad wodę, by zwiększyć ramię
prostujące i ograniczyć opory. Co ważne, jachty są uniwersalne –
mogą żeglować w różnych warunkach wietrznych.
Przedstawione wizualizacje to dopiero wstęp do prac projektowych,
które prowadzą zespoły z Nowej Zelandii i Włoch. Prawdopodobnie
łodzie będą miały miękkie żagle (zamiast sztywnych płatów). Zrezygnowano też z większości systemów hydraulicznych oraz ze wsparcia
kolarzy. Na pokładach będzie żeglować 12 osób. Nowe jachty będą
rozwijać prędkość ponad 35 węzłów – w niektórych warunkach mogą
być szybsze od katamaranów z ostatniej edycji Pucharu Ameryki.
Marek Słodownik
Tak mają latać nowe łodzie w Pucharze Ameryki.

Nowe silniki zaburtowe DF175AP i DF150AP jako pierwsze w klasie silników
o mocy 150-175 KM zostały wyposażone w układ Suzuki Selective Rotation,
umożliwiający zmianę kierunku obrotów śruby napędowej.
Silniki DF175AP i DF150AP wyróżnia również:
 imponująco niskie zużycie paliwa w szerokim zakresie pracy
 przełożenie 2.50:1
 wysoki współczynnik kompresji wynoszący 10.2:1
 pośredni układ dolotu powietrza ograniczający przyrost temperatury
zasysanej do komory spalania
 technologia spalania zubożonej mieszanki
 system selektywnej rotacji
 samoregulujący łańcuch rozrządu
 wyjątkowo ciche działanie

www.suzuki.pl

plebiscyt ŻEGLARZ ROKU 2017 MAGAZYNU „WIATR”

Karol Jabłoński

Karol Jabłoński.

Nominacja za zdobycie
Wielkiego Szlema w bojerowej
klasie DN: mistrzostwo
świata, mistrzostwo Europy
i mistrzostwo Polski.

K

arol Jabłoński (55 lat) zdobył
w 2017 roku jedenasty tytuł mistrza świata, ósmy tytuł mistrza
Europy oraz dziesiąty tytuł mistrza Polski.
Złoto mistrzostw świata Karol wywalczył
czwarty raz z kolei – w 2014 roku triumfował w Estonii, w 2015 – w Kanadzie, w 2016

Bojer klasy DN o numerze P-36 nie zwalnia tempa.

partnerzy plebiscytu

Fot. Robert Hajduk / ShutterSail.com

– w Szwecji, a w 2017 – w Stanach Zjednoczonych. „Żeglowanie na bojerze klasy DN
rozpocząłem na jeziorze Tałty 40 lat temu.
W 1992 roku, gdy miałem 30 lat, po raz pierwszy w jednym sezonie zdobyłem mistrzostwo
świata i Europy. Oba te sukcesy powtórzyłem
ćwierć wieku później! Nie sądziłem, że będzie
to możliwe” – pisał Karol na swym blogu. Jabłoński już piąty raz otrzymuje nominację
w plebiscycie „Wiatru”, co oznacza że był
obecny we wszystkich edycjach konkursu. To
po prostu niezwykłe!
Druga młodość Karola Jabłońskiego w żeglarstwie lodowym, czyli niezwykłe pasmo

Fot. Robert Hajduk / ShutterSail.com (2)

sukcesów, rozpoczęła się w 2012 roku, gdy
został mistrzem Europy. Rok później obronił tytuł. W 2014 roku znów był bezkonkurencyjny w obu najważniejszych imprezach:
trzeci raz z kolei został mistrzem kontynentu
i pierwszy raz po jedenastu latach wywalczył
złoto mistrzostw świata. W 2015 roku Jabłoński także zgarnął oba tytuły – zdobył dziewiąte złoto mistrzostw świata i siódme złoto
mistrzostw Europy (wygrywając wszystkie
pięć wyścigów). Rok później w Szwecji ponownie został mistrzem świata.
Po swój jedenasty tytuł mistrza świata
Polak sięgnął w minionym sezonie lodowym na jeziorze Kegonsa w stanie Wisconsin, triumfując we wszystkich trzech rozegranych biegach (w USA brąz wywalczył
Michał Burczyński, na czwartym miejscu
był Robert Graczyk, a na szóstym – Tomasz
Zakrzewski). Karol wygrał, choć słaby wiatr
faworyzował lżejszych sterników z bojerowej elity. – Cieszyła też wygrana z Mattem
Struble, młodszym rywalem, trzykrotnym
mistrzem świata i najlepszym Amerykaninem, przeciwko któremu żeglowałem
pierwszy raz. Wielu zawodników i kibiców
czekało na tę konfrontację. A mnie ona
zmobilizowała do bardzo intensywnych
przygotowań – mówi Karol Jabłoński.
Mistrzostwa Europy 2017 rozegrano na
Balatonie miesiąc później. Przeprowadzono osiem wyścigów. Karol wywalczył ósmy
tytuł mistrza kontynentu (czwarty z kolei).
„Lód był miękki i zmieniał strukturę, więc
dobór płóz nie był łatwy. Siła i kierunek
wiatru też były niestabilne. Ale mistrzowska pogoń i zażarta walka o każdy metr,
każdą pozycję w każdym wyścigu, miały
decydujący wpływ na moje zwycięstwo”
– relacjonował Karol Jabłoński. Drugie
miejsce, ze stratą punktu, zajął Michał Burczyński. Trzeci był Łukasz Zakrzewski,
a czwarty – Dariusz Kardaś. Nasi rządzą
na lodzie niepodzielnie, ale król wciąż jest
jeden...


Jabłoński startuje na lodzie już 40 lat.

reklama

ŻEGLARZ ROKU 2017 MAGAZYNU „WIATR” plebiscyt

Z

łoty medal mistrzostw Europy Zofia Klepacka zdobyła w Marsylii
w maju 2017 roku. Polka miała
doskonały finisz – zwyciężyła w ostatnim
wyścigu finałowym, wyprzedzając w klasyfikacji łącznej Rosjankę Stefanię Elfutinę
oraz reprezentantkę Hongkongu Hei Man
Chan (trzecią zawodniczką Europy została
Włoszka Flavia Tartaglini). Zgodnie z formułą regat, którą w sezonie poolimpijskim testowano właśnie we Francji, ten jeden wyścig
(uczestniczyło w nim 12 najlepszych zawodniczek) decydował o końcowych wynikach
w czołówce i przyznaniu medali. Wcześniej
doskonale żeglowała także Maja Dziarnowska, która prawie we wszystkich startach
zajmowała wysokie miejsca i miała szansę
na medalowy sukces. Niestety ostatni wyścig
finałowy ukończyła na siódmej pozycji i właśnie tę lokatę zajęła w generalnej klasyfikacji
(piąte miejsce w mistrzostwach Europy).
Kilka tygodni wcześniej Zofia Klepacka
triumfowała w regatach Pucharu Świata
w Hyères. Od początku żeglowała w ścisłej
czołówce i szybko objęła pewne prowadzenie. Trzykrotnie kończyła biegi na drugiej
pozycji i trzy razy na trzeciej (także w wyścigu medalowym). Chinka Yunxiu Lu zajęła w łącznej klasyfikacji drugą lokatę, tracąc
do Klepackiej aż 23 punkty. Brąz wywalczyła reprezentantka Izraela Noga Geller.
W minionym sezonie Klepacka wygrała
także Puchar Europy rozegrany na Majorce.
Zajęła czwarte miejsce w regatach Pucharu
Świata w Santander. Wygrała mistrzostwa
Polski. A pod koniec sezonu zajęła czwarte
miejsce podczas mistrzostw świata rozegranych w Japonii.
– Pod koniec roku miałam czas, by odpocząć fizycznie i psychicznie po długim
i wyczerpującym sezonie – mówi Zofia. –
Jednak już wkrótce zabieramy się ostro do
pracy, by przed nowym sezonem przygotować solidną formę.


Zofia Klepacka

Zofia Klepacka ze złotym medalem mistrzostw Europy.

Fot. Robert Hajduk / ShutterSail.com

Fot. Robert Hajduk / ShutterSail.com

Nominacja za mistrzostwo Europy
w olimpijskiej klasie RS:X.

Zwyciężczyni bierze wszystko – tytuł wywalczony w decydującym starcie smakuje wyjątkowo.
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Jacek Noetzel

Jacek Noetzel.

Fot. Tadeusz Lademann

Nominacja za stworzenie
w Sopocie najnowocześniejszego
klubu katamaranów na świecie
i doprowadzenie jego
wychowanków do podium
mistrzostw świata.

nali na swoim akwenie sterników z Nowej
Zelandii, Australii i Stanów Zjednoczonych.
Wiara w sukces przenosi góry – dziś medaliści
z Sopotu przygotowują się do startów w olimpijskiej klasie Nacra 17. Tak właśnie wyglądała w skrócie droga od sopockiego trawnika,
po realne marzenia o igrzyskach. Bez uporu
i wizji Jacka nikt by tego szlaku nie przeszedł.
Jak zareagował na wieść o nominacji do plebiscytu „Wiatru”? „Przecież nie mam żadnych
sukcesów” – wypalił w pierwszych słowach.
No cóż, skromność jest prawem mistrzów.
Przed laty pływał na optimiście i cadecie. Później żeglował na siedemdziesiątce
i olimpijskiej desce. Przez trzy lata startował na olimpijskim katamaranie klasy Tornado. Był także członkiem załogi Romana
Paszke i jachtu „Gemini”. Dlaczego postawił na katamarany? – Dwukadłubowce to
prędkość, frajda, wspaniała żegluga, rozwój
technologiczny i pasja na całe życie – mówi
Jacek. Kupił więc mały plażowy katamaran
i zaczął tą pasją zarażać. Z czasem w Sopocie było coraz więcej łódek i młodzieży.
Klub zaczął organizować regaty, w niektórych startowało nawet 70 katamaranów.
Podczas sierpniowych mistrzostw świata
w zatoce rywalizowało 125 sterników.

Wraz ze wzrostem poziomu sportowego
sopockich żeglarzy, Jacek Noetzel pomagał w udoskonalaniu katamaranów polskiej
konstrukcji. Początkowo rodzime łódki,
powstające w firmie Jakuba Kopyłowicza,
z trudem zdobywały zagraniczne rynki.
Dziś katamaran Exploder AD3 jest najlepszą konstrukcją na świecie. W klasyfikacji sopockich mistrzostw w pierwszej
dziesiątce było aż dziewięć takich łódek.
W 2016 roku Jacek Noetzel zdobył na polskim katamaranie czwarte miejsce podczas
mistrzostw świata rozegranych w holenderskim Medemblik – to jego największy osobisty sukces sportowy.
Dziś wychowankowie Jacka przygotowują
się do startów w olimpijskiej klasie Nacra 17.
To dwuosobowe katamarany ze skrzydłami
wodnymi (na pokładzie muszą być mieszane załogi). Tymoteusz Bendyk rozpoczął
treningi z Anią Świtajską (wychowanka
UKS Navigo), a Jakub Surowiec z Katarzyną Goralską (medalistka ME w klasie 420).
W kwietniu obie ekipy dostaną nowe łódki
zakupione z własnych środków, a w czerwcu
wystartują w pierwszych międzynarodowych regatach. Z trawnika do Tokio? A kto
nam zabroni marzyć...


T

ego klubu zazdroszczą nam nawet
żeglarze z Australii. W 2000 roku,
gdy rodził się UKS Navigo Sopot,
nad zatoką żeglarze mieli jedynie skrawek trawiastego placu. Później była trawa i kontener.
Dziś, po 17 latach, są trzy hangary oraz zadbany budynek z szatniami, świetlicą i salą do
ćwiczeń. Sekcja zrzesza ponad 100 członków,
od niedawna także najmłodszych sterników
z klasy Optimist. W minionym sezonie, podczas mistrzostw świata katamaranów A-class,
wychowankowie Jacka i UKS Navigo stanęli
na podium – Tymoteusz Bendyk wywalczył
srebro, a Jakub Surowiec brąz. Polacy pokopartnerzy plebiscytu

Jacek Noetzel na polskim exploderze.

Fot. Bartosz Bodelski / SailSpotting
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Nominacja za zwycięstwo
w atlantyckich regatach załóg
dwuosobowych Twohanded
Transatlantic Race.

Joanna Pajkowska

R

zadko mamy okazję kibicować
polskim żeglarzom w oceanicznych regatach. A zwycięstwo
w takim wyścigu jest czymś wyjątkowym
i wyczekiwanym z utęsknieniem. W sezonie 2017 Joanna Pajkowska wygrała Twohanded Transatlantic Race (TwoSTAR).
Wyścig rozgrywany jest równolegle
z regatami OSTAR (Original Singlehanded Transatlantic Race). Polka żeglowała
jachtem „Rote 66” (Class 40) w parze z armatorem jednostki Niemcem Uwe Röttgeringiem, którego znamy z regat o Puchar
„Poloneza”. Zwycięstwo Asi Pajkowskiej
to największy polski sukces w historii naszych starów w regatach OSTAR i TwoSTAR organizowanych przez The Royal
Western Yacht Club. Trasę z Plymouth do
Newport na wyspie Rhode Island Joanna
i Uwe pokonali w 20 dni, 22 godziny i 43
minuty. Drugie miejsce zajęli Francuzi Adélie Parat i Mederic Thiout żeglujący jachtem typu Morgan 54. Pozostałe cztery załogi nie ukończyły regat. Uczestnicy zmagali
się z bardzo trudnymi warunkami. Z rywalizacji wycofało się kilkanaście jachtów
(większość zgłoszonych do obu wyścigów),
a cztery jednostki zatonęły.
Był to już trzeci start Asi Pajkowskiej
w atlantyckich regatach załóg dwuosobowych. W 1986 roku rywalizowała
w TwoSTAR na katamaranie „Almatur III”,
a w 2001 roku uczestniczyła w Transat Jacques Vabre na jachcie „Olympic Challenger”. Joanna ma też na koncie dwa starty
w OSTAR (edycje 2000 i 2013). Trzy razy
okrążyła Horn jachtem „Zjawa IV” i dotarła do Szetlandów Południowych na Antarktydzie. W styczniu 2009 roku ukończyła samotny rejs dookoła świata na jachcie
„Mantra Asia” od długości 8,5 metra (trasa
wiodła z Panamy do Panamy). Dwa lata
później zakończyła wyprawę nazwaną Prawie Dookoła Świata. Wraz z Aleksandrem
Nebelskim wyruszyła z Florydy. Żeglowała przez Kanał Panamski, Pacyfik, Ocean
Indyjski, Kanał Sueski, a następnie przez
Morze Śródziemne do Włoch. Załoga odwiedziła ponad 100 miejsc w 22 krajach.
W 2013 roku Asia cztery razy przepłynęła
Atlantyk katamaranem „Cabrio 2”, pokonując około 20 tys. mil morskich. W całej

Joanna Pajkowska na pokładzie jachtu „Rote 66”.

Fot. Uwe Röttgering

Asia i zniszczony grot jachtu na mecie w Newport (Rhode Island).

