W POLSKĘ PŁYNIEMY. MDW E70 – SZLAK PIĘCIU WOJEWÓDZTW

magazyn dla żeglarzy

pierwsze bezpłatne pismo o sportach wodnych

grudzień 2021 –
styczeń 2022

WIATR.PL/ARCHIWUM
WEB KIOSK

BIZNES
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Zegarek Żeglarza Roku 2021

sztynort się zbroi

Przed sezonem czarterowym na Mazurach

CHORWACJA JESIENIĄ
Czarterowy rejs za 1000 złotych

Moja pasja.
Właśnie teraz.
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Bilety dostępne
tylko online na stronie
boot.com
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Przedstawiciel w Polsce Astilleros Astondoa

100-letnie doświadczenie w budowaniu jachtów
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IX edycja plebiscytu Żeglarz Roku 2021.
Głosujcie codziennie i sprawdzajcie wyniki

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: JACHT BAVARIA CRUISER 46 / FOT. BAVARIA YACHTBAU

S

tartuje dziewiąta edycja plebiscytu „Wiatru”. Wybieramy żeglarza, którego dokonania wzbudziły największe uznanie czytelników – zwycięzca lub zwycięska załoga otrzymają tytuł
Żeglarza Roku 2021 Magazynu „Wiatr”. Początek internetowego głosowania w piątek 17 grudnia, zakończenie – w piątek 11 lutego o godz.
22.00. Głosujemy w aplikacji internetowej www.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).
Internauci uczestniczący w konkursie potwierdzają swoje głosy przez
e-mail lub konto na Facebooku (wyniki głosowania będą podawane
na bieżąco). Końcowe rezultaty ogłosimy w aplikacji konkursowej, na
portalu www.wiatr.pl oraz na łamach „Wiatru”.
W tym roku nominacje do plebiscytu uzyskali: Agata Barwińska –
za złoty medal mistrzostw Europy i srebrny medal mistrzostw świata
w olimpijskiej klasie Laser Radial. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar
– za srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio. A także załoga Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch – za złoty medal mistrzostw świata juniorów
i złoty medal mistrzostw Europy seniorów w olimpijskiej klasie 49er.
Nominowanych prezentujemy obszernie na kolejnych stronach tego wydania „Wiatru” oraz w aplikacji konkursowej www.wiatr.pl/konkurs.
Zwycięzca lub zwycięzcy plebiscytu (załoga) otrzymają zegarek
Lip Marinier Automatic, najnowsze modele sportowych słuchawek
AfterShokz (premiera w styczniu) oraz kamizelkę ratunkową marki Mercury. Zdobywcy kolejnych miejsc w plebiscytowym rankingu
otrzymają zegarki marki Pierre Lannier oraz słuchawki AfterShokz

OpenMove. Dodatkowo wszyscy nominowani otrzymają eleganckie i praktyczne
torby z tkanin dakronowych marki Code
Zero. Zegarki ufundowała firma Hashtag,
słuchawki – Freeway OMT, kamizelkę –
Parker Poland, a torby – firma Code Zero.
Wszystkim partnerom plebiscytu pięknie
dziękujemy!
Co jeszcze na łamach? Stoczniowa hossa w czasie pandemii, czyli szaleństwo na
rynku nowych jachtów. Przygotowania
do sezonu czarterowego w Sztynorcie.
Relacja z rejsu dookoła Spitsbergenu i archipelagu Svalbard. „Szalone walizki”, czyli pierwszy odcinek cyklu opowiadającego o podróży
znanych blogerów szlakiem wodnym MDW E70. Rozmowa z Łukaszem Przybytkiem o przygotowaniach polskiej ekipy do żeglarskiego
mundialu. Piszemy także o sukcesie polskiego jachtu w tegorocznych
regatach Mini Transat. Zapraszamy do lektury.
Wszystkim czytelnikom i partnerom „Wiatru” życzymy rodzinnych,
ciepłych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia – bez telewizji, bez
polityki i bez zakupowej gorączki. Życzymy też szczęśliwego Nowego
Roku, krótkiej zimy i ciepłej wiosny bez żadnych lockdownów i obostrzeń. A także wspaniałych żeglarskich przeżyć w nowym sezonie.
Nie dajmy sobie zniszczyć naszych marzeń, rejsów, regat i biznesów.
Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

11 486 czytelników* pobiera
bezpłatne e-wydania „Wiatru”.
Czytaj w aplikacji WIATR lub w WEB KIOSKU
wiatr.pl/archiwum.

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – IV-V 2021, VI-VII-VIII 2021, IX-X-XI 2021).
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Targi boot Düsseldorf wracają z pełną
mocą: 1500 wystawców w 17 halach

T

argi boot Düsseldorf, największa na
świecie wystawa przemysłu jachtowego i sportów wodnych, organizowana w Niemczech od ponad pół wieku, trwać
będą dziewięć dni (od 22 do 30 stycznia 2022
roku). Na łącznej powierzchni 220 tys. metrów
kw. swoje produkty i usługi zaprezentują wystawcy z ponad 50 krajów. Zobaczymy łodzie
i jachty motorowe – od niewielkich modeli dla
początkujących, po ekskluzywne jednostki
dla najbardziej zamożnych i wymagających
armatorów. Będą też okazałe floty jachtów

żaglowych wszystkich renomowanych marek.
Poza tym wystawcy przedstawią silniki i zestawy napędowe, osprzęt i akcesoria, zaoferują
też liczne usługi oraz rejsy i czartery. Nie zabraknie też stoisk przeznaczonych dla miłośników surfingu, windsurfingu, kitesurfingu,
kajakarstwa, wioślarstwa, nurkowania, desek
SUP i wędkarstwa. Aż 60 proc. wystawców
to firmy spoza Niemiec. – Wodniacy i przedsiębiorcy z branży jachtowej z utęsknieniem
wypatrują chwili, w której znów spotkają się
osobiście i wymienią doświadczenia. Dzięki

Centrum targowe w Düsseldorfie (widok z budynku biurowego).

6

Fot. Messe Düsseldorf/ctillmann (2)

obowiązującym zasadom epidemicznym, nic
nie stoi na przeszkodzie, by targi mogły się
odbyć i ponownie były udaną imprezą – mówił Wolfram Diener, dyrektor generalny Messe Düsseldorf.
Targi boot Düsseldorf to nie tylko największa wystawa jachtowa, ale także ogromne
przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne.
W grudniu oraz w styczniu pracownicy wyciągają z wód pobliskiego Renu okazałe łodzie
motorowe i ostrożnie przewożą je niskopodwoziową przyczepą do hal targowych.
Wystawa jest także miejscem spotkań osobistości ze świata polityki, biznesu, kultury
i sportu. Wejściówki można zamawiać na
stronie www.bit.ly/boot2020ticket. Najtańsze bilety popołudniowe (od poniedziałku
do czwartku) kosztują 10 euro. Więcej informacji na stronie www.boot.de oraz na stronie
polskiego przedstawicielstwa targów www.
as-messe.pl.


Na stoisku marki Dufour.

grudzień 2021 – styczeń 2022

bavariayachts.com

Passion made

BAVARIA
VIDA 33

Zapraszamy na Targi boot Düsseldorf 2022
22-30 stycznia 2022
Jachty żaglowe - hala 16
Łodzie motorowe - hala 1

PERYSKOP WYdarzeNIA

METSTRADE bez lockdownu. Mocna
pozycja polskich firm w Amsterdamie

Na METSTRADE pojawili się wystawcy z 44 krajów.