Fot. Uwe Röttgering

swej karierze Joanna Pajkowska przepłynęła ponad 200 tys. mil. Bez wątpienia jest
pierwszą damą oceanów żeglującą dziś pod
polską banderą.
Pod koniec listopada zastaliśmy Joannę
w podwarszawskim domu na skraju Puszczy Kampinowskiej. – Okolica piękna.
Dookoła las i pola. Niektórzy moi goście
mówią, że jest tu prawie jak na oceanie.
W tej chwili nie wybieram się na morze, na
razie przygotowuję narty do nadchodzącego sezonu zimowego – mówiła Asia. – Ale
w przyszłym roku zamierzam wyruszyć
w okołoziemski samotny rejs bez zawija-

nia do portów. Klasyczną trasą z zachodu
na wchód, wokół trzech słynnych przylądków. Z Plymouth do Plymouth. Nie szukam
sponsorów, bo nie potrafię tego robić. Dlatego też nie spodziewajcie się jakiegoś medialnego szumu. Dlaczego dookoła świata?
Przed laty na tym szlaku, podczas samotnego rejsu non stop wokół globu, musiałam
zawinąć do portu w Republice Południowej
Afryki. Zmusiły mnie do tego warunki pogodowe. Teraz chciałabym ponownie podjąć wyzwanie i zapisać ostatnie takty w tej
niedokończonej symfonii. Jakoś to we mnie
siedzi, więc muszę ponowić próbę...

partnerzy plebiscytu
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Agnieszka Skrzypulec
i Irmina Mrózek-Gliszczynska

Nominacja za złoty
medal mistrzostw świata
w olimpijskiej klasie 470.

M

edal wymarzony i wytęskniony.
Sukces ze snów – Agnieszka
i Irmina zdobyły w Grecji tytuł
mistrzyń świata w olimpijskiej klasie 470. To
najcenniejsze trofeum polskiej załogi i zarazem największy triumf polskiego żeglarstwa
w tej konkurencji. Nigdy wcześniej nie mieliśmy złotego medalu na MŚ klasy 470 – ani
w żeńskiej, ani w męskiej flocie. Srebro wywalczyły w Grecji Brytyjki Hannah Mills
i Eilidh Mcintyre, a brąz – Słowenki Tina
Mrak i Veronika Macarol. Warto przypomnieć, że kilka tygodni wcześniej, podczas
mistrzostw Europy rozegranych u wybrzeży
Monako, Agnieszka wywalczyła brązowy
medal wspólnie z Jolantą Ogar (obecnie asystentka trenera kadry Zdzisława Staniula).
Jeszcze kilka lat temu o takich sukcesach
w klasie 470 nawet nam się nie śniło...
W Grecji nasza załoga od początku regat
żeglowała bardzo równo – dziewczyny we
wszystkich biegach kwalifikacyjnych zajmowały miejsca trzecie lub drugie, szybko
obejmując prowadzenie. W wyścigach finałowych nie było gorzej, tylko raz zanurkopartnerzy plebiscytu

Fot. Nikos Alevromytis

wały na pozycję 19. Przed ostatnim startem
miały zagwarantowane srebro. Medal race,
w którym rywalizowało dziesięć najlepszych
załóg, Polki ukończyły na siódmej pozycji.
To jednak nie był koniec sukcesów Agnieszki i Irminy w sezonie 2017. W sierpniu, na
wodach zatoki Aarhus (wschodnie wybrzeże
Półwyspu Jutlandzkiego), wywalczyły srebro podczas Test Event – próbnych regat na
akwenie przyszłorocznej imprezy Hempel Sailing World Championships Aarhus Denmark
2018. Będą to wspólne mistrzostwa świata dla

Japonia, port Gamagōri. Pierwszy złoty medal Agnieszki i Irminy w regatach Pucharu Świata.

Fot. Jesús Renedo / Sailing Energy / World Sailing

Polskie złotka tuż za metą – Agnieszka i Irmina z trenerem Zdzisławem Staniulem.

żeglarzy i załóg ze wszystkich klas olimpijskich. Uczestnicy powalczą o kwalifikacje dla
swych krajów do igrzysk Tokio 2020. Podczas
testowych regat Polki straciły zaledwie punkt
do zwycięskich Szwajcarek (Linda Fahrni
i Maja Siegenthaler).
Natomiast w październiku, w japońskiej
miejscowości Gamagōri, Agnieszka i Irmina
zdobyły swój pierwszy złoty medal w regatach Pucharu Świata. Mimo trudnych warunków Polki były w ścisłej czołówce od
pierwszego do ostatniego wyścigu (trzy razy
zwyciężały i tylko raz spadły poza pierwszą
trójkę – na czwartą pozycję). Łupem dziewczyn padł między innymi wyścig medalowy.
W zawodach rywalizowało 14 ekip z Francji, Szwajcarii, Włoch, Słowenii, Japonii
i Australii. Drugie miejsce zajęły Japonki Ai
Kondo Yoshida i Miho Yoshioka, które straciły do Polek aż 13 punktów.
– Pływam na siedemdziesiątce już dziewięć
lat. Pamiętam pierwsze zgrupowanie w Palamós. Wysłużona łódka, fok poklejony szarą
taśmą, wiekowy maszt wyginający się jak banan... Tej zimy znów zawitamy do tego katalońskiego miasteczka. Sentymentalna podróż,
która uzmysławia nam, jak długą i niełatwą
drogę przebyła załoga z klasy 470 – mówiła
pod koniec listopada Agnieszka Skrzypulec.
Sukces dziewczyn docenili także redaktorzy
„Przeglądu Sportowego” – do swego plebiscytu nominowali nasze żeglarki obok największych gwiazd polskiego sportu.


Nominacja za spektakularne
zwycięstwo w bałtyckich
regatach samotników Wielka
Żeglarska Bitwa o Gotland –
Delphia Challenge.

B

itwa o Gotland 2017 była najbardziej dramatyczną edycją tego
wyścigu w sześcioletniej historii
regat. Po okrążeniu Gotlandii i wyspy Gotska Sandön, trasę o długości 500 mil tylko
jeden skipper zdołał pokonać bez zawijania
do portu. Mirosław Zemke (58 lat) płynął
trzy doby i 13 minut. Żeglarz powtórzył swój
sukces sprzed roku – ponownie wygrał klasyfikację bezwzględną (pierwszy na mecie)
i ponownie sięgnął po trofeum w klasie ORC.
Jak Mirek zareagował na wieść o nominacji
do plebiscytu „Wiatru”? Był zaskoczony. – Jestem jedynie amatorem starającym się spełniać na morzu swe młodzieńcze marzenia.
Czyż mogę się równać z olimpijczykami, czy
innymi żeglarzami młodego pokolenia?
Na starcie ostatniej Bitwy o Gotland stanęło 22 samotników. Trzech skipperów, z powodu różnych pokładowych awarii, zawróciło
z trasy w pierwszej dobie regat. Inni, także
zmagając się z problemami technicznymi,
zatrzymali się na Gotlandii – w Brungsvik
i Visby. Kilku znalazło schronienie w portach leżących na wschodnim brzegu wyspy.
Pozostali pożeglowali do Kłajpedy, by tam
przeczekać zbliżający się sztorm. A Mirek
Zemke gnał do mety – jakby nie słyszał prognoz ostrzegających przed wiatrem o sile do
12 stopni w skali Beauforta.
– Na wygranie Bitwy o Gotland nie ma
recepty. Po prostu wsiadasz na łódkę, robisz
swoje i gdy masz odrobinę szczęścia – wygrywasz. Regaty są grą błędów, zwycięża
ten, kto popełnia ich mniej – mówił na mecie. Spanie, wyjście, kontrola na pokładzie,
spanie, wyjście – tak właśnie mijają godziny
podczas takich regat.
W młodości Mirek Zemke zdobywał szlify
żeglarskie na omegach. Później zaczął się ścigać – najpierw w klasie OK Dinghy, a następnie na finnie. Niewielką rają orał Zalew Wiślany, a w kolejnych sezonach mieszał wody
Zatoki Gdańskiej na jachtach klasy Quarter
Ton (pod okiem śp. Zygfryda Perlickiego).
Pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku
kolejnej dekady, sześć razy zdobywał tytuły
mistrza lub wicemistrza kraju. W czasie studiów ścigał się na „Lewanterze” z kapitanem
Bronisławem Tarnackim. Sporo pływał też
na swym prywatnym scorpiusie.

Mirosław Zemke na jachcie „Hobart” w Bitwie o Gotland 2016.

Fot. Marek Wilczek

Mirek Zemke. Od omegi i klasy OK Dinghy, po triumfy w morskich regatach samotników.

Fot. Marek Wilczek

Mirosław Zemke

Od 2012 roku żegluje jachtem „Hobart”
(Dehler 41). Łódź jest doskonale wyposażona
i bardzo dobrze przygotowana do morskich
regat – w długich wyścigach samotników ma
to ogromne znaczenie. – Od czterech lat, dzięki ogromnemu zaangażowaniu właściciela
jachtu, ścigamy się z sukcesami w najważniejszych regatach klasy ORC na Bałtyku: Gotland Runt, Kieler Woche, mistrzostwa świata
i Europy. Mamy też na koncie mistrzostwo
i wicemistrzostwo Polski ORC załóg dwuosobowych rozgrywanych w ramach Pucharu
„Poloneza” – wylicza Mirek Zemke.
Warto też wspomnieć, że od dziesięciu lat,
zarażony przez syna, pływa z sukcesami we

flocie mastersów klasy Laser (jest jednym
z najstarszych sterników). A zimą można go
spotkać na lodzie podczas bojerowych treningów na ślizgu klasy DN.
Co dalej? Mirek Zemke zdradza, że jeszcze nie zaspokoił swego żeglarskiego głodu. Myśli o regatach i rejsach na dalszych
i większych wodach. – Wszystko będzie
zależeć od kasy i zdrowia. Bo przecież nie
jestem już najmłodszy. Cieszy mnie każdy
rejs i każdy start w regatach. Ale jak długo
jeszcze będę mógł to robić? Może pięć sezonów. A może 15 lat – któż to może wiedzieć.
Dlatego o szczegółach moich planów na razie wolę nie mówić.
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PERYSKOP WYdarzeNIA

Kamera GoPro HERO5 Black z funkcją QuikStories. Ma dotykowy wyświetlacz, cyfrową stabilizację obrazu i proste sterowanie jednym przyciskiem.

W

corocznym konkursie Żeglarz
Roku Magazynu „Wiatr” wybieramy żeglarza, którego
dokonania wzbudziły największy podziw
i uznanie czytelników. Początek internetowego głosowania w piątek 15 grudnia,
zakończenie – 31 stycznia o godz. 22.00.
Głosujemy w aplikacji internetowej wiatr.
pl/konkurs przygotowanej na komputery,
tablety i smartfony. Głosować można raz
w każdej dobie (czas warszawski, od godz.
00:00 do godz. 24:00). Każdy głos musi być
potwierdzony przez e-mail lub konto na
Facebooku. Wyniki będą ogłoszone na portalu www.wiatr.pl oraz na łamach „Wiatru”.
Przedstawiamy nagrody dla nominowanych
żeglarzy przygotowane przez naszych partnerów. Regulamin plebiscytu publikujemy
na stronie internetowej oraz w aplikacji konkursowej wiatr.pl/konkurs.

Statuetka i kamera
GoPro HERO5 Black
Zwycięzca plebiscytu otrzyma pamiątkową statuetkę oraz kamerę GoPro
HERO5 Black z funkcją QuikStories.
Kamera ma dwucalowy wyświetlacz dotykowy, cyfrową stabilizację obrazu i proste sterowanie jednym przyciskiem. Rejestruje filmy w rozdzielczości do 4K w 30
klatkach na sekundę oraz profesjonalnej
jakości zdjęcia 12MP. W nowym trybie
Linear View rejestrujemy szerokokątne
filmy i zdjęcia bez zniekształceń (bez efektów tzw. rybiego oka). 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.
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Aplikacja Quik ułatwia szybki montaż filmów. Automatycznie pobiera z kamery nasze ujęcia i tworzy gotowy film QuikStory.
W kilka sekund analizuje materiał, by odszukać najlepsze momenty. Następnie dodaje
piękne przejścia oraz efekty i synchronizuje
wszystko z rytmem muzyki. Wystarczy kilka dotknięć w aplikacji Quik, by stworzyć
własny unikatowy film. Naszą opowieść możemy wzbogacić o tekst, muzykę i inne elementy, a następnie w prosty sposób udostępnić znajomym. Cena GoPro HERO5 Black:
1899 zł. Kamerę ufundowała firma Freeway
OMT, wyłączny dystrybutor produktów GoPro w Polsce (www.omtgroup.pl).

Voucher Henri Lloyd
Zdobywca drugiego miejsca otrzyma voucher o wartości 1400 zł do zrealizowania
w dowolnym salonie Henri Lloyd. Co możemy wybrać z przepastnej szafy znanej światowej marki? Oczywiście coś na morze lub coś
na każdą okazję.

Polecamy między innymi komfortowy
i wytrzymały sztormiak Henri Lloyd Freedom, który w mijającym sezonie testowaliśmy podczas morskich rejsów. Kurtkę
uszyto z tkaniny TP2 stworzonej z dwuwarstwowego laminatu – oddychającego,
wodoodpornego i chroniącego przed wiatrem. Tkaninę pokryto wytrzymałą warstwą DWR, która rozprasza wodę na powierzchni i zapobiega wchłanianiu. Kurtka
Freedom ma polarowe podszycia kołnierza
i kieszeni, wodoodporne zamki, wewnętrzne mankiety z dartexu, odblaskowe wstawki oraz kaptur z opatentowanym przez
Henri Lloyd systemem zwiększającym pole
widzenia (Optivision Hood System). Szczególnie przypadł nam do gustu męski model
w czarnym kolorze z delikatnymi żółtymi
elementami oraz damski w odcieniu najjaśniejszego błękitu (aquamarine).
Warto też zwrócić uwagę na jesienno-zimową damską kurtkę Elouise Seam Taped
Quilted Parka II wykonaną z odpornego na
wodę i wiatr materiału TP. Kurtka ma pikowaną podszewkę, podklejone szwy, kaptur,
regulowane mankiety oraz ściągacze poprawiające dopasowanie u dołu oraz w talii. Panom proponujemy jesienno-zimową
kurtkę Sopot Quilted. Jakość Henri Lloyd,
wodoszczelny i chroniący przed wiatrem
materiał TP, pikowana podszewka, klejone
szwy, kaptur oraz ściągacz poprawiający
dopasowanie u dołu – oto sportowa męska
kurtka na każdą okazję.

Kamizelka ratunkowa ISP

HERO5 Black pasuje do wszystkich mocowań GoPro.

Zdobywca trzeciego miejsca otrzyma
pneumatyczną kamizelkę ratunkową
ISP ufundowaną przez firmę Parker Poland
grudzień 2017 – styczeń 2018

FOT. GOPRO, HENRI LLOYD, SPINNAKER, DOBROCHNA NOWAK

Nagrody dla żeglarzy nominowanych
w plebiscycie magazynu „Wiatr”

Sztormiak Henri Lloyd Freedom na morze oraz kurtki (damska i męska) na każdą okazję.

(www.parker.com.pl). Kamizelka wyposażona 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 kamizelka ratunkowa ISP kosztuje 435 zł, automatyczna – 455 zł.

Zegarki marki Spinnaker
Wszyscy żeglarze nominowani do konkursu otrzymają eleganckie zegarki
marki Spinnaker, dodające szyku oraz
elegancji na wodzie i na lądzie. Dobór ma-

Katarzyna Sałaban z kamizelką ratunkową ISP.

www.wiatr.pl

teriałów, wzornictwo oraz detale w żeglarskim stylu sprawiają, że zegarki te oddają
hołd każdemu stylowi żeglowania. Dystrybutorem marki jest firma Hashtag, która
przygotowała nagrody dla żeglarzy nominowanych w plebiscycie „Wiatru”. To między innymi modele z kolekcji Amalfi Yachting Timer (cena: 1360 zł). Zegarek ten ma
kopertę o średnicy 46 mm, tarczę w kolorze
niebieskim lub czarnym, srebrną kopertę
oraz silikonowy pasek. Mechanizm wyposażono w tachymetr i chronograf. Wodoszczelność: 10 ATM.
Marka Spinnaker ma w ofercie także
inne kolekcje. W modelach z serii Wood
odnajdziemy ogromną różnorodność naturalnych odcieni i tekstur drewna – zegarki
te posiadają oryginalny drewniany panel
z utwardzonymi soczewkami mineralnymi.
To uniwersalne połączenie miłości do morza, najwyższej jakości, rzemiosła, a także
niecodziennego stylu. Modele z kolekcji
Core to wyraziste kolory i kształty oraz
subtelne morskie wzornictwo. Kolekcja
Pro-Driver to zegarki z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 316 (Marine
Grade Stainless) – przez użytkowników

cenione za wytrzymałość, niezawodność
i wodoszczelność 30 ATM. Kolekcja Solar
Powered łączy zegarki marki Spinnaker zasilane energią słoneczną. Z kolei kolekcja
Vintage to ukłon w stronę złotej ery morskich odkryć – twórcy czerpali inspiracje
z zegarków do nurkowania z minionych lat.
Dlatego użytkownicy odnajdują w tych modelach nostalgię i ponadczasowy styl. Więcej o zegarkach Spinnaker na stronie www.
timeandmore.pl.
Regulamin plebiscytu Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr” publikujemy na stronie internetowej www.wiatr.pl oraz w aplikacji
konkursowej www.wiatr.pl/konkurs.


Elegancja, duch sportu i żeglarskie akcenty. Rozwijamy Spinnaker i odmierzamy czas do nowego sezonu.
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biznes targi metstrade

Rekordy jubileuszowej
edycji targów METSTRADE

Stoisko izby Polskie Jachty.

T

argi METSTRADE, największa
na świecie wystawa materiałów,
technologii, trendów oraz elementów wyposażenia jachtów i łodzi, biją
kolejne rekordy. W trakcie jubileuszowej
30. edycji imprezy, centrum kongresowe
RAI odwiedziło w połowie listopada ponad 16 tys. osób, w tym aż 10,5 tys. gości
spoza Holandii (wzrost o sześć procent).
Przyjezdni reprezentowali 116 narodowości – to kolejny rekord. Swe produkty
i usługi dla branży jachtowej przedstawiło
1552 wystawców. Jak oceniają targi? – To
zdecydowanie najlepsza impreza tego typu
na świecie – przekonywał Atul Gupta,
dyrektor indyjskiej firmy Multiflex Marine. – Promujemy nasze produkty na wielu
wystawach w różnych regionach świata, ale
żadna nie przebije METSTRADE. Uczest-

niczymy w tym wydarzeniu przez ostatnie
osiem lat i właśnie dzięki niemu zbudowaliśmy całą naszą międzynarodową działalność – dodał Atul Gupta. Kolejna edycja
amsterdamskich targów będzie się odbywać 13, 14 i 15 listopada 2018 roku.
Główny laur konkursu DAME Awards
otrzymał kompletny system elektrycznego
sterowania jachtem Scanstrut RS Venture
Connect SCS przygotowany dla żeglarzy
niepełnosprawnych. Sternik i załogant siedzą
obok siebie na dwóch wygodnych fotelach.
Przy użyciu joysticków i konsoli sterowniczej
wprawiają w ruch płetwy sterowe oraz liny
do wybierania i luzowania żagli. Łatwy montaż i prosta konfiguracja urządzenia to szansa
na rozwój żeglarstwa osób niepełnosprawnych – zarówno rekreacyjnego, jak i regatowego. Co ważne, system pozwala na prostą

Jury konkursu DAME Awards nagrodziło system sterowania Scanstrut RS Venture...
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adaptację całego zestawu dla osób o różnych
ograniczeniach ruchowych. Zestaw zawiera
akumulator, pakiet kontrolny, instrumenty
sterownicze oraz słuchawki. Poszczególne
elementy połączono wodoszczelnym okablowaniem i wtyczkami IPX7. Akumulator
i skrzynkę kontrolną można w prosty sposób
zdemontować, by po chwili rozpocząć ładowanie w klubowym hangarze. Jednorazowe
ładowanie wystarczy na cały dzień żeglugi.

Wręczenie głównej nagrody w konkursie DAME Awards.

...przygotowany dla żeglarzy niepełnosprawnych.

grudzień 2017 – styczeń 2018

FOT. WWW.RSSAILING.COM

The Super Yacht Pavilion (SYP) w hali targowej RAI Amsterdam.

Fot. Michał Bąk

męska odzież żeglarska
Sklep Żeglarski Bakista / ul. Przestrzenna 23 / Szczecin ▪ Marina Operator Kamień Pomorski / Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2 / Kamień Pomorski ▪ Sklep „Żeglarz”
ul. L. Waryńskiego 3 / Warszawa ▪ CONCEPT STORE / ul. Klimczaka 13 Lok. 138 / Warszawa ▪ Sklep / ul. Giżycka 6 / Mrągowo ▪ Bakista.pl ▪ Maristo.pl ▪ Azimuth-shop.com.
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Zgodnie z umową sprzed roku, podpisaną
przez przedstawicieli firmy RAI Amsterdam (organizator METSTRADE) oraz Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów
Wodnych Polskie Jachty, po raz drugi w historii holenderskiej wystawy powstał Polski Pawilon. Swe produkty i usługi przedstawili: Balt Yacht, Delphia Yachts, Demex,
Kotniz, Troton / Sea Line, Star Investments,
Agachem-Professional oraz XDisc. Stoisko
miała też izba Polskie Jachty. Jej członkowie, ci którzy nie byli wystawcami na
METSTRADE, w ramach opłaconej składki członkowskiej mogli przekazać materiały promocyjne (ulotki, katalogi lub firmowe
gadżety), prezentacje multimedialne w formie elektronicznej oraz filmy reklamowe.
Wszystkie dostarczone materiały były prezentowane na stoisku izby i dystrybuowane

reklama

Azimuth-shop.com

targi metstrade biznes

2017-10-26 15:43:02

wśród zainteresowanych. Pierwszego dnia
targów zorganizowano poczęstunek, w którym uczestniczyli przedstawiciele branży
obecni na targach zarówno w roli wystawców, jak i zwiedzających. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i było okazją do
integracji środowiska.
METSTRADE to jedna z najdynamiczniej rozwijających się imprez targowych
w branży jachtowej. Wystawę odwiedzają
przede wszystkim specjaliści, szefowie
produkcji i zaopatrzeniowcy poszukujący
nowych produktów, technologii i rozwiązań. Na targach uczestniczymy w licznych
seminariach, warsztatach, dyskusjach
i prezentacjach. Mamy trzy specjalistyczne
pawilony: The SuperYacht Pavilion (SYP),
Marina & Yard Pavilion (MYP) oraz Construction Material Pavilion (CMP). Podczas

tegorocznej edycji pierwszy raz zorganizowano EnnovationLab (w ramach InnovationLAB, gdzie wystawcy prezentują nowatorskie materiały, projekty i urządzenia).
To odpowiedź na coraz większe zainteresowanie gości i firm nowymi technologiami,
ekologicznymi systemami napędowymi
oraz rozwiązaniami hybrydowymi. Kolejne targi w Amsterdamie za rok – już dziś
zapraszamy. Więcej informacji na stronie
www.metstrade.com.
METSTRADE
13, 14, 15 LISTOPADA 2018
RAI Amsterdam
Europaplein
Amsterdam 1078 GZ
Holandia

Scandinavia 35

www.sailservice.pl

tel. + 48 58 322 28 00

www.sklepwind.pl

tel. + 48 58 301 66 30

biznes targi wiatr i woda

Wiatr i Woda. W marcu Warszawa,
w sierpniu Gdynia, jesienią Katowice

Żeglarze z kadry olimpijskiej w roli gwiazd.

200 firm i 100 łodzi – za nami druga edycja śląskich targów Wiatr i Woda.

Z

a nami druga edycja śląskich targów Wiatr i Woda. Katowicką
halę Międzynarodowego Centrum
Kongresowego wypełniły stoiska prawie
200 firm. Zwiedzający oglądali około 100
jachtów i łodzi. Dominowały jednostki motorowe i typu houseboat, ale nie zabrakło
też śródlądowych żaglowych mieczówek,
wśród których największe zainteresowanie
budziły nowości z renomowanych polskich
stoczni (modele Antila 24.4 oraz Maxus evo
24). Oglądaliśmy też sportowo-turystyczne
katamarany. A także małe łódki plażowe,
kajaki, deski SUP i skutery wodne. Śląska
wystawa była okazją, by w atrakcyjnej cenie zrobić zakupy na stoiskach z odzieżą
żeglarską znanych marek (Henri Lloyd,
Crewsaver, Tribord) lub poznać ofertę
nowych producentów, także zza naszej
wschodniej granicy. Wystawie towarzyszyło forum technologiczne Marine Industry
Forum Wind & Water. To impreza typu
B2B (business to business) przygotowana
dla przedstawicieli przemysłu jachtowego.

Na stoisku magazynu „Wiatr” gościliśmy
Tomka „Sajmona” Sosina, który promował
swą książkę zatytułowaną „Polarne wwodowstąpienie”. Wydawnictwo, które opuściło drukarnię w pierwszych dniach listopada, opowiada o niezwykłym remoncie
i wodowaniu stalowego jachtu kilowego,
który przez rok stał zakopany w zmrożonej
ziemi Antarktydy. W piątkowe popołudnie
„Wiatr” zaprosił targowych gości na spotkanie z Krystianem Szypką, uczestnikiem regat OSTAR, organizatorem wyścigu samotników Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland
– Delphia Challenge. Z targowej sceny Krystian opowiadał o historii imprezy, dramatycznej tegorocznej edycji (wyścig ukończył
tylko jeden skipper) oraz o przyszłości tych
najtrudniejszych bałtyckich regat.
W sobotę scena należała do zawodników
z kadry olimpijskiej. Piotr Kula (klasa Finn),
Piotr Myszka i Paweł Tarnowski (RS:X), Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński (49er)
oraz trenerzy Paweł Kowalski i Przemysław Miarczyński opowiadali o swej pracy

Łódź Parker 690 DC nominowana do nagrody European Powerboat of the Year 2018
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Fot. Alex Domański (2)

i przygotowaniach do igrzysk olimpijskich
Tokio 2020. Natomiast Mateusz Kusznierewicz, wiceprezes PZŻ do spraw sportowych,
przedstawiał swój nowy projekt Polska100
organizowany przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. Okołoziemski rejs regatowym
jachtem, starty w najważniejszych klasycznych regatach morskich oraz wydarzenia
promujące polską kulturę i osiągnięcia – oto
szalenie ambitny plan mający wzmacniać pozytywny wizerunek ojczyzny poza granicami. Początek wyprawy w 2018 roku, w setną
rocznicę odzyskania niepodległości. Powrót
– dwa lata później, w setną rocznicę zaślubin
Polski z morzem. Na targowej scenie gościła też Joanna Pajkowska, która w sezonie
2017 wygrała Twohanded Transatlantic Race
(TwoSTAR). Polka żeglowała jachtem „Rote
66” (Class 40) w parze z Uwe Röttgeringiem.
Jerzy Raducha ze Szczecina podsumował zlot
żaglowców The Tall Ships’ Races Szczecin
2017, natomiast Maciej Cylupa opowiedział
o Śląskiej Lidze Regatowej, Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej oraz kolejnej edycji regat
Polish Match Tour.
Przyszłoroczne śląskie targi Wiatr i Woda
będą się odbywać miesiąc wcześniej (od 12
do 14 października). Bardzo ciekawie zapowiadają się także najbliższe marcowe targi
Wiatr i Woda (Warszawa, od 8 do 11 marca
2018 roku). Po pierwsze – przed nami jubileuszowa 30. edycja najstarszej i największej
wystawy polskiego przemysłu jachtowe-

Targowa keja stoczni Northman.

Fot. Alex Domański / targi Wiatr i Woda (2)

targi wiatr i woda biznes

Bogata oferta dla miłośników kajakarstwa.

Antila 24.4 nagrodzona Gwoździem Targów.

Elektronika Lowrance i Simrad na stoisku firmy Parker Poland.

go. Po drugie – impreza wraca do centrum
stolicy. Po kilku latach znów spotkamy się
w halach Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Co się zmieniło w tym miejscu?
Uporządkowano teren sąsiadujący z halami
i usprawniono komunikację – przez ulicę

Prądzyńskiego prowadzi teraz trasa autobusu nr 921, a metro (przystanek Rondo
Daszyńskiego) znajduje się zaledwie dwa
kilometry od hal targowych. Autobus nr 921
to linia specjalna – Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie uruchomił ją w lutym

Fot. Alex Domański (3)

tego roku. Zapewnia doskonałe połączenie
między stacją metra a centrum targowym.
Linia kursuje podczas najważniejszych wydarzeń organizowanych w Expo XXI. Więcej o targach Wiatr i Woda na stronie internetowej www.wiatriwoda.pl.


30. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji

WIATR i WODA
Warszawa
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biznes targi boatshow

Bogaty program i ponad 20 łodzi
żaglowych na targach Boatshow

Tomasz Chamera, prezes PZŻ i Grzegorz Wiśniewski z firmy Interservis otwierają Boatshow.

T

argi żeglarskie Boatshow, zorganizowane w Łodzi w trzeci weekend listopada, odwiedzili wodniacy z różnych regionów kraju. Najwięcej
gości zwiedzało wystawę w sobotę, ale także w piątek i w niedzielę hala Expo-Łódź
tętniła życiem. Wystawcy zaprezentowali
22 łodzie żaglowe – od małych rekreacyjnych mieczówek, przez mazurskie łodzie
armatorskie i czarterowe, aż po morski
jacht typu Vector 10. Organizatorzy przygotowali bogaty i ciekawy program. Podczas uroczystego otwarcia targów wystąpił
Jerzy Porębski. W trakcie spotkań i prelekcji rozmawiano o nawigacji klasycznej,
o etykiecie żeglarskiej, o wypadkach nad
wodą oraz o sposobach wzywania pomocy.
Targowi goście uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu dla radiooperatorów (łączność bliskiego zasięgu VHF). Tomek Sosin
zaprosił zwiedzających do lektury swej
książki „Polarne wwodowstąpienie” opowiadającej o akcji ratowania „Polonusa” na

Nagroda publiczności dla łodzi Eagle One.