Wystawę odwiedziło prawie 12 tys. profesjonalistów z branży.

Fot. Rogier Bos / METSTRADE

A

msterdamskie targi METSTRADE,
największą na świecie wystawę materiałów, technologii oraz elementów
wyposażenia jachtów i łodzi, zorganizowano
w listopadzie pomimo wprowadzenia kolejnych
ograniczeń i częściowego lockdownu na terenie
całej Holandii. Targi zgromadziły 1105 wystawców z 44 krajów. Z powodu obaw związanych
z pandemią, niektóre firmy wycofały swój udział
na kilka dni przed imprezą. Mimo to wystawę odwiedziło prawie 12 tys. profesjonalistów
z branży.
Polscy wystawcy zameldowali się w Amsterdamie w komplecie – nikt nie zrezygno-

wał z udziału w targach. Nasze firmy skupione były głównie wokół polskiego pawilonu
zorganizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie
Jachty. Były też widoczne na indywidualnych
stoiskach. Izba zorganizowała również misję
gospodarczą – zaprosiła członków do odwiedzenia targów i zaprezentowania swych

Platforma METSTRADE Connect połączyła wszystkich, którzy nie mogli gościć w Amsterdamie osobiście.
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produktów w materiałach promocyjnych. Starania polskich wystawców oraz izby docenili
organizatorzy. Pierwszego dnia targów polski
pawilon odwiedził Niels Klarenbeek, dyrektor METSTRADE, by osobiście podziękować
naszej ekipie i zapewnić, że polski pawilon
otrzyma w przyszłym roku nową ciekawszą
lokalizację.
Podczas targów działała dodatkowo internetowa platforma METSTRADE Connect
– połączyła ona wszystkich zarejestrowanych
użytkowników, którzy nie mogli gościć w Amsterdamie osobiście, oraz wystawców obecnych
na miejscu. Użytkownicy platformy mogli między innymi przeglądać profile firm oraz śledzić
ceremonie wręczenia nagród, prezentacje i panele dyskusyjne (dostęp do platformy był bezpłatny). Kolejna edycja targów METSTRADE
będzie się odbywać w halach RAI Amsterdam
od 15 do 17 listopada 2022 roku.
***
Targi METSTRADE organizowane są w halach centrum kongresowego RAI Amsterdam.
Wystawa skupia około 1600 wystawców z 50
państw i przyciąga prawie 20 tys. zwiedzających ze 120 krajów świata – przede wszystkim
specjalistów z branży, szefów produkcji oraz
zaopatrzeniowców poszukujących nowych
materiałów i rozwiązań. Choć firmy nie prezentują gotowych jachtów, na wystawie znajdziemy wszystko, co niezbędne do ich produkcji. Organizatorzy targów METSTRADE
duży nacisk kładą na innowacje, rozwój rynku
oraz na kojarzenie przedsiębiorstw z branży
sportów wodnych z całego świata. Podczas
ostatniej edycji zorganizowanej przed pandemią (jesień 2019) do Amsterdamu przyjechało
prawie 18 000 zwiedzających, którzy reprezentowali 115 narodowości.
METSTRADE
15, 16, 17 LISTOPADA 2022
RAI Amsterdam
Europaplein 24
Amsterdam 1078 GZ
Niderlandy
grudzień 2021 – styczeń 2022

MOC JAPOŃSKICH
INNOWACJI
SUZUKI DF300B

Suzuki DF300B z Układem Podwójnej Śruby i 2-stopniowej redukcji przełożenia charakteryzuje
się poprawionym momentem obrotowym, zapewniając moc potrzebną do poruszania ciężkich
łodzi. Układ podwójnych żaluzji – dzięki wydajniejszej dystrybucji powietrza przez układ
dolotowy – pozwala na znaczne zwiększenie mocy.
Zaawansowane technologicznie sterowanie komputerowe Drive-by-wire zastępuje tradycyjne
cięgna, wykorzystywane w konwencjonalnych systemach. Zapewnia to precyzyjne sterowanie:
zarówno jednostką napędową, jak i zmianą przełożeń. Najnowocześniejsze technologie
sprawiają, że DF300B jest wysoko wydajną jednostką.

suzuki.pl/marine

PERYSKOP WYdarzeNIA
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www.marina-developer.pl
grudzień 2021 – styczeń 2022
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Udany powrót targów Ptak Warsaw Expo.
Ponad 18 000 zwiedzających w Nadarzynie

W

arszawski Salon Jachtowy zaliczył w listopadzie udany powrót
po covidowych perturbacjach
i odwołaniu ubiegłorocznej edycji. Była to
pierwsza krajowa wystawa sportów wodnych
w halach wystawienniczych od wybuchu
pandemii. Ukazała nie tylko dobrą kondycję
polskiego przemysłu jachtowego, ale także
potencjał centrum targowego Ptak Warsaw
Expo. Targi zorganizowano w dwóch halach
połączonych namiotowym korytarzem. Dopisali zwiedzający – biorąc pod uwagę sytuację
epidemiczną, niezła frekwencja mogła być
nawet pewnym zaskoczeniem. Spory ruch na
stoiskach obserwowaliśmy już w piątek w południe. W sobotę goście czekali na otwarcie
hal od rana, a później ustawiali się w kolejkach
do najokazalszych jednostek. Niedziela była
nieco spokojniejsza, ale ruch na stoiskach nie
malał przez cały dzień. Ogromny darmowy
parking, dwa wejścia dla zwiedzających, duże
punkty gastronomiczne, stanowisko dla food
trucków, liczne przestrzenie wypoczynkowe,
doskonałe oświetlenie stoisk i nagłośnienie
w halach – wszystkie te elementy stworzyły
w Nadarzynie dobry klimat do biznesowych
i towarzyskich spotkań.
Warto zwrócić uwagę, że piąta edycja Warszawskiego Salonu Jachtowego była pierwszą

zorganizowaną osobno (bez towarzystwa targów turystycznych i karawaningowych). Ta
odważna decyzja organizatorów okazała się
strzałem w dziesiątkę. Wystawę odwiedzały
bowiem przede wszystkim osoby zainteresowane ofertą przemysłu jachtowego. Jeden
z wystawców skomentował tę sytuację krótko: „Wreszcie nie ma zbieraczy baloników
i amatorów krówek – przeważają konkretni
klienci”.
– Frekwencję zawdzięczamy nie tylko wystawcom, którzy nam zaufali i przedstawili
ciekawe produkty, ale także naszemu działowi call center, który skupia już 30 pracowników. Przez kilka tygodni kontaktowaliśmy się

Pegazus 30 HT z dwoma silnikami Mercury Verado 250 KM.

Targi w Nadarzynie zdominowały łodzie i jachty motorowe.

www.wiatr.pl

z osobami, które wyraziły zainteresowanie
wystawą i zarejestrowały się w naszej bazie
gości. Ten sposób promocji targów przynosi
nam doskonałe rezultaty, więc nadal będziemy
go rozwijać – mówi Karolina Borusińska, dyrektor projektu w firmie Ptak Warsaw Expo.
Na stoiskach z jachtami zdecydowanie dominowały jednostki motorowe. Miłośnicy łodzi żaglowych musieli się zadowolić zaledwie
kilkoma kabinowymi mieczówkami (marek
Antila i TES). Ta dysproporcja od lat widoczna
jest na wielu europejskich wystawach. Mimo
to, mamy nadzieję, że na kolejnych edycjach
Warszawskiego Salonu Jachtowego zobaczymy
liczniejszą flotę łodzi żaglowych.