Antarktydzie. Natomiast Piotr Kasperaszek
zdradzał tajniki żeglowania w Grecji.
Spory udział w organizacji spotkań przy targowej scenie oraz w sali konferencyjnej miał
Polski Związek Żeglarski. Dzięki zaangażowaniu władz oraz młodych działaczy PZŻ
słuchaliśmy prelekcji o nawigacji elektronicznej i programach nawigacyjnych. O prawnych
aspektach użytkowania morskich jachtów
szkoleniowych. O zadaniach stawianych instruktorom żeglarstwa oraz o przepisach regulujących uprawianie żeglarstwa na polskich

Targi Boatshow odwiedziło 7957 osób. Byli goście z Niemiec, Chorwacji, Grecji, Izraela, Rosji, Węgier i Czech.
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akwenach. Michał Korneszczuk podsumował
regaty Dr Irena Eris ORC European Championship Gdańsk 2017. Jacek Rogoziński opowiedział o żegludze morskim trimaranem turystycznym Dragonfly 28 Sport. A Wojciech
Skóra o rejsie Wisłą od źródeł do ujścia.
Ciekawym punktem programu było spotkanie z członkami władz Polskiego Związku Żeglarskiego. Prezes Tomasz Chamera
i skarbnik Jacek Pietraszkiewicz stanęli
w ogniu pytań, by poinformować zebranych
o pracach podejmowanych przez nowy zarząd oraz o wyzwaniach stojących przed naszym związkiem.
W jakiej kondycji finansowej jest dziś PZŻ
i co z zaniedbaną przystanią w Trzebieży? Na
te pytania odpowiadał Jacek Pietraszkiewicz:
„Związek ma wystarczająco dużo pieniędzy,
by przeżyć. Ale trochę zbyt mało, by zrealizować wszystkie nasze zamierzenia. Złapaliśmy byka za roki i wiemy już na co nas stać.
Przed nami dwie duże inwestycje – rewitalizacja Trzebieży oraz staranne przygotowanie
budowy kompleksu Nowa Marina Gdynia.
W Trzebieży trwają przetargi poprzedzające
przebudowę tamtejszego basenu portowego.
Na wiosnę rozpocznie się pogłębianie (przystań jest w tej chwili mocno zamulona). PZŻ
wyda na tę inwestycję około 3 mln zł. Podobną kwotę, ze środków UE, przekaże marszałek województwa zachodniopomorskiego. Te
środki muszą nam wystarczyć, by przygotować port do użytkowania, zorganizować
miejsca do zimowania łodzi oraz wyremontować budynek portowy. Na początku sezonu
2019 odnowiona przystań powinna ugościć
pierwsze jachty”.
A co słychać w sprawie Nowej Mariny
Gdynia? Głos zabrał prezes Tomasz Chamera: „Przypomnę, że mówimy o planach
budowy nowych budynków sąsiadujących
z przystanią, a nie o przebudowie samego
basenu portowego. Po pierwsze przeprowadziliśmy dokładną analizę opłacalności projektu, który przygotował poprzedni zarząd
grudzień 2017 – styczeń 2018
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Jurek Porębski na dobry początek.
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spółki Nowa Marina Gdynia, a także analizę przedstawionej promesy kredytowej.
Niestety, projekt w dotychczasowej wersji wzbudza wiele wątpliwości. Chodzi tu
przede wszystkim o przyszłość działających
w Gdyni klubów oraz o finansowe bezpieczeństwo Polskiego Związku Żeglarskiego i dobro rodzimego żeglarstwa. Dlatego
wciąż trudno powiedzieć kiedy rozpoczną
się prace. Poszukujemy optymalnego modelu funkcjonalno-biznesowego. Mogę zapewnić, że nie wycofujemy się z tego przedsięwzięcia i chcemy je zrealizować”.
Na zakończenie spotkania Tomasz Chamera i Jacek Pietraszkiewicz w kilku zdaniach podsumowali prace nowego zarządu:
„Począwszy od kwietniowego sejmiku,
na którym wybrano nowe władze PZŻ,
wszystkie nasze prace zmierzają do przywrócenia wiarygodności związkowi. Sporo
już się udało osiągnąć. Partnerzy publiczni
chętnie zasiadają z nami do stołu i prowadzą konstruktywne negocjacje. Obserwujemy to wszędzie, gdzie prowadzimy dialog.
Rozwijamy też współpracę ze społecznością żeglarską, by środowisko w ważnych
sprawach mówiło jednym głosem. Pewnie
jeszcze trochę wody w rzekach upłynie,

www.wiatr.pl

Martynika - Azory - Szczecin
19.03.2018 - 28.05.2018

Ostenda - Malaga

29.09.2018 - 10.11.2018

Złoty medal dla łodzi Emzi 767 Classic.

Nagroda dziennikarzy dla łodzi Pegazus 450.

nim odzyskamy pełne zaufanie. Ale gdy
to się stanie – będziemy jeszcze bardziej
wiarygodnym partnerem dla instytucji publicznych i finansowych”.

otrzymały dwie konstrukcje: wędkarska łódź
motorowa Pegazus 450 (spółka Pegazus Boats) oraz spacerowy Nexus Revo 870 (stocznia Northman). Komisja przyznała także
nagrodę za innowacyjny produkt targów Boatshow – otrzymała ją łódź Pegazus 450.
Przyznano też nagrody dziennikarzy.
W kategorii jacht żaglowy zwyciężyła łódź
Mini 230, natomiast wśród jednostek motorowych ponownie nagrodzono konstrukcję
Pegazus 450 (wyróżnienie dla łodzi Eagle
One). Złoty Dzwon Polskiego Związku
Żeglarskiego otrzymali twórcy aplikacji
portuj.pl. Kolejne łódzkie nagrody i wyróżnienia oraz jubileuszowa 20. edycja targów
Boatshow – w listopadzie 2018 roku.


***
Jury powołane przez organizatorów targów wybrało najciekawsze jednostki spośród
kilkunastu zgłoszonych do konkursu Złoty
Medal Boatshow. W kategorii jacht żaglowy zwyciężyła Antila 24.4 (stocznia Antila
Yachts). Natomiast w kategorii jacht motorowy złoto przyznano luksusowej łodzi sportowej polskiej produkcji Emzi 767 Classic (firma Emzi Boats). Wyróżnienie w tej kategorii
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Jak oni to zrobili? Ratowanie „Polonusa”
na Antarktydzie w pamiętniku Tomka Sosina

Tomasz Sosin za sterem „Polonusa”.

Jedna z pierwszych wizyt przy jachcie zakopanym w zmrożonej ziemi.

R
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Wyładowywanie zaopatrzenia w Zatoce Admiralicji.

O wypadku „Polonusa” pisaliśmy w lutym 2015 roku.

Ernesta Shackletona, w setną rocznicę jego
pamiętnej wyprawy na Antarktydę. Zaplanowano trasę przez Falklandy i Wyspę Króla Jerzego, na której działa stacja polarna
im. Henryka Arctowskiego. To był ostatni
etap wyprawy. Ośmioosobowa ekipa „Polonusa” pokonała cieśninę Drake’a i wpłynęła w Zatokę Admiralicji. W pobliżu
przylądka Lions Rump, w wyniku awarii
silnika, jacht osiadł na kamiennej mieliźnie. Z pomocą przyszli Argentyńczycy ze
statku patrolowego „ARA Castillo”. Najpierw ewakuowali cztery osoby będące na
pokładzie podczas wypadku, a po ośmiu
dniach odprowadzili jacht w pobliże stacji

polarnej. „Polonus” został wyciągnięty na
ląd. Wielu sądziło, że zostanie tam na zawsze. W lutym 2015 roku opublikowaliśmy
na łamach „Wiatru” obszerną relację z tego
wydarzenia zatytułowaną „Ostatni rejs
»Polonusa«?”.
Kilka miesięcy później Sebastian „Seba”
Sobaczyński, nowy armator jachtu, skompletował załogę i zorganizował akcję ratowania jednostki. Żeglarze otrzymali duże
wsparcie środowiska. Na portalu Wspieram.
to pomoc zadeklarowało 366 osób, które na
organizację przedsięwzięcia przekazały ponad 92 tys. zł. „Nie mogłem się z tym pogodzić. Nie mogłem pozwolić na to, by łódź,
która przez osiem miesięcy była moim domem, rdzewiała na końcu świata jak stalowy
pomnik. Dlatego sprzedałem samochód i zacząłem jeździć komunikacją publiczną – od
tego rozpoczęło się zbieranie funduszy” –
mówił na łamach „Wiatru” Sebastian.
Co się wydarzyło później? O tym właśnie
pisze w swym pamiętniku Tomek Sosin,
uczestnik wyprawy po jacht. Na wstępie
autor ostrzega: „Nie spodziewajcie się spotkania z literaturą piękną. Nie jestem pisarzem. I nie mam ambicji nim zostać. Tak
jak umiałem, zapisałem w dzienniku zdarzenia, emocje, wrażenia... Ten zapis jest
moją subiektywną relacją z akcji, która nie
miała precedensu w historii żeglarstwa”.
grudzień 2017 – styczeń 2018

Fot. Archiwum Tomasza Sosina

atowanie ukochanego jachtu na
końcu świata to nie tylko tytaniczna i żmudna praca. To także
niebezpieczeństwa, konstrukcyjne rozterki, konflikty w załodze, chwile zwątpienia w powodzenie ekspedycji, tęsknota za
domem, walka z czasem, wiatrem i chłodem... A do tego zakrapiane imprezy, święta Bożego Narodzenia spędzone z dala od
bliskich oraz niezwykle trudne relacje niektórych żeglarzy z dowództwem Polskiej
Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego. Tak najkrócej można streścić
pamiętnik Tomka „Sajmona” Sosina, autora książki „Polarne wwodowstąpienie”.
Wydawnictwo, które opuściło drukarnię
w pierwszych dniach listopada, opowiada
przede wszystkim o niezwykłym remoncie
i wodowaniu stalowego jachtu kilowego,
który przez rok stał wkopany w zmrożoną ziemię Antarktydy. To zapewne jedyna
taka akcja ratunkowa w historii światowego jachtingu. Akcja niezwykła. W Szczecinie do podnoszenia „Polonusa” używano
70-tonowego dźwigu. Na Antarktydzie
kilkuosobowa ekipa żeglarzy zwodowała
łódź, budując drewnianą konstrukcję. Nie
wszystko poszło zgodnie z planem. Ale
„Polonus” wreszcie stanął na wodzie, postawił żagle i dotarł do Chile. A później
rozpoczął długą i niełatwą żeglugę przez
Atlantyk na północ (w listopadzie 2017
roku dotarł do Wysp Zielonego Przylądka).
Przypomnijmy. W 2014 roku jacht zmierzał do Grytviken na Georgii Południowej, gdzie załoga Piotra Mikołajewskiego
(ówczesny kapitan i armator) miała złożyć
hołd na grobie irlandzkiego podróżnika Sir

By zachęcić was do lektury książki,
przedstawiamy fragmenty związane z budową łoża, które pomogło sprowadzić „Polonusa” na skraj zatoki (skróty pochodzą
od redakcji). Oto operacja, której niewielu
wróżyło powodzenie.
***

Pierwsze uruchomienie silnika
Antarktyda, stacja imienia Arctowskiego,
sobota, 28 listopada 2015 roku. Przed pierwszym uruchomieniem silnika wlewamy paliwo i budujemy sztuczne morze, które zasili
układ chłodzenia. Składa się ono z beczki
wypełnionej wodą oraz systemu rurek, węży
i złączek hydraulicznych doprowadzających
wodę do zaworu ssącego. „Seba” podpina
przewody paliwowe, zalewa, odpowietrza,
sprawdza i ogląda wszystko naście razy.
Przygotowuję dwie kamery, by uwiecznić
sukces lub klęskę. Ledwie wykonaliśmy
parę czynności, a zrobiła się 13.00. Sprawdzamy kolejny raz, czy wszystko gotowe.
Janusz i Marcin – frakcja naziemna, obsługa
chłodzenia przy sztucznym morzu. Basia –
komunikacja między zespołem naziemnym
a messą. „Seba” – obsługa kluczyka stacyjki
i wykrywacz usterek bieżących. Ja – kamery i kciuki. Uwaga, uwaga, kręcimy! „Seba”
uruchamia rozrusznik. Wszystko się kręci,
rozrusznik działa żwawo, ale odgłos jest
suchy. „Seba” kręci po raz drugi – osiem
sekund. Znów brak obiecujących objawów.
Próba trzecia – trzy sekundy. Emocje wzrastają, silnik jakby łapie, po chwili „Seba”
przestaje. Czwarta próba. On naprawdę
chce, zaczyna znów łapać, zaczyna kaszleć. Kaszle jeszcze chwilę po tym, kiedy

rozrusznik przestaje pracować. Piąta próba – raz, dwa, trzy, poszedł! Rozrusznik
zamilkł, silnik pracuje. Nie potrafimy podskakiwać z radości, wiwatować, ale radość
jest ogromna. „Seba” sprawdza, czy mamy
chłodzenie, czy nasza zewnętrzna instalacja działa. Pierwszy spektakularny sukces.
Po zaginięciu rozrusznika i alternatora. Po
dziesiątkach godzin pracy nad elektryką. Po
kolejnych dniach spędzonych przy regeneracji silnika... Działa!

Pomiar różnicy poziomów
Poniedziałek, 30 listopada. Chcemy sprawdzić różnicę poziomów między spodem polonusowego kila zakopanego w ziemi, a niską
wodą w zatoce podczas odpływu. Dajemy
znać Marcinowi, by wziął suche sztormiaki, czyli nasze teletubisiowe wodoszczelne
kombinezony. Na stacji znajdujemy niwelator i łatę geodezyjną. Wyniki pomiarów potwierdzają, że jesteśmy z jachtem około 30
cm ponad poziomem niskiej wody. Można
się więc pokusić o to, by nie tylko dźwigać jacht w górę, ale również wkopywać się
w ziemię z naszymi saniami. Geodezyjne
odkrycie wprawia załogę w optymistyczny nastrój, bo dalsze podnoszenie naszego
szczęścia ważącego 17 ton to ryzykowne
zajęcie.
Poniedziałek, 7 grudnia. Dzień pracowity, a nastrój kiepski. Pokonujemy kolejne
centymetry w górę, zaczynamy też robić
przekopy dla trzech poprzecznych belek, na
których będzie się wspierał kil. Humoru nie
poprawia fakt, że kilka osób z naszej grupy
wsparcia w kraju pisze, że akcja podnoszenia
wygląda groźnie, a sposób podparcia łoża
jest niepewny. No, sami to widzimy, ale 

Nawet mieszkańcy Antarktydy podziwiali zapał i determinację polskich żeglarzy.
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...a Marcin fedruje na przodku.

Tomek „Sajmon” walczy z płetwą sterową...

co możemy zrobić. Możemy tylko pilnować,
by się nie spieszyć i nie odpuszczać wykonania zabezpieczeń. Układamy wzdłuż jachtu
najdłuższe belki – płozy przyszłych sań.

Tąpnięcie, czyli krok
od katastrofy
Wtorek, 8 grudnia. Pod stępką belki, krawędziaki, deski, deseczki, czyli galimatias.
Mimo prób spionizowania jachtu w trakcie podnoszenia, nie udaje się zniwelować
lekkiego przechyłu na lewą burtę. Drewno
pojękuje i trzeszczy. Właśnie kończymy
procedurę dziobową i przenosimy się z siłownikami na rufę. Marcin po lewej stro-

nie, przy siłowniku numer jeden, Janusz po
prawej z siłownikiem numer dwa. Zajmuję
stanowisko korbowego, przy podnośniku
kolejowym pod stępką. Chyba wszyscy
mają wrażenie stąpania po kruchym lodzie.
Mówię głośno to, co pozostali zapewne
myślą: „Patrzmy uważnie, a jak ktoś zauważy coś niepokojącego – rzuca hasło
do ucieczki”. Hasło donośne, zrozumiałe
dla wszystkich. Lewary idą w ruch. Jacht
unosi się, czuję to po malejącym oporze na
korbie. Wpatruję się w kil i łoże, jak sroka
w gnat. W pewnym momencie jacht zaczyna drgać, jęczeć donośnie i razem z łożem
rufa zaczyna płynąć w lewą stronę, zsuwać
się po belkach. Krzyczę hasło „spie....” i ro-

Już dotyka wody, ale jeszcze nie pływa. Potrzebna jest pomoc statku.
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bię krok w tył. Janusz też się cofa w ułamku
sekundy. Marcin, będący po drugiej gorszej stronie, porzuciwszy lewar, wyskakuje
spod jachtu tak niefortunnie, że się potyka,
przewraca i wyciąga jak długi. Oczyma
wyobraźni widzę mokrą plamę, jaką za
chwilę zrobi z niego upadający jacht. Ale
„Polonus” cudem zamiera w bezruchu.
Grobowa cisza. Marcin niezwłocznie
odchodzi na bezpieczną odległość. Stajemy jak oniemiali, patrząc i czekając, czy
będzie jakiś ciąg dalszy. Uświadamiam sobie, że w środku jest „Seba”. To dziwne, że
nie wychodzi na zewnątrz. Po chwili staje
w kokpicie. Zapala papierosa, ale wpierw
sprawdza stan załogi. Później zdradza, że
w środku jachtu, podczas tąpnięcia, był taki
hałas, jakby następował koniec świata. Bał
się wyjść na zewnątrz, bo był przekonany,
że ktoś musiał zginąć.

Centymetr po centymetrze
w kierunku wody
Czwartek, Wigilia Bożego Narodzenia.
Drepczemy do przodu. Opór wzrasta i w końcu całość naszego zestawu rusza z miejsca.
Może centymetr, może pół, może dwa, ale
idzie. Rolki wkopane pod płozy sań zaczynają pracować, skrzypią, zmieniają kształty. „Seba” i Janusz są blisko konstrukcji.
Czujni, gdyby się okazało, że przegrywamy z grawitacją, gdyby trzeba było zmykać
przed walącym się kadłubem. Rolki zrobione
ze stalowych rur wypełnionych drewnem nie
chcą toczyć się równo. Uderzeniami siekiery
i łomu korygujemy ich położenie. Przesuwanie jest nader powolne, nie ma problemów,
by nadążać z korektą. Co jakiś czas robimy
przerwy.
Poniedziałek, 28 grudnia. Wkracza ciężki sprzęt. Teraz harvester ciągnie stalówkę
opasającą konstrukcję i to dzięki jego sile
pokonujemy kolejne odcinki ku wodzie. Czy
to najlepszy pomysł? Nie jestem przekonany.
Ciężko jest Damianowi, siedzącemu za kierownicą machiny piekielnej, wykonać płynny ruch do przodu z „Polonusem” na linie.
Następują skoki po pół metra, może dłuższe.
Przy każdym ruchu sań, wygięte i połamane
belki poprzeczne działają jak lemiesze, zgarniając przed sobą piach i kamienie. Każdy
grudzień 2017 – styczeń 2018

Grób Włodzimierza Puchalskiego. Przyrodnik zmarł na wyspie w 1979 roku.

cykl to szarpnięcie, a później 20 minut wyrzucania łopatami ziemnego urobku. Staramy się trochę czyścić przedpole, ale i tak przy
następnym szarpnięciu powstają kolejne hałdy ziemi. O ile w trakcie
ciągnięcia zestawu kiforem – powolutku, centymetr po centymetrze –
można było panować nad ruchem i położeniem rolek. O tyle teraz dynamiczne gwałtowne pociągnięcia powodują, że rolki wylatują w kosmos, płozy sań zjeżdżają z blatów, blaty nasuwają się jeden na drugi.
Cholerne pokrzywione belki i tony przerzucanej ziemi! Po południu
wracamy do podnoszenia kadłuba za pomocą siłowników hydraulicznych, by poprawić położenie blatów i rolek pod saniami.

Antarktyczne wodowanie
Środa, 13 stycznia 2016 roku. Najważniejsza próba. Do zatoki wpływa chilijski okręt wojskowy, który zmierza nam z odsieczą. Kto żyw,
rusza w stronę brzegu. Takiego zgromadzenia ten skrawek lądu dawno nie widział. Po drodze gawędzimy, dowcipkujemy, jakby to był
zwykły antarktyczny dzień pracy. Okręt pomalutku ustawia się w osi
„Polonusa”. Na miejscu akcji, wokół jachtu, kilku chilijskich marynarzy i nasz Marcin. Na wodzie dwa zodiaki z żołnierzami na pokładzie. Nim docieramy na miejsce, solidna lina holownicza o długości
300 metrów jest już rozpostarta. Pracownicy stacji formują widownię
ostatniego rzędu, załoga „Polonusa” staje z przodu razem z Chilijczykami. Pogoda idealna na taką akcję. Flauta, lustro, dobra widzialność.
Woda ciepła: minus 2,4°C. Okręt „Lautaro” kręci się troszkę do przodu i do tyłu, by po kilku minutach poinformować przez radio, że jest 

Sebastian Sobaczyński podpisuje kontrakt z chilijskimi marynarzami.
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Wreszcie płynę... Kapitan „Seba” Sobaczyński za sterem uratowanego „Polonusa”.

zbyt głęboko, by zakotwiczyć. Dla nas to żadne zaskoczenie. Jednak ufając wojskowym,
sądziliśmy, że jakoś sobie poradzą. Kapitan
informuje, że przechodzi do planu B. Bez
pośpiechu obraca jednostkę, stając niemal
równolegle do brzegu. Przenoszą linę z rufy
na dziób. Po chwili lina się napinana. Jest tak
długa i ciężka, że chyba w żadnym momencie akcji nie jest napięta jak struna. Widać,
że zaczyna pracować. Nagle robimy głębszy
oddech – „Polonus” jakby drgnął, jęknął, po
czym robi krótki skok do przodu. Płuca ze
świstem uwalniają nadmiar powietrza, ale
nic więcej się nie dzieje. Ster strumieniowy
okrętu osiągnął kres swej mocy. „Polonus”
znów zamarł w bezruchu. Dostrzegamy ruchy wojsk na pokładzie, więc szykują plan C

– użyją rufowych kabestanów kotwicznych.
Wkrótce lina napręża się powoli. Ale jacht
wciąż jest nieruchomy jak posąg. Konsternacja i myśli modlitewno-błagalne. Kapitan
informuje, że ma jeszcze jeden pomysł. Ekipa
wojaków przenosi hol na rufę. Dowódca zgłasza plan D – użyje napędu głównego.
Kapitan ustawia okręt równolegle do
brzegu i rozpoczyna genialny manewr. Rusza leciutko, prawie równolegle do brzegu,
kierując się w głąb zatoki. Gdy lina holu
wydaję się naprężona, okręt zaczyna lekko
skręcać w stronę brzegu. Dzięki temu jego
rufa powolutku się przesuwa w odpowiednią stronę i potężna siła zaczyna działać
na jacht i naszą konstrukcję. Siła potężna,
ale kontrolowana. Jacht rusza wraz z drew-

nianą ramą. Najpierw niepewnie, kilka
drobnych kroczków. Po chwili śmielej. Aż
w końcu płynnie i zdecydowanie. Przecina dziobem wodę i płynie kilkadziesiąt
metrów. Z gardeł widzów wydobywają się
okrzyki triumfu, ulgi, radości. Wreszcie!
Po kilku sekundach pędzimy do zodiaka,
by jak najszybciej dostać się na pokład.
Tomasz Sosin
Książkę „Polarne wwodowstąpienie” można
zamówić na stronie internetowej autora www.
sajmonsailing.eu.

Żeglować szybciej. Książka Jerzego Pieśniewskiego

C

hcecie żeglować szybciej i bezpieczniej? Jerzy Pieśniewski oddaje w wasze ręce książkę „Szybciej
niż wiatr” – wydawnictwo dla czytelników
zainteresowanych teorią i praktyką żeglowania. Jak działają żagle i wiatr? Jakie opory wywołują kadłuby naszych jednostek?
W jaki sposób kształt łodzi wpływa na prędkość? Jak ograniczyć zbyt dużą nawietrzność? Jak się zachowują jachty po wywrotce?
W których miejscach konstrukcji umieścić balast? Jak zmierzyć dzielność łodzi?
Jak trymować, by żeglować szybciej. No
i wreszcie – nowoczesne konstrukcje balastów, płetw, skrzydeł wodnych oraz żagli,
czyli co zrobić, aby prześcignąć wiatr? Na
kartach wydawnictwa znajdujemy odpowiedzi na mnóstwo pytań. Autor w przystępny sposób przedstawia skomplikowane
zagadnienia – po lekturze nawet „metacentrum fikcyjne” i „turbulizatory przepływu
laminarnego” wydają się być bułką z masłem. Tym bardziej, że książka zawiera
setki rysunków i wykresów, które nie tylko
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znawcom zagadnień, ale także technicznym dyletantom szybko wyjaśnią zawiłości
teorii żeglowania. Poza tym na kartach odnajdujemy liczne porady dotyczące żeglugi,

które z pewnością zainteresują armatorów,
skipperów i regatowców.
Jerzy Pieśniewski od 44 lat projektuje
jachty i publikuje artykuły w dziale technicznym „Żagli”. Jest autorem wielu popularnych konstrukcji, między innymi foki,
morsa, mikrona, aquatica i focusa. Zaprojektował jacht klasy Skippi 650, pierwszą
polską łódź one designe, której federacja
żeglarska EUROSAF przyznała status europejskiej klasy regatowej. Jerzy Pieśniewski
był także pionierem w projektowaniu jachtów klasy Micro. W 1986 roku przecierał
szlaki podczas regat Micro Cup w Breście,
a później współtworzył stowarzyszenie
tej klasy w Polsce. Autor książki jest także twórcą formuły pomiarowej stosowanej
w regatach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych (formułom pomiarowym poświęcono
ostatni rozdział wydawnictwa).
Książka nie będzie dostępna w księgarniach. Można ją kupić w serwisie Allegro lub
za pośrednictwem strony internetowej autora:
www.piesniewski.pl. Cena: 48 zł.
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Festiwal Shanties 2018
na czterech scenach

W

lutym 2018 roku spotykamy się
w Krakowie na 37. edycji festiwalu Shanties. Organizatorzy
zarezerwowali aż cztery sceny: ponownie
odwiedzimy Radio Kraków i kameralną salę
Studia S5 (ul. Słowackiego 22), niedawno
wyremontowany klub „Studio” (Budryka 4),
komfortową salę „Kijów.Centrum” (dawne
kino Kijów przy Krasińskiego 34) oraz oczywiście tawernę „Stary Port” (Straszewskiego
27). Wystąpią największe gwiazdy polskiej
sceny szantowej: między innymi Andrzej
Korycki i Dominika Żukowska, Waldemar
Mieczkowski, Jerzy Porębski, Marek Szurawski, Klang, Atlantyda, Formacja, Mechanicy
Shanty, Zejman i Garkumpel, Banana Boat,
Cztery Refy, Ryczące Dwudziestki, Stare
Dzwony i Flash Creep.
Zaplanowano 14 koncertów, wystawy
oraz kiermasz żeglarski. Wystąpi blisko 200
wykonawców z Polski, Norwegii i Wielkiej
Brytanii. W każdym festiwalowym porcie
doświadczymy różnorodności muzyki związanej z morzem – wysłuchamy tradycyjnych
pieśni pracy z żaglowców, morskich pieśni
folkowych i ballad żeglarskich. Będą też
koncerty tematyczne, w tym roku ponownie
w reżyserii Marka Szurawskiego. Zaplanowano nocny koncert folkowy z okazji 30-lecia zespołu Mietek Folk. Na scenie dadzą
czadu muzycy z brytyjskiej grupy Pyrates!
– spodziewajcie się nocnego huku z pirackich dział. Ponownie wystąpi norweski zespół Groms Plass, który porywa festiwalową
publiczność. Groms Plass to po polsku plac
„Gromu”. Chodzi tu o plac w Narwiku na
północy Norwegii, gdzie stoi pomnik artylerzysty upamiętniający polskich marynarzy
z ORP „Grom” poległych w bitwie o Narwik.
Właśnie ta symbolika stała się początkiem
historii zespołu. Dlaczego Groms Plass? Kiedyś organizowali próby w garażu tuż obok

Męski chór szantowy „Zawisza Czarny” na krakowskiej scenie.

Zespół Banana Boat.

placu z pomnikiem polskiego artylerzysty.
Gdy w 2000 roku pomnik został uszkodzony
i zniknął, muzycy podjęli akcję na rzecz jego
rekonstrukcji. Ułożyli piosenkę „Krigeren
Grom” („Wojownik Grom”). W 2002 roku,
podczas obchodów 100-lecia Narwiku, grupa
wręczyła merowi miasta czek na 1200 euro –
cały dochód z koncertu.

Fot. Monika Stachnik-Czapla (2)

Czekamy też na koncert szanty klasycznej – tu za sterem stanie Jacek Jakubowski,
dyrygent męskiego chóru szantowego „Zawisza Czarny”. Na czas koncertu finałowego komendę przejmą muzycy z zespołu
Perły i Łotry. Oczywiście będę też widowiska żeglarskie dla najmłodszych i ich rodziców – zaplanowano dwa koncerty w piątkowe i sobotnie przedpołudnie. Wyjątkowym
wydarzeniem będzie wspólne plenerowe
wykonanie szanty „Pożegnanie Liverpoolu” na Rynku Głównym w Krakowie.
Organizatorem imprezy jest Krakowska
Fundacja Żeglarstwa, Sportu i Turystyki
„Hals”. Program festiwalu znajdziecie na
stronie internetowej www.shanties.pl. Rezerwacja i sprzedaż biletów na www.rezerwacje.
hals.krakow.pl.