Fot. Daniel Przeworski (2)
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biznes przemysł stoczniowy

Szaleństwo na rynku nowych jachtów.
Na katamaran trzeba czekać cztery lata

Nowy jacht Bavaria SR36 zadebiutuje w 2022 roku.

O

niecodziennej sytuacji panującej
w europejskim biznesie stoczniowym opowiada Robert Gwóźdź
z firmy Yachts & Yachting, polski przedstawiciel marek Bavaria, Dufour, Nautitech,
Fountaine Pajot, Grand Soleil i Greenline.
Magazyn „Wiatr”: Jesień i przełom roku
to tradycyjny czas składania zamówień na
nowe jachty. Jak wygląda sytuacja na rynku w dobie pandemii?
Robert Gwóźdź: Rynek zwariował. Już we
wrześniu nie mieliśmy żadnych wolnych slotów (terminów produkcyjnych) na cały 2022
rok oraz na sezon letni 2023. Pierwsze wolne
sloty na jachty niemieckie i francuskie (marek Bavaria i Dufour) dostępne były na jesień
2023 roku. Jedynie producent jachtów marki
Grand Soleil (luksusowe jednostki typu long
cruise i performance) mógł nam zaoferować
ostatnie wolne miejsca produkcyjne gwarantujące odbiór łodzi na wakacje 2023 roku.
Z kolei katamarany Fountaine-Pajot i Catana
dostępne były dopiero na 2025 rok i to bez
gwarancji dostawy przed letnim sezonem.
Czy to wszystko przez pandemię?
Covid oczywiście odpowiada za tę sytuację,
ale raczej w sposób pośredni. Na wydłużające się terminy dostaw nie mają już bowiem
wpływu jakieś kłopoty z komponentami do
produkcji, czy też spóźnione dostawy akcesoriów – na tych frontach, po ubiegłorocznych
doświadczeniach, stocznie radzą już sobie
całkiem dobrze. Chodzi o lawinowy wzrost
liczby zamówień. Świat po prostu oszalał na
punkcie jachtingu. Wiosną 2020 roku żeglar-
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Fot. Bavaria Yachtbau

stwo było pierwszą aktywnością, która budziła się do życia po okresie lockdownu. Jachting
przyciągnął tysiące nowych osób, które poszukiwały sposobu na wakacje bezpieczne,
komfortowe, atrakcyjne, w gronie najbliższych i z dala od tłumów. W ten sposób covid wykreował modę na sporty wodne w środowiskach, które wcześniej nie miały okazji
poznać naszej pasji i tego sposobu spędzania
wolnego czasu. Wiele osób odkryło nową
przestrzeń i zmieniło swoje przyzwyczajenia
związane z organizacją urlopów. Do sportów
wodnych dołączyło więc mnóstwo potencjalnych armatorów, a przemysł zyskał nową
rzeszę klientów. Myślę, że większość z tych
osób na długo pozostanie częścią żeglarskiego
i motorowodnego świata.
Po drugie, zakup jachtu stał się doskonałym
sposobem na ucieczkę od gotówki w niepewnych czasach. To świetny sposób na zabezpieczenie kapitału przed inflacją i ryzykiem
kursowym. Najlepiej zrobili ci, którzy kupili
jacht na początku pandemii – dziś są do przodu o dobre kilkanaście procent. A wszystko wskazuje na to, że to nie koniec cenowej
gorączki.
Jak na ten popyt zareagowały stocznie?
Jak dziś kształtują politykę cenową?
Skończyła się era rabatów. Ceny wzrosły
i nadal rosną. Na przykład w stoczni Bavaria Yachtbau, od stycznia 2020 roku cenniki
zmieniano pięć razy, a ceny wzrosły od 15 do
18 proc. Poza tym, stocznie nie chcą budować
małych łódek, czyli jednostek o długościach
do 38 stóp. Mały jacht to bowiem mniejszy

przychód ze sprzedaży i niepotrzebna blokada cennego miejsca produkcyjnego, które
można wykorzystać w bardziej rentowny
sposób. Firmy dopóty ograniczają przyjmowanie zamówień na mniejsze jednostki, dopóki mają zlecenia na produkcję dużych.
Na dodatek, w umowach pojawiły się zapisy mówiące, że ewentualne obostrzenia
lub lockdown mogą skutkować przesunięciem terminu dostawy jachtu. Ceny zapisane
w kontraktach są utrzymywane pod warunkiem, że dostawę zaplanowano do lipca 2023
roku. Ceny łodzi z późniejszymi terminami
dostaw nie są gwarantowane. Mogą się zmienić, ale niestety nie wiadomo jak bardzo. Jeśli
klient nie będzie chciał zaakceptować ewentualnej podwyżki, nastąpi rozwiązanie umowy i zwrot całości wpłaconej zaliczki. Co
więcej, niektórzy producenci nie gwarantują
żadnej stabilności ceny zapisanej w umowie –
w przypadku takich stoczni informacja o podwyżce może się pojawić w każdej chwili.
W jaki sposób finansowane są dziś zakupy?
Klienci wyciągają pieniądze z lokat bankowych. Nigdy wcześniej w Yachts & Yachting
nie sprzedawaliśmy tylu jachtów za gotówkę.
Zwykle dziewięć łodzi na dziesięć kupowano
w oparciu o finansowanie zewnętrzne. Teraz
osiem na dziesięć kontraktów to zakupy gotówkowe. Ludzie sięgnęli po swoje zasoby, bo
widzą, że pieniądz traci na wartości. Rządy
dodrukowują gotówkę, a żądania płacowe
nie maleją. To się zmieni dopiero wtedy, gdy
decydenci zaczną studzić ten mechanizm. Na
razie się na to nie zanosi. Dlatego ograniczone
możliwości produkcyjne stoczni, w połączeniu z rosnącym popytem, mogą zapowiadać
dalszy wzrost cen.
Czy w tak gorącym okresie stocznie wdrażają do produkcji nowości?
Oczywiście, każdy liczący się producent,
chcąc się utrzymać na rynku, musi wdrażać
do produkcji nowe modele. Mamy ku temu
dobry czas. Jest zbyt, są pieniądze, można
więc sporo środków przeznaczyć na nowe
konstrukcje i przygotować stocznię na spowolnienie koniunktury. Ci, którzy dobrze
wykorzystają ten czas, zyskają solidne fundamenty na długie lata. Na przykład marki Fountaine Pajot, Dufour, Bavaria i Grand Soleil,
w ostatnim roku zaprezentowały po trzy nowe
modele. Kolejne nowości poznamy na styczniowych targach w Düsseldorfie. Szczególnie
interesująco zapowiada się debiut łodzi motorowej Bavaria SR36, młodszej siostry modelu
SR41. Do produkcji przygotowywane są także
nowe modele jednostek żaglowych.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik
grudzień 2021 – styczeń 2022
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Jacht „Sailing Poland” przed startami na Karaibach

Z

ałoga jachtu „Sailing Poland” trenowała na początku grudnia u wybrzeży Hiszpanii. Był to kolejny etap
przygotowań do rejsu przez Atlantyk i startów w wyścigach RORC Caribbean 600 (21
lutego) oraz w St. Maarten Heineken Regatta
(3 marca). Ekipa przeprowadziła serwis techniczny wybranych elementów wyposażenia
i odbyła treningi na wodach u wybrzeży miasta A Coruña. Skipperem i przewodnikiem
naszej załogi ponownie był Holender Bouwe
Bekking, który kilka miesięcy wcześniej poprowadził jacht „Sailing Poland” do zdobycia
drugiego miejsca w The Ocean Race Europe
– regaty rozegrano na trasie Lorient, Cascais,
Alicante, Genua.
Celem polskiego zespołu jest udział w najbliższej edycji wokółziemskiego wyścigu The
Ocean Race. To największa, najstarsza, najtrudniejsza i najbardziej prestiżowa impreza
oceaniczna świata. Start zaplanowano na niedzielę 15 stycznia 2023 roku. Udział wezmą
dwie floty jachtów: klasy IMOCA i klasy

Volvo Ocean 65 (bliźniacze jednostki do „Sailing Poland”). Trasa o długości około 31 000
mil morskich będzie wyjątkowa (także z uwagi na pandemię). Pierwszy etap zakończy

Serwis kabestanów na pokładzie „Sailing Poland”.

Treningi przed sezonem karaibskim przeprowadzono u wybrzeży miasta A Coruña w Hiszpanii. Fot. Robert Hajduk (3)

www.wiatr.pl

Polska załoga na drodze do The Ocean Race.

się na Wyspach Zielonego Przylądka. Drugi
w Kapsztadzie. Następnie zostanie rozegrany
najdłuższy i najtrudniejszy etap w historii regat: RPA – Brazylia (z pominięciem Australii
i Nowej Zelandii). To prawie 13 000 mil przez
południowe wody, wokół Przylądka Dobrej
Nadziei, przylądka Leeuwin, Hornu, z metą
w mieście Itajaí. Później będą jeszcze przystanek w Newport (USA), Aarhus (Dania), Hadze (Holandia) oraz meta w Genui (Włochy).
Polskie jachty dotąd tylko raz rywalizowały
w wokółziemskich regatach załogowych –
w pierwszej edycji, czyli niemal pół wieku
temu. Ponowny start naszej załogi byłby wielkim świętem całego polskiego sportu i niezwykłą promocją kraju.
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LOKALNA KUCHNIA

Pierwsze testy jachtów Maxus 34 z czarterowej floty Sztynortu. W kokpicie dwa koła
sterowe, szprycbuda i bimini. A w środku
przestrzeń i światło. Fot. Dobrochna Nowak

Sztynort się zbroi przed sezonem czarterowym

C

zarterowa flota Sztynortu wzbogaci się o 31 nowych jachtów. Łodzie
zamówiło konsorcjum stworzone przez trzy podmioty: spółkę King Cross
Shopping Warsaw (właściciel osady i portu),
firmę Nowy Sztynort Osada Wolności oraz
Szkołę Żeglarstwa Gertis. Będzie to zapewne
najnowsza i także jedna z najnowocześniejszych flot na całych Mazurach. Pierwsze
czartery już w kwietniu. Armator zaoferuje
również indywidualne szkolenia żeglarskie
i motorowodne oraz rejsy ze sternikiem. Dodatkowych informacji szukajcie na stronie
www.sztynort.pl.
Flota będzie się składać z 18 jachtów Maxus 34.
To najnowsza konstrukcja ze stoczni Northman
i jeden z najbardziej wyczekiwanych jachtów
ostatnich miesięcy. Pojawią się także cztery
nowe egzemplarze popularnego modelu Maxus 26. Z kolei segment jednostek motorowych
uzupełnią dwa luksusowe jachty Northman
1200, pięć egzemplarzy modelu Nexus Revo
870 oraz dwa jachty Curier 970. Port Sztynort

ma także pięć użytkowanych już w czarterach
jachtów żaglowych typu Maxus 33.
Wszystkie nowe jednostki będą doskonale
wyposażone. Zamontowano między innymi
ogrzewania i toalety (morskie elektryczne ze
zbiornikami na nieczystości lub chemiczne
w mniejszych jednostkach). Załogi ze sztynorckich jachtów oraz goście odwiedzający
port będą korzystać z trzech pomp do opróżniania nieczystości – stałego urządzenia, któNorthman 1200. Sterówka z ploterem Raymarine.

Northman 1200 Fly ma górny pokład z dodatkową sterówką i dwa silniki ukryte na rufie.

re znajduje się przy stacji paliw Orlen oraz
z dwóch pomp mobilnych.
Sztynort to dziś jeden z najaktywniejszych
całorocznych portów na Mazurach. Zimą możemy odwiedzić pensjonat i działającą w nim
restaurację Mesa. Okazjonalnie także tawernę
Zęza. Na początku maja wznowi działalność
portowa restauracja Baba Pruska. A w grudniu 2022 roku zaprosimy was do Spichlerza
i Oficyny (Rybaczówki), które po generalnym
remoncie pomieszczą sale konferencyjne,
przestrzeń do pracy zdalnej, kolejną restaurację oraz Centrum Żeglarstwa i Ekologii. W sąsiedztwie wsi wzniesiono już pięć nowych domów mieszkalnych, o których pisaliśmy na
łamach „Wiatru”. W dalszej perspektywie
będą powstawać kolejne – w innej lokalizacji,
która z czasem stanie się osobną osadą. Zaglądajcie na stronę www.osadawolnosci.pl.


Fot. Dobrochna Nowak

Dziobówka ze snów. Nie budźcie nas przed 10.00.
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Od skrzydeł do żagli. Burzliwe losy
najsłynniejszego hangaru w Polsce

Jachty zastąpiły samoloty. Wnętrze hangaru w obiektywie Stanisława Skoczenia.

P

rzed wojną, w latach 20. ubiegłego
wieku, przy ul. Przestrzennej w Szczecinie powstał hangar obsługujący
hydroplany lądujące na jeziorze Dąbie. Szkło,
cegła, stal i modernistyczna architektura – na
owe czasy był to szczyt nowoczesności. Hangar
otwarto w czerwcu 1927 roku. Pogłębiono część
jeziora i wytyczono na nim trzy pasy startowe.
Hydroplany lądowały na wodzie, a przy brze-

gu były wyciągane potężnym stalowym żurawiem. Później utwardzono w sąsiedztwie pasy
lądowe, zbudowano salę odpraw, poczekalnię,
warsztaty i kasy biletowe w Dąbiu – tak się narodził dawny port lotniczy Szczecin. Pasażerowie mogli kupować bilety do Rygi, Kopenhagi,
Gdańska, Wrocławia i Göteborga. W 1931 roku
przy ul. Przestrzennej lądował Graf Zeppelin,
największy sterowiec świata, a rok później za-