Jacht w oku kamery. Czy na pokładzie wszystko w porządku? Możesz to sprawdzić, nie wychodząc z biura.

W

łasny jacht to nie tylko spełnienie marzeń i pomysł na
życie „po godzinach”. To także majątek. Niekiedy większy niż mieszkanie, samochód, czy firmowy lokal. Pod
pokładem mamy dziś drogie urządzenia
nawigacyjne, systemy audio, telewizory,
drobny osprzęt i środki bezpieczeństwa.
Dlatego coraz częściej armatorzy poszukują skutecznych systemów alarmowych, które zniechęcają potencjalnych złodziei oraz
utrudniają włamanie i kradzież.
Na rynku działa kilku producentów dostarczających jachtowe systemy alarmowe
z lokalizatorem GPS i wieloma dodatkowymi funkcjami. Popularne są urządzenia
marki C-pod szwedzkiej firmy C Security Systems AB. Na dużych luksusowych
jachtach, a także na łodziach wędkarskich
i rybackich, armatorzy montują dość kosztowne amerykańskie systemy marki GOST
(Global Ocean Security Technologies).
Nowością jest system ZigBoat oferowany
przez włoską firmę Glomex – przystępny
cenowo, łatwy w montażu i konfiguracji,
wykorzystujący bezprzewodowe czujki ruchu, inne bezprzewodowe czujniki
oraz kamery, a także łączność internetową i technologię ZigBee wireless. Dzięki
temu rozwiązaniu system można montować na wszystkich nowych i używanych
jednostkach, bez konieczności kłopotliwe-
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go układania dodatkowych kabli, czyli bez
rozbierania zabudowy, pokryć burtowych
i podsufitek. Poza tym system możemy
w dowolnym momencie rozbudować.
Baterie zasilające poszczególne elementy,
podobnie jak w domowym systemie alarmowym wykorzystującym bezprzewodowe
czujki, pracują niezawodnie od 3 do 5 lat.
Gdyby któraś wymagała wymiany szybciej
od innych, użytkownik otrzyma informację,
a pozostałe elementy systemu nadal będą stać
na straży naszej twierdzy. – ZigBoat to oferta
dla stoczni, małych zakładów szkutniczych
i remontowych, a także dla prywatnych armatorów, którzy sami – z instrukcją w ręku
– mogą zamontować na pokładzie poszcze-

gólne elementy i skonfigurować urządzenia
– mówi Marcin Imianowski z firmy Skaut,
która wyposaża jachty żaglowe i motorowe
we wszystkie pokładowe instalacje. – System
ZigBoat debiutował na listopadowych targach METSTRADE w Amsterdamie. Nasza
ekipa planuje zaprezentować nowe rozwią-

Gateway – serce systemu kontroli ZigBoat.

Darmowa aplikacja wyświetla informacje na ekranie.
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FOT. SHUTTERSTOCK.COM

Mój jacht, moja twierdza. Systemy
alarmowe i pokładowy monitoring

zania także w Polsce, na marcowych targach Wiatr i Woda
w Warszawie.
ZigBoat składa się modułu
podstawowego oraz standardowych i dodatkowych czujników, które składamy w całość
jak klocki i dopasowujemy
do własnych potrzeb. System
wysyła powiadomienia (na
przykład na smartfon armatora) o każdym istotnym lub
Czujnik ZigBoat wykrywający wodę.
niepokojącym zdarzeniu. Poza
tym możemy samemu sprawdzać poszczególne pokładowe
urządzenia.
System ZigBoat ma czujnik ruchu i czujnik drzwiowy, alarm
wzrostu temperatury, czujnik dymu, czujniki akumulatorów,
czujnik ładowania z lądowego gniazda 230V, czujnik zalania oraz
czujnik monitorujący pogodę. Już wkrótce, na początku 2018 roku,
producent wzbogaci system o kontrolę pomp zęzowych, nadzór wideo, monitoring GPS, kontrolę ładowania baterii i oświetlenia. Będziemy mogli na przykład włączyć światła w mesie, by zaznaczyć
swoją „obecność” na pokładzie. Zajrzymy do kokpitu lub na burtę,
łącząc się z kamerą zamontowaną pod salingiem (czasem warto
zadzwonić do mariny i poprosić bosmana, by poprawił odbijacze).
Jeśli napięcie w akumulatorze spadnie, darmowa aplikacja pobrana z App Store lub Google Play wyświetli na ekranie smartfona
wiadomość push. System wyśle alarm, gdy na pokładzie pojawi
się dym lub podwyższona temperatura. Jeśli łódź zacznie nabierać
wody – ZigBoat uruchomi sygnał dźwiękowy, który powiadomi
bosmana i obsługę portu. Aplikacja pozwoli nawet włączyć zdalnie
pompę zęzową – nie przerywając rodzinnego obiadu lub seansu
w kinie. Jeśli natomiast jachtem będzie zarządzać firma czarterowa, jej pracownicy otrzymają przydatne narzędzie – będą mogli
śledzić drogę, którą pokonuje wynajęta łódź, prędkość, warunki
pogodowe, a w przypadku łodzi motorowych – obroty silnika.
Z uwagi na konkurencyjną cenę, bezprzewodową łączność
i nowe rozwiązania techniczne, system ZigBoat może być rynkowym hitem najbliższych sezonów. Oby wysyłał wam tylko dobre
wiadomości.
Więcej informacji o wszystkich elementach jachtowych instalacji oferowanych przez firmę Skaut, a także cennik produktów,
znajdziecie na www. SailStore.pl (polecamy korzystanie z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie sklepu).


Bezpieczeństwo
to podstawa
– również bezpieczeństwo Twojego jachtu

Nowość od Glomex
System alarmowy ZigBoat:

– Bezpośrednia komunikacja z Twoim telefonem (technologia ZigBee®)
– Wyjątkowo prosta instalacja i konfiguracja
– Nieograniczona liczba czujników
– Kontrola poprzez darmową aplikację mobilną
– Żadnych abonamentów! – jedyny koszt to zakup i instalacja
– Niezawodność

Polska premiera na targach Wiatr i Woda 2018
Cable Port Lowrance Furuno Simrad B&G iCom WeatherDock Bluefin LED
C-Map Navionics Echopilot JL Audio C-Pod Fusion Glomex MarinePod SeaView
Philippi Super-B Helukabel Ratio Electric Victron Energy Hella Marine SunWare
Vitrifrigo SilentWind Watt & Sea Prebit Foresti & Suardi Lofrans’ Oceanvolt
Max Power Fischer Panda Pro-Car Webasto

Raymarine

Aplikacja systemu ZigBoat jest czytelna i prosta w obsłudze. System nie musi być
rejestrowany i nie wymaga żadnych płatnych abonamentów.

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

Mark Turner. Wizjoner żeglarstwa
i marketingu w Volvo Ocean Race

Przemówienie podczas listopadowej gali w Lizbonie.

C

złowiek legenda. Nie tylko w żeglarstwie, ale także w marketingu
sportowym. Wizjoner potrafiący
swe pomysły osadzić w biznesowej rzeczywistości. Przed laty był managerem i współtwórcą sukcesów słynnej Brytyjki Ellen
MacArthur. Założył firmę OC Sport zajmującą się organizacją wydarzeń żeglarskich
(Extreme Sailing Series) i kolarskich (Haute
Route). W poprzedniej edycji Volvo Ocean
Race był managerem Dongfeng Race Team.
Później sprzedał OC Sport i objął posadę dyrektora Volvo Ocean Race. Mark Turner nie
chodzi na skróty i nie toleruje kompromisów.

Mark Turner przedstawia swoich następców.
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Fot. Jesús Renedo / Volvo Ocean Race

Gdy właściciele regat nie zaakceptowali jego
rewolucyjnych zmian, postanowił zakończyć współpracę. Jego obowiązki przejmuje
dwóch nowych szefów: dyrektor Richard
Brisius i wicedyrektor Johan Salén. Nowi
dowodzący to zgrany duet. Współpracowali
ze sobą przy siedmiu edycjach Volvo Ocean
Race – najpierw uczestnicząc w rywalizacji,
później zarządzając z sukcesami pięcioma zespołami, między innymi kobiecą ekipą SCA.
Dość trudno było zorganizować rozmowę
z Markiem Turnerem, ale wreszcie się udało – spotkałam go w Alicante w październiku
2017 roku.

Fot. Ainhoa Sánchez / Volvo Ocean Race

Mark Turner.

Fot. Ainhoa Sánchez

Milka Jung: Mark, chciałeś tak szybko
reformować regaty, że nawet właściciele Volvo Ocean Race nie mogli za tobą nadążyć...
Mark Turner: No właśnie. Czasem, kiedy
zbyt daleko uciekasz do przodu, zostajesz
sam. Ale powolna jazda w peletonie nigdy
nie była moją dewizą. Najważniejsze, że
rozpoczął się piękny wyścig i będzie nam
towarzyszyć aż do czerwca 2018 roku.
Brak akceptacji dla twoich reform to
główny powód rezygnacji?
Jedyny. Ale nie jestem zawiedziony. To co
się działo w Alicante podczas startu, było
wspaniałe. Brałem udział w tych regatach
gdy miałem 20 lat. W poprzedniej edycji
odbyłem podróż dookoła świata, pełniąc
funkcję managera zespołu Dongfeng. Teraz
miałem dobry plan, który mógł przyspieszyć
rozwój regat. Niestety, nie został zaakceptowany przez właścicieli wyścigu. Zrezygnowałem z funkcji od razu, bo nie chciałem
zwlekać do zakończenia regat. Nowy szef
musi szybko zabrać się do pracy i stworzyć
nową strategię. To oczywiście niełatwe zadanie. Volvo Ocean Race to jedno z największych wydarzeń w sporcie. Inspiruje
i przyciąga miliony ludzi. Wymaga pełnego
zaangażowania przez cały rok.
Przyjmując tę posadę, nie szukałem pracy. Po 20 latach właśnie sprzedałem firmę. Miałem też pewne problemy osobiste.
Chciałem po prostu odpocząć. Pojawiło
się jednak nowe ciekawe wyzwanie, więc
je podjąłem. Przez 20 miesięcy starałem
grudzień 2017 – styczeń 2018
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siebie. W poprzedniej edycji każda załoga
wygrała etap oceaniczny lub portowy – to
dowód, że rywalizacja jest bardzo wyrównana. Najważniejsze jest to, jak szybko załoga
uczy się wspólnej żeglugi. Zespoły Dongfeng
i Mapfre zaczęły pracę najwcześniej. Mają
na pokładach wielu uczestników poprzedniej
edycji regat. Nie brakuje im także pieniędzy.
Ale przecież błędy zdarzają się nawet najlepszym i najlepiej przygotowanym. Pamiętajmy też, że żeglarstwo to sport techniczny.
Wystarczy jedna awaria na oceanie południowym, by sporo stracić i spaść na dalszą pozycję w generalnej klasyfikacji.
Kiedyś, gdy zespoły wydawały 20 mln
euro i prowadziły technologiczny wyścig, już
po kilkunastu godzinach od startu było wiadomo, kto ma szanse na zwycięstwo, a kto
z pewnością nie. Ian Walker, który wygrał
ostatnią edycję regat, wcześniej płynął na
jachcie, który nie dawał mu żadnych szans.
To frustrująca sytuacja dla załogi oraz obniżenie marketingowego potencjału imprezy.
Teraz na szczęście jest inaczej. Volvo Ocean
Race to przede wszystkim ludzie i ich umiejętności – wygrają najlepsi, a nie najbogatsi.
Ale wcale nie musi to być drużyna, której
członkowie mają najlepsze żeglarskie CV.
Zwycięży ekipa, która utrzyma formę i pełną
mobilizację, często na przekór trudnościom,
przez wszystkie miesiące rywalizacji. Zawodnicy muszą sobie radzić z porażkami
i awariami. Żeglarze odnoszą obrażenia, wypadają z zespołu, czasem zmieniają się ich
sytuacje osobiste – to jest najtrudniejsze w tej
grze: utrzymanie załogi.
Głowa mi podpowiada, że faworytem
jest ekipa Xabi Fernándeza (Mapfre). Serce
mówi: Bouwe Bekking (Team Brunel). Na
papierze wszystko przemawia za zespołem
hiszpańskim – właściwie niczego im nie
brakuje. Ale przecież wiele może zdarzyć.
Bouwe jest doświadczonym i utytułowanym
żeglarzem. Widzisz jak bardzo jest zrelaksowany... Chodzi w marinie uśmiechnięty i nie
musi walczyć z presją. Co innego żeglarze
z Mapfre, którzy mówią wprost: „Chcemy
zwyciężyć”. Każdy inny wynik uznają za porażkę. To nie jest dla nich zbyt komfortowa
sytuacja.
Peter Burling i Blair Tuke tworzyli niedawno załogę olimpijskiej klasy 49er. Podczas igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku
sięgnęli razem po złoto. W minionym sezonie wznosili w górę America’s Cup wywalczony dla Nowej Zelandii. A teraz ich drogi
się rozeszły. Peter trafił do załogi Brunel,
a Blair – do ekipy Mapfre. Niezwykła historia dwóch wspaniałych żeglarzy...
Rozmawiałem z Peterem podczas regat
o Puchar Ameryki. Zwykle mówi prosto
w oczy to, co myśli i niczego nie ukrywa.
Wiedziałem, że chce płynąć w Volvo Ocean
Race, choć ani on, ani jego przyjaciel, nie
żeglowali zbyt dużo po oceanach. Dlatego