witał sześciosilnikowy Dornier Do-x, największy na świecie pasażerski samolot o konstrukcji
łodzi latającej. Nikt się wtedy nie spodziewał, że
wkrótce historia zmieni w tym miejscu prawie
wszystko. Wszystko, z wyjątkiem hangaru...
Przed wybuchem II wojny światowej na
lotnisku pojawiły się samoloty Luftwaffe –
bojowe maszyny III Rzeszy. W trakcie walk
prowadzonych w 1945 roku dzielnica Dąbie
mocno ucierpiała. Bombardowano lotnisko,
okolice hangaru i mosty. Później obiekty były
niszczone i demontowane przez wojska radzieckie. Lotnisko otwarto ponownie dopiero
w kwietniu 1946 roku. W Dąbiu startowały
wtedy amerykańskie Dakoty, którymi można
było dolecieć do Poznania i Warszawy. Dość
szybko zastąpiły je radzieckie Li-2 zabierające na pokład ponad 20 pasażerów. W 1956
roku takim samolotem przylecieli z Krakowa
Stanisław Lem i Roman Hussarski – w Teatrze Współczesnym przy Wałach Chrobrego
wystawili dramat „Jacht »Paradise«”. Lotnisko gościło też Bolesława Bieruta i Nikitę
Chruszczowa. Pod koniec lat 60. ruch pasażerski przejął port lotniczy w Goleniowie,
ale Dąbie co jakiś czas wracało na pierwsze
strony gazet. W 1987 roku lądował tam śmigłowiec z papieżem Janem Pawłem II, a rok
później – helikopter Michaiła Gorbaczowa.
W latach 50. do Szczecina przybywali żeglarze z Wielkopolski oraz innych regionów
kraju. Pojawił się między innymi Kazimierz
Haska, wychowanek Mariusza Zaruskiego

Na jeziorze lądował samolot Dornier Do-x…

W przeszłości szczeciński hangar był parkingiem i warsztatem lotniczym.
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…a na lądzie nawet sterowiec Graf Zeppelin.
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Jacht Conrad II przed hangarem.

i późniejszy pierwszy prezes szczecińskiego
OZŻ. Trwało poszukiwanie i ratowanie zatopionych jachtów. Powstały pierwsze warsztaty
szkutnicze. Przy hangarze wzniesiono przystań jachtową Ligi Przyjaciół Żołnierza. Początkowo klubowicze zajmowali się drobnymi
remontami, a także budową kajaków, szalup
i małych jachtów. Aż wreszcie w hangarze
powstał pierwszy egzemplarz morskiego
jachtu Conrad II (długość: 11,40 m). To jedna
z pierwszych konstrukcji zaprojektowanych
i zbudowanych w powojennej Polsce. Powstało 14 sztuk: „Boruta”, „Rusłan”, „Ludmiła”,
„Syriusz”, „Kasjopeja”, „Cefeusz”, „Dziwna”,
„Ina”, „Piana”, „Jarl”, „Karolinka”, „Kaszub”,
„Perseusz” oraz „Sawa”. W hangarze powstawały też jachty typu Tom o długości blisko 17
metrów. Pierwszym egzemplarzem była „Polonia” (1959). Później powstały jeszcze dwa
tomy: „Kacper” i „Wielkopolska”.
W latach 60. hangar stał się zapleczem
stoczni jachtowej, a właściwie jej filią i jedną
z głównych hal produkcyjnych. W warsztacie powstawały drewniane slupy typu Vega
(rozwinięcie konstrukcji Conrada II). Wyprodukowano aż 39 takich jachtów, niemal
połowę na eksport. Na vedze „Zenit” (obecnie „Gandalf”) Krzysztof Baranowski odbył

Chrzest jachtu typu Tom (s/y „Polonia”).

swój pierwszy samotny rejs bałtycki (1969),
a Teresa Remiszewska zaliczyła samotny
rejs na trasie o długości 690 mil (1970). Vegi
powstawały w hangarze do 1968 roku. Dwa
lata później stocznia jachtowa opuściła dawne wodne lotnisko. Teren przekazano stoczni
im. Warskiego. Zimą hangar był schronieniem
dla jachtów należących do klubu Stal Stocznia
Szczecin, który miał tu teraz swoją przystań.
Gdy jachty były na wodzie, w hangarze organizowano potańcówki, koncerty, wybory
miss, a nawet wielką fetę dla trzech tysięcy
gości z okazji ćwierćwiecza stoczni – podczas
tego pamiętnego wydarzenia gwiazdą wieczoru była Helena Vondráčková.
Szczecińskie żeglarstwo przeżywało wówczas rozkwit. Morska Stocznia Jachtowa im.
Leonida Teligi wodowała „Poloneza”, na którym Krzysztof Baranowski wyruszył w rejs
dookoła świata. Czesław Gogołkiewicz i Ryszard Raczyński kończyli prace na pokładzie
jachtu „Raczyński II”, który był wówczas

maszyną regatową o bardzo nowoczesnych liniach. Wszystko się zmieniło dopiero w latach
ustrojowych przemian. Stocznia upadła. Klub
Stal został rozwiązany. A „Polonez” remontowany w wielu etapach i przez różne ekipy,
na długie lata utknął pod dachem hangaru. Aż
wreszcie na swe miejsce powrócił reaktywowany Yacht Klub Polski Szczecin. Okolica zaczęła powoli zmieniać oblicze i odżywać. Pomieszczenia sklepowe i biurowe zajęły firmy
związane z branżą jachtową. Hangar na krótko stał się nawet obiektem sportowym – przez
kilka lat mieścił korty do squasha i ściankę
wspinaczkową.
Dziś znów jest przede wszystkim hangarem szkutniczym i miejscem do zimowania
jachtów. Wkrótce zostanie rozbudowany
i gruntownie odnowiony – na czterech kondygnacjach pomieści nowoczesne przestrzenie
biurowe. Po ukończeniu tej rewitalizacji, charakterystyczny obiekt nadal będzie wizytówką
ul. Przestrzennej i żeglarskiego Szczecina. 

Hangar z niemieckim napisem: Lotnisko Szczecin.

Żuraw nad brzegiem jeziora Dąbie Małe.

www.wiatr.pl

Hangar w 2023 roku. Tak wkrótce będzie wyglądać historyczny obiekt.
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W narożniku hangaru (z lewej) będzie nowy sklep, a na parterze apartamentowca ClubHouse (z prawej) – siedziba YKP Szczecin.

Yacht Paradise. Nowy sklep żeglarski
w Szczecinie przy ulicy Przestrzennej

N

owy ekskluzywny sklep żeglarski
Yacht Paradise powstanie w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 11,
w budynku hangaru na przystani Marina’Club.
Otwarcie zaplanowano na pierwszy kwartał
2022 roku. Początkowo sklep zajmie stare pomieszczenie, a po rewitalizacji obiektu wprowadzi się do nowego lokalu. Dlaczego Yacht
Paradise? To ukłon w stronę twórczości Stanisława Lema, pisarza science fiction i futurologa, który wspólnie z Romanem Hussarskim

napisał sztukę „Jacht »Paradise«”, a później
(w 1952 roku) wystawił ją w szczecińskim Teatrze Współczesnym, lądując w Dąbiu, vis-a-vis
hangaru, w którym będzie sklep. I choć z pewnością nie jest to dzieło, które moglibyśmy zaliczyć do najwybitniejszych w twórczości Lema,
a wielu krytyków zapewne nazwie je zwykłym
wypadkiem przy pracy (dość powiedzieć, że
piętnowało amerykański imperializm), stało
się częścią kulturalnej historii miasta. Ponieważ decyzja o budowie sklepu zapadła w setną

Sztuka „Jacht »Paradise«” Hussarskiego i Lema na deskach Teatru Współczesnego.
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rocznicę urodzin artysty oraz w roku ogłoszonym Rokiem Stanisława Lema, postanowiono,
że Yacht Paradise na zawsze zacumuje przy
ul. Przestrzennej. Pomysłodawcą nazwy jest
Marcin Raubo, prezes Zachodniopomorskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego, właściciel
Marina’Club, Marina Developer oraz wielki
miłośnik Lema i literatury science fiction.
Yacht Paradise zajmie parterowy lokal hangaru. Zaoferuje klientom sprzęt żeglarski oraz
odzież klasy premium różnych marek. Będzie
sąsiadować z nową siedzibą Yacht Klubu Polski Szczecin, dla której zarezerwowano reprezentacyjny lokal w nowym apartamentowcu
ClubHouse (wyrósł po sąsiedzku i obecnie
jest wykańczany). Tym samym zatoka jeziora
Dąbie Małe, nad którą prowadzone są liczne
inwestycje, stanie się kameralnym miasteczkiem żeglarskim łączącym pasje, sport, kulturę i biznes.


„Jacht »Paradise«” w druku (Czytelnik, 1951 rok).

grudzień 2021 – styczeń 2022

PERYSKOP WYdarzeNIA

Fot. Jacek Olubiński / Natalia Sak

Nowa komisja techniczna
w Pucharze Polski Jachtów Kabinowych

Finałowe regaty cyklu PPJK rozegrano na Jeziorze Ryńskim, na jachtach z ośrodka Bocianie Gniazdo.

O

rganizatorzy Pucharu Polski Jachtów
Kabinowych przygotowują się do
przeprowadzenia 27. edycji cyklu.
Opublikowano już wstępną wersję kalendarza
regat, który ostatecznie zostanie zatwierdzony
w marcu. Trwają rozmowy z przedstawicielami
klas Micro i Delphia 24 – żeglarze z tych flot pojawiają się gościnnie na imprezach PPJK i wspólnie z załogami klas T tworzą ciekawe widowiska
i wyjątkową atmosferę rywalizacji. Od kilku
miesięcy pracuje też nowa pięcioosobowa komisja techniczna dowodzona przez Jacka Smuszkiewicza, której członkiem jest także konstruktor
Wojciech Spisak.

Zadaniem komisji jest analiza przepisów klasowych stworzonych przez Jerzego Pieśniewskiego – prowadzona jest ona w celu aktualizacji
poszczególnych zapisów pod kątem rozwiązań
konstrukcyjnych stosowanych w nowych jachtach. – Komisja stoi na straży naszej głównej
idei: rywalizujemy na jachtach projektowanych
i budowanych z przeznaczeniem do turystyki
– mówi Jarosław Bazylko, wiceprezes PZŻ do
spraw żeglarstwa amatorskiego i prezes stowarzyszenia PPJK. – Członkowie komisji pilnują,
by jachty, które nie spełniają tego założenia,
nie uczestniczyły w rywalizacji. Chcemy też
otworzyć drzwi dla konstrukcji starszych oraz

Zwycięzcy PPJK 2021: Piotr Pałejko, Mirosława Wierzchowska i Arkadiusz Sendlewski.
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Fot. Natalia Sak

dla takich, które powstały z wykorzystaniem
nietypowych rozwiązań, na przykład balastów
wodnych. W tym celu przygotowywana jest tzw.
lista wyjątków. Wszelkie zgłaszane uwagi zostaną przeanalizowane przez komisję i ewentualnie
uwzględnione przed nachodzącym sezonem.
Nie należy się jednak spodziewać rewolucji –
dodaje Jarosław Bazylko.
Puchar Polski Jachtów Kabinowych po raz
pierwszy rozegrano w 1996 roku. Początkowo
regaty gościły na Mazurach i w Warszawie.
Później zaczęły się pojawiać w innych regionach Polski, a w ostatnich sezonach także na
wodach Zatoki Gdańskiej. Załogi rywalizują w klasach T1, T2, T3 oraz w grupie open.
Żeglarze, którzy w imprezach eliminacyjnych
zdobywają najwięcej punktów, spotykają się
na regatach finałowych, podczas których korzystają z jednakowych jednostek dostarczonych przez organizatora. W ostatnich pięciu
latach finał PPJK rozgrywany był na jachtach
z floty ośrodka Bocianie Gniazdo. Członkowie stowarzyszenia mają nadzieję, że także
w nadchodzącym sezonie najlepsi uczestnicy
cyklu rozegrają finałowe regaty w tym samym
miejscu – na wodach Jeziora Ryńskiego.
W cyklu PPJK najliczniejsza jest dziś flota
jachtów klasy T2. To jednostki średniej wielkości, mające zwykle około 6,5 metra długości. Są
wygodne w transporcie lądowym. Zapewniają
nocleg trzyosobowej załodze, więc pozwalają
obniżyć koszty udziału w regatach. Można je
również łatwo wodować, nawet na slipie (bez
używania dźwigu). Większe jachty (klasy T3)
nie są już tak chętnie przewożone z akwenu na
akwen. Natomiast mniejsze (T1) są po prostu
wolniejsze i zazwyczaj nieco mniej wygodne. –
Myślę, że szans na dalszy rozwój cyklu PPJK
należy upatrywać właśnie w jachtach o długościach od 6,5 do 7 metrów – mówi Jarosław
Bazylko.
Regaty PPJK to sprawdzeni i zaangażowani organizatorzy, sprawnie przeprowadzone regaty rozgrywane w różnych zakątkach kraju oraz gościnność i przyjazna
atmosfera. W roli organizatorów świetnie
się sprawdzają nie tylko gospodarze mający do dyspozycji doskonałe akweny (na
przykład żeglarze z Giżycka), ale także ci,
których kluby i przystanie leżą nad bardziej wymagającymi wodami (by się o tym
przekonać, wystarczy odwiedzić Płock lub
Augustów). Zarząd stowarzyszenia chętnie
też wspiera inicjatywy z miejscowości, których jeszcze nie było na szlaku PPJK. Być
może wkrótce w roli organizatorów zadebiutują ekipy z Biskupca (Jezioro Dadaj),
Czaplinka (Jezioro Drawskie) i Mielna (Jezioro Jamno).
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ŻEGLARZ ROKU 2021 MAGAZYNU „WIATR” plebiscyt

Agata Barwińska. Z uporem na szczyt,
czyli mozolna wspinaczka małymi krokami
Nominacja za złoty medal
mistrzostw Europy i srebrny
medal mistrzostw świata
w olimpijskiej klasie
Laser Radial.