muszą się szybko uczyć nowego żeglarskiego kunsztu. Są otwarci, ambitni i bardzo
dużo wnoszą do swych załóg. To ogromna
zmiana w Volvo Ocean Race – mamy na
pokładach nowe twarze i talenty z różnych
żeglarskich konkurencji.
W poprzedniej edycji regat różnice miedzy jachtami wynosiły na mecie nawet 15
sekund. Po trzech tygodniach spędzonych
na morzu. Wyobraź sobie, ile razy dziennie tracisz te 15 sekund? Jedna minuta,
gdy trym jest niedokładny. Druga, gdy
tracisz na chwilę koncentrację. Trzecia
– minimalny błąd. Dlaczego tacy żeglarze jak Tuke i Burling to cenne zdobycze
dla zespołów? Bo oni zawsze żeglują na
maksa – pilnują każdej sekundy. Perfekcja doprowadziła ich do olimpijskiego
złota i Pucharu Ameryki. A teraz na okołoziemską trasę o długości 45 000 mil.
Co będziesz robić, gdy przestaniesz być
dyrektorem Volvo Ocean Race?
Dobre pytanie... Nie mam pojęcia. Przez
ostatnie 20 miesięcy widywałem dzieci tylko w weekendy. Nie wiem czego się uczy
w szkole moja córka. Więc w pierwszej kolejności skupię się na rodzinie. Potrzebujemy czasu dla siebie. Przyszedłem do Volvo
Ocean Race prosto z własnej firmy, która
zajmowała się nie tylko żeglarstwem, ale
również kolarstwem. Już wtedy planowałem
rok przerwy. Może teraz uda się to zrealizować? Z pewnością nie pojawię się z dnia
na dzień w Nowej Zelandii, by pracować
przy Pucharze Ameryki, choć były takie
pomysły. Muszę odpocząć. Oczywiście nie
powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Ani
w żeglarstwie, ani w marketingu.
Rozmawiała Milka Jung
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się wprowadzać zmiany – niektóre zostały zaakceptowane, inne (bardziej rewolucyjne) – nie. Cieszę się, że wprowadzono
przepisy, dzięki którym mamy dziś załogi
mieszane. Gdybyśmy tych zmian nie opublikowali półtora toku temu, dziś w ogóle
nie byłoby kobiet w Volvo Ocean Race.
A przecież ich obecność to ważny element
wizerunkowy. Dzięki mieszanym załogom
mamy na pokładach 18 dziewczyn, które
w trakcie rywalizacji będą stale podnosić swój poziom wyszkolenia regatowego.
Uczą się od najlepszych, bo w tej edycji
mamy nie tylko doświadczonych żeglarzy
oceanicznych, ale także olimpijczyków,
zawodników z Pucharu Ameryki i żeglarzy z klasy IMOCA. Wszyscy uczestnicy
przepłynęli łącznie pięć milionów mil morskich w Volvo Ocean Race. To pięć milionów mil doświadczenia... Gdy ogłoszono
nowe przepisy, zespół Dongfeng od razu
rozpoczął treningi z kandydatkami do załogi, choć skipper Charles Caudrelier nie
był entuzjastą tego pomysłu. Dziś Carolijn
Brouwer i Marie Riou, które znalazły się na
pokładzie, są mocnymi punktami drużyny.
Pewnie zostałyby w ekipie nawet gdyby
przepis zniknął. Carolijn jest jednym z najlepszych sterników i z pewnością inspiruje inne kobiety. Wreszcie widzą, że warto
marzyć i walczyć, bo w Volvo Ocean Race
można dojść na sam szczyt.
Niestety musieliśmy wstrzymać prace zmierzające do budowy nowych jachtów. Wszystko wskazuje na to, że reformy będą przebiegać
wolniej. Nie jestem dobrą osobą do realizacji
powolnych zmian, więc rezygnuję... Ale jacht
Super 60 na pewno wkrótce zobaczymy.
Czy nowa konstrukcja powstanie w porozumieniu ze stowarzyszeniem klasy IMOCA? Władze tej organizacji twierdzą, że
łódź Super 60 Volvo Ocean Race nie otrzyma certyfikatu klasy International Monohull Open Class Association.
Jeśli w sporcie sugerujesz głównym graczom jakiś rodzaj fuzji, przedsięwzięcie nie
ma szansy na realizację. Zbyt dużą rolę odgrywają interesy. Długo byłem członkiem
IMOCA, pełniłem nawet funkcję skarbnika.
Dlatego wiem, że francuska wizja świata
czasem jest trochę inna. Mogę tak mówić –
przecież mam żonę Francuzkę (śmiech). Władze stowarzyszenia zaniepokoili się, że ktoś
wchodzi na ich podwórko i wyrazili swoje
zdanie. W zupełności to rozumiem. Prawda
jest jednak taka, że to nie działacze, ale inwestorzy i zespół decydują o tym, w jaki sposób
i podczas jakich regat wykorzystują swą łódź.
Mogą wystartować w Vendée Globe, Route
du Rhum, a później w Volvo Ocean Race.
Dlatego konstrukcja Super 60 powinna spełniać wymogi IMOCA.
Która załoga jest twoim faworytem?
Nie mogę powiedzieć (śmiech). Jestem bezstronny. Jachty są identyczne i płyną blisko
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Bouwe Bekking. Przed regatami żona
zawsze mówi to samo: „Ostatni raz!”

Bouwe Bekking podczas drugiego etapu oceanicznego Lizbona – Kapsztad. Fot. Rich Edwards / Volvo Ocean Race

B

ouwe Bekking to 54 letni weteran
regat Volvo Ocean Race. Startuje
już ósmy raz. Otwarty, uśmiechnięty, życzliwy... Przed wywiadem, gdy
dowiedział się, że jestem z Polski, pytał, co
teraz robi Roman Paszke. Na czym polega
nowy projekt żeglarski Mateusza Kusznierewicza Polska100. Fan bojerów, narciarstwa i łyżwiarstwa szybkiego. Dwa razy
był drugi w Volvo Ocean Race. Dwa razy
pełnił funkcję kapitana. Ale ani razu nie
zwyciężył. Te regaty to 30 lat jego życia.
Milka Jung: Bouwe, już ósmy raz
startujesz w Volvo Ocean Race. Obsesja
w dążeniu do upragnionego zwycięstwa
czy uzależnienie od adrenaliny, którą
wzmaga ten wyścig?
Bouwe Bekking: Ani jedno, ani drugie.
Po prostu kocham żeglować! Okołoziemski wyścig z grupą ludzi to fantastyczne
przeżycie. Szczególnie gdy mamy na pokładzie osoby młode i mniej doświadczone
w oceanicznych regatach. Oczywiście nie
brakuje im żeglarskich talentów – są złotymi medalistami olimpijskimi i zdobywcami Pucharu Ameryki. To między innymi
dzięki wspaniałej załodze znów tu jestem.
Oczywiście, chciałbym też wreszcie wygrać te regaty. Mam na koncie wiele regatowych sukcesów, ale tego jednego brakuje.
Jak oceniasz swoje szanse?
Mamy dobry zespół i stać nas na sukces.
Oczywiście, każda załoga pragnie zwycięstwa, bo to jest sport i tego oczekują sponsorzy. Jeśli stajesz do rywalizacji, to znaczy,
że chcesz wygrać. Myślę, że jesteśmy trochę
z tyłu za innymi, bo chyba pływaliśmy razem najkrócej ze wszystkich ekip. Ale mam
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nadzieję, że w trakcie wyścigu szybko będziemy się uczyć. O to właśnie chodzi – nawet podczas ostatniego etapu z Göteborga do
Hagi musisz się uczyć. A rywale? Hiszpański
zespół Mapfre ma szansę. Chiński Dongfeng
też. Ekipa Vestas również jest niezła. Być
może załoga Turn the Tide on Plastic ma
najmniejsze doświadczenie, ale przecież są
tam dziewczyny z zespołu SCA, który w poprzedniej edycji wygrał jeden z etapów oceanicznych. Dlatego przedwczesne spekulacje
nie mają sensu.
Gdzie leży klucz do sukcesu?
Zawsze najważniejsza jest załoga. Mamy
jachty one design. Żagle są identyczne.

Wszystko więc zależy od ludzi, prowadzenia
jachtu i strategii. Bardzo ważna jest komunikacja na pokładzie oraz nawigacja. Volvo
Ocean Race to praca zespołowa. Oceaniczna
rywalizacja na jednakowych jachtach to naprawdę świetny pomysł. Gdyby organizatorzy postawili na formułę otwartą, to z pewnością nie moglibyśmy uczestniczyć w tej
imprezie. Po prostu nie byłoby nas stać.
Pamiętasz swój start na jachcie „Philips Innovator” w 1985 roku? To był zupełnie inny świat.
Absolutnie. Przez Ocean Południowy
płynąłem do Nowej Zelandii w skórzanych
butach. Woda cały czas wdzierała się na
pokład. Byliśmy przemoczeni. Miałem nawet odmrożenia. Tamten start przypominał
bardziej ekstremalną przygodę niż sportową rywalizację. Po prostu nie byliśmy zbyt
dobrze przygotowani.
W jaki sposób Peter Burling, sternik
nowozelandzkiej drużyny, która zdobyła
Puchar Ameryki, trafił do twojej załogi?
Podczas pobytu na Bermudach żeglowałem na jachcie J-Class. Rozmawiałem wtedy
z Carlo Huismanem z Emirates Team New
Zealand. Wyraził zainteresowanie. Później
spotkałem się z ich managerem Jackiem
Taylorem, który również zgodził się z nami
pracować. Rozmawiałem także z Peterem,
ale wówczas nie padła z jego strony żadna deklaracja. Zapewne dlatego, że wcześniej byli
u niego przedstawiciele wszystkich innych
zespołów zgłoszonych do Volvo Ocean Race.
Wróciłem do Europy. Minęło kilkanaście

Za chwilę Team Brunel opuszcza Portugalię. Ostatnie wywiady dla reporterów. Fot. Jesús Renedo / Volvo Ocean Race
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dni. W połowie lipca zadzwonił Peter i powiedział: „Chciałbym płynąć z wami, mam
swoje powody. Myślę, że stworzymy świetny
zespół”. Nie mamy największego budżetu,
ale mamy doskonałych żeglarzy i atmosferę.
Może to był powód? Peter Burling nie zadziera nosa, nie jest primadonną, to normalny
chłopak, który wciąż chce się uczyć.
Czy dostał jakieś specjalne zadania na
pokładzie?
Jest sternikiem i trymerem. Na tym się
zna. Mamy też innych świetnych żeglarzy,
na przykład Kyle’a Langforda z Oracle Team
USA. Młodzi wciąż pytają, co można zrobić, by żeglować szybciej. I potrafią głośno
wyrażać swoje zdanie. Czasem na odprawy
przychodzi 10 osób, ale tylko trzy zabierają
głos. Ale to nie u nas! W Team Brunel wszyscy wciąż wykładają swoje pomysły na stół.
Część odpada. Inne wdrażamy i szybko się
okazuje czy dany krok był dobry.
Dziewczyny, które mamy na pokładzie,
również są ważnymi członkami ekipy. Na początku nie byłem pewien, czy podołają wyzwaniom. Zabierając je na pokład musiałem
wiedzieć na pewno, że akceptują w pełni swe
obowiązki i możemy maksymalnie korzystać
ich możliwości. Być może nie są jeszcze na
tym samym poziomie, co panowie, bo po prostu mają mniejsze doświadczenie. Ale z każdym dniem są lepsze. Abby Ehler pełni funkcję boat captain, czyli odpowiada za jacht. To
ona kontaktuje się z dyrektorem operacyjnym
i dba o sprzęt. Czasem w ogóle nie wiem, co
oni robią, włączam się tylko wtedy, gdy pojawia się jakaś grubsza sprawa.
Czy ocean potrafi cię jeszcze zaskoczyć?
Zawsze. Myślę, że to jest właśnie wspaniałe w żeglarstwie. Pogoda jest nieprzewidywalna, nawet jeżeli mamy coraz dokładniejsze prognozy. Poza tym możesz wpłynąć
w sieci rybackie. Może przyjść silny sztorm.
Trudna sztuka – golenie podczas regat. Fot. Rich Edwards

Z jednej strony chmury może być wiatr o sile
50 węzłów, a z drugiej – słabe podmuchy.
Ocean to jedna wielka zagadka i właśnie to
jest piękne w naszym sporcie.
Który etap będzie najtrudniejszy?
Moim zdaniem Kapsztad – Melbourne.
Po pierwsze, to początek wiosny na Oceanie
Południowym. Na razie mapy pokazują, że
lodu jest niewiele. Ale musimy się go spodziewać. Mam nadzieję, że trasa będzie
przebiegać na północ od Wysp Kerguelena.
Później być może trochę zmienimy kurs na
południe. Tam zawsze mocno wieje. Jeżeli jest 40 węzłów, to odczuwalna prędkość
wiatru wynosi 65 węzłów. Poza tym woda
jest strasznie zimna. Ale najważniejsze jest
to, że w Melbourne nie możemy wykonać
żadnych napraw. Jeśli coś się połamie, za
naprawę lub wymianę elementu załoga dostanie karę. Trzeba więc żeglować szybko
i rozważnie. Aby łódź była gotowa do kolejnego etapu na sto procent.
Twoim celem jest zwycięstwo...
Mój cel to przede wszystkim bezpieczna
żegluga. To naprawdę jest najważniejsze.
Poza tym, choć jako lider chyba nie mam
zbyt wielu słabych stron, wciąż się uczę.
Chwila, w której przestajesz się uczyć, to
początek zawodowej emerytury. Bo ludzie
cię wyprzedzą i stracisz swoje miejsce.
Oczywiście, chcę także jak najwięcej wydobyć z moich załogantów.
A jeżeli wygrasz? Czy to będzie twój
ostatni wyścig?
Nawet jeżeli nie stanę na pokładzie w kolejnej edycji Volvo Ocean Race, na pewno w jakiś sposób będę zaangażowany w te regaty.
Płynąłem już tyle razy i mam doświadczenie,
które można wykorzystać także na lądzie.
Wiem, jak współpracować z dziennikarzami.
Wiem, jak pracować ze sponsorami. Mogę
pomóc innym w różny sposób.
Co sądzisz o przyszłości regat, o nowych łódkach ze skrzydłami wodnymi?
Wiemy już, że jachty z foilami żeglują
szybciej, więc wymagania stawiane przed
załogami będą jeszcze większe. Ale podoba
mi się ten pomysł.
A co powiedziała twoja żona, kiedy
podpisywałeś ósmy kontrakt w Volvo
Ocean Race?
Powiedziała to samo, co poprzednio: „Ostatni raz”. Rozmawialiśmy o tym sporo, również
z córkami. Ustaliliśmy, że popłynę. Po jakimś
czasie wyglądało na to, że projekt nie dojdzie
do skutku, więc zacząłem wypełniać kalendarz innymi zadaniami, po prostu musiałem
zarabiać. Później nagle wszystko wypaliło.
Przed startem miałem mnóstwo pracy, więc
nie widywałem żony zbyt często. Przed regatami przyjechała na półtora tygodnia do Alicante, by choć od czasu do czasu spędzić ze
mną chwilę. Mamy za sobą wiele takich rozstań, ale tym razem było szczególnie trudno.
Rozmawiała Milka Jung

Polska · Niemcy · Austria · Szwajcaria · Dania ·
Hiszpania · Francja · Szwecja · Chorwacja · Słowacja ·
Czechy · Finlandia · Turcja · Grecja
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Serce systemu Mastervolt z alternatorami.

Fot. James Tomlinson (2)

Serwisanci Mastervolt prowadzą szkolenie na pokładzie zespołu Vestas.

Mastervolt. Elektryczne serca
jachtów z Volvo Ocean Race

H

olenderska firma Mastervolt dostarczyła systemy elektryczne do
jachtów rywalizujących w okołoziemskich etapowych regatach Volvo Ocean
Race. Wszystkie załogi mają na pokładach
jednakowe urządzenia oraz komponenty –
od najmniejszej śrubki i opaski kablowej,
po akumulatory. Dlatego tylko działanie
załogi wpływa na różnice w pracy układów
elektrycznych. Warto podkreślić, że system
zbudowano z gotowych produktów oferowanych przez firmę Mastervolt. Są to więc
elementy dostępne na rynku dla każdego
armatora.
Inżynierowie firmy monitorują działanie
i wydajność systemów pracujących w ekstremalnych warunkach kształtowanych przez
temperaturę, wilgotność, kondensację oraz
uderzenia jachtu o fale. Każdy element układu sprawdzają w portach etapowych – zbierają w ten sposób informacje, które pozwalają
udoskonalać produkty marki. Przy okazji doradzają zawodnikom, jak uzyskać najlepsze
rezultaty w krótkich cyklach ładowania akumulatorów. Poprzednia edycja Volvo Ocean
Race dostarczyła inżynierom cennych informacji technicznych. Podczas regat alternatory
wykonały ponad 88 milionów obrotów. Akumulatory litowo-jonowe, których żywotność
jest trzy razy większa od żywotności tradycyjnych baterii, rozładowały się 275 razy.