A

gata Barwińska (MOS Iława) zdobyła złoty medal mistrzostw Europy i srebrny mistrzostw świata
w olimpijskiej klasie Laser Radial (ILCA 6),
sięgając tym samym po drugą z kolei nominację w plebiscycie „Wiatru”. Mistrzostwa
Europy rozegrano w Bułgarii, a mistrzostwa
świata w Omanie. Przed rokiem Polka zdobyła w Górkach Zachodnich brązowy medal
mistrzostw kontynentu (był to pierwszy dla
Polski medal w tej konkurencji, odkąd radial
kobiet został wpisany do programu igrzysk).
Początek regat w Warnie nie zwiastował
sukcesu. Pierwsze wyścigi Polka kończyła
na miejscach 20., 8. i 13. Jednak później zaczęła pływać coraz lepiej i stopniowo odrabiała straty. W pozostałych siedmiu startach
tylko raz finiszowała poza pierwszą piątką,
a dwa wyścigi wygrała. W efekcie wyprzedziła srebrną medalistkę Maximę Jonker (Holan-

Agata podczas mistrzostw Europy rozegranych w Bułgarii.

dia) aż o 20 punktów. Agata pływała najrówniej i wykazała dużą odporność psychiczną,
gdy broniła pozycji liderki. – Po zdobyciu
w zeszłym roku brązowego medalu, nie próżnowałam i nie spoczęłam na laurach. Nie za-

Fot. Hrvoje Duvančić / www.regate.com.hr

kwalifikowałam się na igrzyska, ale poświęciłam czas na budowanie formy na mistrzostwa
świata i Europy. To był rok intensywnej pracy
z trenerem Jaredem Westem i całym zespołem – mówiła po mistrzostwach. Za Agatą
Barwińską rozmawia Maciej Mikołajczyk.
***

Agata Barwińska w obiektywie Bartosza Modelskiego.

Maciej Mikołajczyk: W Warnie pokazałaś dużą siłę mentalną. Najpierw podniosłaś się po słabym początku, a później
skutecznie broniłaś pozycji liderki. Jak budujesz odporność psychiczną?
Początek rzeczywiście nie należał do najlepszych, ale później okazało się, że moje miejsca
wcale nie były takie złe. Po pierwszych wyścigach rozmawiałam z trenerem Jaredem Westem, który naprowadził mnie z powrotem na
właściwe tory. Pierwszy dzień był ciężki, ale
dwa ostatnie były jeszcze trudniejsze. Łatwiej
atakować niż się bronić, więc kiedy objęłam
prowadzenie, presja narastała. Od pięciu lat
współpracuję z panią psycholog. To przynosi
efekty i co rok odkrywamy razem coraz więcej możliwości rozwoju. Nie wyłączam głowy,
ale w odpowiedni sposób staram się zarządzać
myślami. Wiem, czego potrzebuję. Wiem,
co mi służy, a co nie. Wypracowałam 
partnerzy plebiscytu
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szereg nawyków, między innymi dotyczących koncentracji. W Bułgarii był to szczególnie ważny element, bo pierwszy raz pływałam w stawce 80 łódek. Jeden mały błąd mógł
kosztować naprawdę sporo punktów.
Zdobyłaś złoto w silnych wiatrach – wcześniej nie były to twoje ulubione warunki.
To prawda, ale przez cały ostatni rok
pracowałam z trenerem, by to zmienić. Bo
przecież warunki fizyczne na silne wiatry
mam idealne. W Bułgarii pogoda nas zaskoczyła. Spodziewaliśmy się wiatrów słabych
i umiarkowanych (od 7 do 12 węzłów) oraz
niewielkiego zafalowania. Jednak pierwszego dnia, gdy tylko przyjechaliśmy, wiedziałam, że będzie zdecydowanie inaczej. Przywitały nas duże fale i silny wiatr. Po tych
regatach mogę śmiało powiedzieć, że jestem
dziś zawodniczką uniwersalną. To jednak
nie znaczy, że mogę spocząć na laurach.
Świat nie śpi i pędzi do przodu, więc cały
czas trzeba pracować i szukać elementów do
poprawy.

Czy myślami jesteś już na igrzyskach
w Paryżu?
Nie wybiegam tak daleko do przodu, raczej
skupiam się na bliższych celach. Koncentruję
się na dobrej pracy i realizuję kolejne założenia szkoleniowe.
Klasa Laser Radial jest dla ciebie stworzona. Po pierwsze, jesteś indywidualistką. Po
drugie, nie rajcuje cię deska. Innego wyboru
nie było...
Laser bez wątpienia jest dla mnie najlepszym wyborem. Uwielbiam kontrolować to,
co dzieje się na wodzie i mieć to poczucie, że
podejmuję wszystkie decyzje. Kiedy źle popłynę, to mogę mieć pretensje tylko do siebie.
Deska rzeczywiście nie jest moim światem,
choć ostatnio próbowałam pływać na wing
foilu i była to całkiem przyjemna odskocznia.
Jak się układa współpraca z trenerem?
Jared West pracuje z nami już dwa lata i wciąż
nas zaskakuje świeżym spojrzeniem na nasze
treningi i przygotowania. Gdy wraca do ekipy po
przerwie, zawsze przywozi ze sobą jakieś nowa-

torskie pomysły. Ma doświadczenie, bo współpracował z wieloma czołowymi zespołami. Poza
tym wspiera nas nie tylko podczas treningów,
zwracając uwagę na techniczne elementy, ale też
w trakcie regat, skutecznie motywując do kolejnych wyścigów. Razem wspięliśmy się na wyższy poziom i wciąż możemy się rozwijać.
Jak wspominasz przeskok z kategorii juniorskiej do floty seniorek?
Po zdobyciu tytułu mistrzyni świata do lat 21,
wchodziłam w wiek seniorski z myślą, że od
razu będę się meldować w czołówce. Sądziłam,
że wystarczy trochę się przestawić i że zajmie
mi to najwyżej chwilę. Nie mogłam się bardziej
pomylić. To była długa i ciężka droga. Po jednych udanych regatach seniorskich w Danii
przyszły trzy ciężkie sezony, w trakcie których
starałam się wbić do czołowej dwudziestki,
a później na stałe w niej pozostać. Poziom rywalizacji w seniorskiej flocie jest bardzo wysoki,
ale taka jest kolej rzeczy. Trzeba po prostu cały
czas, małymi krokami, piąć się do góry.
Rozmawiał Maciej Mikołajczyk

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar.
Zimowe marzenia o powrocie na łódkę
Nominacja za srebrny medal
igrzysk olimpijskich w Tokio.

O

Jola i Agnieszka tuż za metą olimpijskich regat.
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sukcesie Agnieszki Skrzypulec i Jolanty Ogar-Hill, które w pięknym
stylu wywalczyły srebrny medal
igrzysk w Tokio, obszernie pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Wiatru”. Przypomnijmy:
kobieca załoga z klasy 470 wywalczyła piąty
medal w historii polskich startów w regatach
olimpijskich. To także pierwszy srebrny medal
i zarazem pierwszy wywalczony przez załogę.
Wcześniej na olimpijskim podium stawali: finnista Mateusz Kusznierewicz (złoto w Atlancie
w 1996 roku i brąz w Atenach w 2004 roku)
oraz deskarze z klasy RS:X Zofia Klepacka
i Przemysław Miarczyński (brązowe krążki
w Londynie w 2012 roku).
Agnieszka i Jola rozpoczęły regaty w Japonii w imponującym stylu, pewnie zwyciężając
w dwóch pierwszych wyścigach rozegranych
w silnych wiatrach i przy sporym zafalowaniu.
W kolejnych startach także notowały miejsca
w ścisłej czołówce, ponownie wygrywając
jeden z biegów i raz dopływając na drugiej

DOBRZE
JEST MIEĆ
O CZYM
MARZYĆ
ZIMĄ
Srebro na wagę złota.