Wszystkie urządzenia elektryczne (uchylny kil, pompa wody balastowej, odsalarka,
komputery, wyświetlacze wielofunkcyjne
oraz systemy łączności satelitarnej) potrzebują zasilania do ciągłej pracy. System Mastervolt to minimalne okablowanie
i zdolność szybkiego ładowania baterii
litowo-jonowych Ultra. Większa część systemu znajduje się pośrodku kadłuba, więc
przewody są krótkie, a instalacja jest łatwa w serwisowaniu. Moduły są połączone
w prosty i niezawodny sposób, zapewniający skuteczne zasilanie oraz oszczędność
miejsca na jachcie. Ekran dotykowy CZone
Touch 5 z Wi-Fi zapewnia pełną kontrolę
i monitoring. Firma Mastervolt główny nacisk kładzie na to, by sterowanie systemem
było proste i intuicyjne. Na pokładach są najlepsi żeglarze – przede wszystkim chcą się
zajmować trymem jachtu i nawigacją – przy
obsłudze systemu elektrycznego nie chcą
spędzać zbyt wiele czasu. Urządzenia mogą

wysyłać sygnały dźwiękowe i wizualne, gdy
dzieje się coś niepokojącego lub konieczna
jest interwencja załogi.
Wszystkie pokładowe urządzenia zasilane
z akumulatorów potrzebują łącznie około 7,1
kWh (kilowatogodzin) na dobę. Mastervolt
dostarczył dwie baterie MLI Ultra 24/5000,
które dają 10 kWh. Całkowite rozładowanie akumulatorów nie jest wskazane, załoga
musi pilnować, by maksymalne rozładowanie
sięgnęło 80 proc. Ładowanie akumulatorów
następuje przede wszystkim z dwóch alternatorów 24/150 A Mastervolt (współpracujących z dwoma regulatorami ładowania Alpha
Pro), które mogą w pełni naładować baterię
litowo-jonową w godzinę. Ponadto wszystkie
jachty uczestniczące w wyścigu mają generator wodny. Gdy zawijają do portu, ładowanie
prowadzone jest z użyciem Mastervolt ChargeMaster 24/30-3. Ładowarka ta może pracować w dowolnym miejscu na świecie, wykorzystując każde lokalne zasilanie sieciowe.

Więcej informacji na temat roli marki Mastervolt
w Volvo Ocean Race znajdziecie na stronie www.
poweredbymastervolt.com. Polskim dystrybutorem produktów Mastervolt jest firma Eljacht –
www.eljacht.pl.


Bateria litowo-jonowa Mastervolt Ultra.
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Alternator Mastervolt 24/150 A.

Ładowarka Mastervolt ChargeMaster 24/30-3.

grudzień 2017 – styczeń 2018

FOT. WWW.MASTERVOLT.COM (4)

Ekran dotykowy CZone Touch 5.

kitesurfing sport

68 metrów nad ziemią.
Victor Borsuk pofrunął po rekord

T

o się nazywa zakończyć sezon
z przytupem. Victor Borsuk, siedmiokrotny mistrz Polski w kitesurfingu i najbardziej utytułowany zawodnik
w konkurencji freestyle, przyczepił linę do
auta jadącego po plaży w Rewie i odfrunął...
Było emocjonująco i ryzykownie. Korzystając z deski kitesurfingowej i latawca, pierwszy na świecie wzbił się na wysokość 68 metrów. Dotąd zawodnicy bili rekordy, lecąc za
motorówką. Nikt się jeszcze nie odważył, by
wykorzystać do tego moc samochodu.
– Przez kilka tygodni czekaliśmy na odpowiednie warunki pogodowe. Monitorowaliśmy siłę i kierunek wiatru, by zaplanować
próbę z pewnym wyprzedzeniem. Niestety
aura wystawiała ekipę na test cierpliwości.
Z najbardziej ekstremalnej akcji lata zrobiła
się najbardziej ekstremalna akcja jesieni. Gdy
tylko pojawił się wschodni wiatr wiejący od
brzegu z prędkością 18, 20 węzłów, stwierdziliśmy: „Teraz albo nigdy” – relacjonuje
Victor, zawodnik Virgin Mobile. – Emocje
były ogromne. Czułem, że wzrasta poziom
adrenaliny i jednocześnie starałem się walczyć ze stresem. Nie obyło się bez snów
o spadaniu na brzeg i pękających linkach.
68 metrów to naprawdę ogromna wysokość,
samochody wyglądają z góry jak zabawki.
By się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć
w dół z 23 piętra wieżowca.
– Wiedziałem, że jeśli wszystko będzie
przebiegać zgodnie z planem podczas wznoszenia, jest szansa na sukces, gdyż sam lot
to moje zadanie i jest w miarę bezpieczny.
Gdy mocno przyspieszaliśmy, wszystko
skrzypiało i drżało. Wiedziałem, że walka
o rekord może się okazać walką o życie. Nie
obyło się bez trudności. Podchodziliśmy do

Plaża w Rewie. Przygotowania do rekordowego lotu.

zadania cztery razy. Wylatywałem w powietrze, spadałem, ciągnęło mnie również
pod wodą i obracało w powietrzu. Korygowaliśmy prędkość jazdy, kąt i napięcie liny,
a także moment startu mojego i startu samochodu. W pewnym momencie dobrze ustawiliśmy auto pod wiatr, nabraliśmy dużej
prędkości i się udało. Wzbiłem się na wysokość 68 metrów, a później w miarę bezpiecznie wylądowałem daleko od brzegu.
Umiejętności wybitnego kitesurfera były
kluczowe podczas rekordowej próby. Należy też pamiętać o dobrze przygotowanym
sprzęcie. O kierowcy, który zna realia ki-

Victor Borsuk: „68 metrów to ogromna wysokość, auta wyglądają z góry jak zabawki”.

www.wiatr.pl

Fot. Paweł Poręcki

tesurfingu i potrafi odpowiednio zmieniać
prędkość jazdy (za kierownicą siedział doświadczony kitesurfer Arkadiusz Jerzełkowski). No i oczywiście o dobrym aucie,
które się sprawdza w trudnym piaszczystym
terenie. Zawodnik odfrunął za pickupem –
modelem Mitsubishi L200.
Victor Borsuk kilkadziesiąt razy stawał na
podium podczas zawodów Pucharu Świata,
Pucharu Europy i krajowych zmagań. Jest
absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego i magistrem ekonomii. A także doświadczonym
trenerem kitesurfingu zarażającym swą pasją
amatorów i profesjonalistów.


Nikt wcześniej nie wzbijał się na kitesurfingu za samochodem.

Fot. Paweł Poręcki (2)
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Fot. Szymon Sikora / PZŻ

Żeglarstwo 2017. Sukcesy w sporcie
i ponad 11 000 nowych patentów

Piękne i prezesi. Gratulacje dla Agnieszki i Irminy od związkowych władz.

P

olski Związek Żeglarski uroczyście podsumował sezon podczas gali zorganizowanej w Centrum Olimpijskim ostatniego
dnia listopada. Wyróżniono medalistów. Wręczono powołania
do kadry narodowej we wszystkich klasach. Przedstawiono nowy sztab
szkoleniowy. Doceniono także żeglarzy turystycznych i działaczy pracujących w okręgowych związkach. Spotkanie rozpoczęły ciepłe przemówienia Anny Kuder z departamentu sportu wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego
Komitetu Olimpijskiego.
Jaki był mijający rok? Na mistrzostwach świata i Europy zdobyliśmy
14 złotych medali, 9 srebrnych i 11 brązowych. W regatach Pucharu
Świata oraz Pucharu Europy wywalczyliśmy 9 złotych krążków, 7

srebrnych i 2 brązowe. Najwięcej cennych trofeów zgarnęła sterniczka
Agnieszka Skrzypulec, która w klasie 470 została mistrzynią świata
(w parze z Irminą Mrózek-Gliszczynską) oraz brązową medalistką
mistrzostw Europy (z Jolantą Ogar). W programie PolSailing, prowadzonym wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, uczestniczyło
13,5 tys. dzieci. Poza tym w mijającym roku wydano 9025 patentów dla
żeglarzy jachtowych, 2124 dla sterników morskich i 148 dla kapitanów.
Mamy już łącznie 2096 zarejestrowanych jachtów morskich. Nową kadrę narodową tworzy 269 zawodniczek i zawodników z 22 konkurencji.
Sztab trenerski: 22 osoby.
Podczas warszawskiej gali największe brawa otrzymał Milo Sołomko – młody żeglarz z windsurfingowej klasy Bic Techno otrzymał nagrodę fair play. Podczas mistrzostw Europy rozegranych w lipcu we
Francji, deskarz SKŻ Ergo Hestia Sopot zauważył francuską zawodniczkę bezwładnie pływającą twarzą do wody. Było to chwilę przed
startem do pierwszego wyścigu. 12-latek podpłynął do dziewczyny,
wskoczył do wody, odwrócił ją na wznak i po stwierdzeniu, że jest nieprzytomna, zaczął wzywać pomoc, jednocześnie podtrzymując głowę
koleżanki nad wodą. Wyróżnienie wręczyli Mateusz Kusznierewicz,
Przemysław Miarczyński i Zofia Klepacka.
W Centrum Olimpijskim wręczono też nagrody dla zwycięzców
Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski, mistrzostw Polski ORC oraz
Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. Andrzej Wiktor Kowalczyński,
Włodzimierz Jerzy Przysiecki oraz Romuald Rowecki otrzymali medale za szczególne zasługi dla żeglarstwa polskiego. Podczas wydarzenia nie mogło też zabraknąć podsumowania roku generała Mariusza
Zaruskiego, które wygłosił Marek Słodownik.


Kinder+Sport. Radość z żeglugi od najmłodszych lat

P

aulina Rutkowska zajęła pierwsze
miejsce w rankingu Pucharu Polski
Kinder+Sport Optimist gr. B. Sterniczka YKP Gdynia w 13 startach zdobyła
663 punkty. Drugie miejsce zajął Piotr Grabski z YC Zefir Drakkar Poraj (także uzbierał 663 punkty), a trzecią lokatę wywalczył
Adam Turczynowicz ze Spójni Warszawa
(661 punktów). W rankingu sklasyfikowano blisko 700 zawodników. Od kwietnia do
października w całej Polsce rozegrano prawie 90 regat dla młodych żeglarzy z grupy
B. W ramach współpracy z firmą Ferrero
Polska, organizatorzy trzydziestu imprez

wskazanych przez Polskie Stowarzyszenie
Klasy Optimist otrzymali pakiety nagród
oraz gadżetów Kinder+Sport, obsługę fotograficzną i wsparcie w promocji. Wybierając regaty, brano pod uwagę współczynnik,
liczbę uczestników, organizację, lokalizację
oraz termin.
– Ideą programu Kinder+Sport jest pokazywanie dzieciom i młodzieży, że sport to
przede wszystkim doskonała zabawa w gronie rówieśników, która daje znacznie więcej
radości niż godziny spędzone przed komputerem. Udział w regatach to nowe wrażenia,
emocje, przyjaźnie i wspomnienia wspólnie

W minionym sezonie rozegrano prawie 90 regat dla młodych żeglarzy z grupy B.
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przeżytych chwil – mówi Szymon Skitek,
product manager Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.
Kalendarz regat sezonu 2018 włączonych do
Pucharu Polski Kinder+Sport Optimist gr. B
zostanie ogłoszony na początku marca. Pierwsze starty już w kwietniu. Natomiast pierwsze
główne regaty w grupie A zaplanowano na
początek maja – w Pucku rozgrywane będą
eliminacje do mistrzostw świata i Europy.
Puchar Polski Kinder+Sport Optimist gr. B,
program realizowany we współpracy z PSKO,
został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego
Związku Żeglarskiego. Tym samym cykl stał
się częścią międzynarodowego projektu Kinder+Sport obecnego w 26 krajach. Na całym
świecie w programie uczestniczy około 15
mln dzieci. Pod hasłem „Radość z ruchu”
(Joy of moving) Kinder+Sport wspiera ich
aktywność w 23 dyscyplinach, wspólnie ze
127 federacjami i czterema komitetami olimpijskimi, promując aktywny styl życia będący
nie tylko treningiem dla ciała, ale także ważnym elementem w edukacji i rozwoju. Więcej
o programie na stronach www.psko.pl oraz
www.kindersport.pl.

grudzień 2017 – styczeń 2018

magazyn wiatr dystrybucja

Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Sklep Slam, Mikołajki, Plac Wolności 2, tel. 602 776 202
Stanica w Nadbrzeżu, Tolkmicko, tel. 601 949 616
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79

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

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
POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70 Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
Sklep Easy Surf, Poznań, Warszawska 39/41, tel. 513 020 570
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Częstochowska 15/4,
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
tel. (62) 767 18 67
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
ŻMKS Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
Sklep Smart, Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Żeglarski Auto Żagiel Sport, Szczepidło 88c, Krzymów,
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
tel. 601 74 91 52
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
WOZŻ Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
Chojnicki Klub Żeglarski, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20 ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
MAZOWIECKIE
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31,
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk, Stogi 20a,
tel. (22) 46 516 78
tel. (58) 322 26 03
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sztorm Grupa, Białobrzegi, Centrum Konferencyjne Promenada,
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, PiłsudskieSpacerowa 35, tel. 669 900 600
go 29, Chojnice
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Sport-Sails Center, Rytel, Dworcowa 48, tel. 52 39 85 322
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Szkoła Żeglarska Adkonis, tawerna, Bobęcino 8, Miastko,
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwatel. 503 875 536
cji, Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia
Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, pokój 17, biuroWARMIŃSKO-MAZURSKIE
wiec IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11,
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
tel. (87) 420 60 00
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy,
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
tel. (22) 541 63 63
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
tel. (87) 428 52 65
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Iława, Chodkiewicza 5,
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10,
tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15 tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Okopowa 47, tel. (22) 243 29 10
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Żeglarska tawerna „Lokal na Rybę” (gotuje Bartosz Lisek),
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Warszawa, Kwiatowa 1/3/5, wejście od Różanej 42, tel. 690 04 33 04
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60

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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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 94 712 88 00
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
M-Service Centrum Webasto, Szczecin, Przestrzenna 4,
tel. 506 090 609
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Tawerna Sailor Trzebież, Szczecin, Al. Piastów 10, tel. 511 142 312
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, Szczecin, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3,
tel. (91) 461 41 72
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
OSW w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1, tel. 512 338 983
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Szczecin, Piastów 41,
tel. 91 449 49 80
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