pozycji. W słabszych wiatrach nasza załoga
radziła sobie nieco gorzej i mijała metę w połowie drugiej dziesiątki. Ale finisz w wyścigu
medalowym znów był koncertowy – po doskonałym manewrze na ostatniej boi, dziewczyny
dopłynęły do mety na czwartym miejscu i wydarły srebrny medal Francuzkom – Camille Lecointre i Aloise Retornaz musiał się zadowolić
trzecią pozycją (przegrały z Polkami na remisie
punktowym). Złoto wywalczyły Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre, które najrówniej
żeglowały we wszystkich warunkach.
Po powrocie z igrzysk Agnieszce Skrzypulec odnowiła się kontuzja dłoni, z którą
zmagała się wiele miesięcy przed igrzyskami,
a później nawet w trakcie olimpijskich regat.
Poddała się kolejnej operacji w poznańskiej
klinice Rehasport, a następnie rozpoczęła ponowną mozolną rehabilitację. – Trochę powoli to idzie, pewnie dlatego, że uraz był nieco
inny, niż za pierwszym razem. Ćwiczę regularnie, przede wszystkim delikatne napina-

Fot. Sailing Energy / World Sailing

nie i rozluźnianie, ale na razie nie obserwuję
wyraźnych postępów. Przed operacją lekarze
informowali, że rehabilitacja powinna trwać
cztery miesiące, więc jeszcze mam trochę czasu – mówiła nam pod koniec listopada.
Jola Ogar-Hill odpoczywała w rodzinnym
domu w Łysej Górze pod Krakowem, a później
pojechała na Majorkę, gdzie mieszka razem
z partnerką Chuchie Hill. Srebrne medalistki
pożegnały się z klasą 470, która w programie
igrzysk pozostaje jedynie w formule załóg mieszanych. Dziewczyny chcą spróbować sił na
olimpijskim skiffie klasy 49er FX. Obie zgodnie
uznały, że taka droga będzie łatwiejsza, niż tworzenie nowych załóg w klasie 470 z młodszymi
żeglarzami zainteresowanymi kampanią olimpijską. Być może pierwsza na pokład wejdzie
Jola, by poznać nową łódkę i przetrzeć szlak
podczas zimowego zgrupowania. Później, po
zakończeniu leczenia, dołączy do niej Agnieszka. Trzymamy kciuki za rehabilitację i szybki
powrót na wodę naszej medalowej załogi.


TYSIĄC POWODÓW,
JEDEN PARTNER.

Polski w żółtych koszulkach liderek olimpijskich regat.

www.wiatr.pl

Fot. Sailing Energy / World Sailing
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Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch. Wejście
smoka do floty seniorów i europejskiej czołówki

Jakub Sztorch i Mikołaj Staniul podczas mistrzostw świata juniorów w Gdyni. 		

Fot. Robert Hajduk

Właściwie nie czuliśmy presji podczas całych regat. Nieco łatwiej jest atakować niż się
bronić, ale oczywiście taka taktyka nie była
naszym celem. Do ostatniego dnia regat podeszliśmy dokładnie tak samo, jak do pierwszego
– po prostu skupiliśmy się na wyścigu i unikaniu mieszana się w niepotrzebne kłopoty na
trasie i bezpośrednie pojedynki. Wiedzieliśmy,
jakie są różnice punktowe, więc przypilnowanie niemieckiej załogi i przypłynięcie do mety
przed nimi było istotnym elementem strategii.
Zdobyliście złoto, choć warunki nie należały do waszych ulubionych.
W Grecji przeważał słaby i zmienny wiatr –
dotąd takie warunki stwarzały nam spore problemy. Zrobiliśmy jednak postęp. Podczas regat
cały czas uważnie obserwowaliśmy sytuację na
wodzie. Byliśmy zadowoleni z podejmowanych
decyzji, odwagi i dojrzałego żeglowania.
Potrafisz zaryzykować podczas regat?
Masz w sobie żyłkę hazardzisty?
Zdecydowanie nie. Wysokie miejsca w regatach przynosi równe i skuteczne żeglowa-

nie. Podczas mistrzostw Europy pływaliśmy
odważnie, ale też rozważnie, wierząc w to, co
robimy i analizując zmieniającą się sytuację.
Ryzykowne zagrania nie były nam potrzebne.
W Salonikach waszymi rywalami byli
między innymi starsi koledzy z kadry:
Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński.
Przez moment byli liderami, ale skończyli
na trzeciej pozycji. Czy była między wami
jakaś wewnętrzna rywalizacja?
Nasze załogi nie rywalizują między sobą
w bezpośredni sposób, szczególnie na imprezach tej rangi. Na wodzie nie chcemy sobie
przeszkadzać, a na brzegu, po każdym dniu
regat, dzielimy się spostrzeżeniami. Możemy
podejść do starszych zawodników z drużyny
i zapytać ich o odczucia i opinie. W Grecji nie
zwracaliśmy uwagi na formę naszych kolegów i nie miała ona dla nas żadnego znaczenia. Byliśmy skupieni na swojej robocie.
Który z ostatnich sukcesów był dla was
cenniejszy: mistrzostwo świata juniorów
czy złoto mistrzostw Europy?

Nominacja za złoty medal
mistrzostw świata juniorów
i złoty medal mistrzostw
Europy seniorów w olimpijskiej
klasie 49er.

M

ikołaj Staniul i Jakub Sztorch
mają za sobą znakomity sezon.
W 2021 roku zostali mistrzami
świata juniorów (w Gdyni) i mistrzami Europy seniorów (w Salonikach). Młoda załoga
dołączyła do seniorskiej kadry, trenuje pod
okiem Pawła Kacprowskiego i bez kompleksów atakuje wysokie pozycje w czołówce. Ze
sternikiem Mikołajem Staniulem rozmawia
Maciej Mikołajczyk.

Maciej Mikołajczyk: Ostatnie wyścigi mistrzostw Europy rozegraliście po mistrzowsku i wyprzedziliście Niemców. Jak się wam
udało zachować zimną krew?
partnerzy plebiscytu
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Zdecydowanie tytuł mistrzów kontynentu
w gronie seniorów. Rywalizacja w stawce
juniorskiej jest trochę inna, niektóre błędy
nie kosztują aż tak dużo. Od dłuższego czasu trenujemy z seniorami, ale nie mieliśmy
dotąd zadowalającego wyniku w tej stawce.
Na mistrzostwach Europy startowali zarówno
juniorzy, jak i seniorzy, więc poziom rywalizacji był zdecydowanie wyższy.
Czy trener Zdzisław Staniul, twój tata
i dwukrotny olimpijczyk w klasie 470,
udziela ci wskazówek i konsultacji?
W każdej wolnej chwili rozmawia ze mną o żeglarstwie i daje mi sporo wskazówek. Jednak nie
zawsze się zgadzamy, całkiem często mamy odmienne zdania. Na przykład w kwestiach związanych z niektórymi elementami taktyki.
Próbowałeś kiedyś innych dyscyplin?
Na początku ćwiczyłem judo i aikido,
a od kilku lat, gdy mam wolną chwilę i jest
odpowiednia pogoda, surfuję na bałtyckich
plażach.
Jak się dogadujecie z Jakubem? Czy od
razu znaleźliście wspólny język?
Znamy się od dawna. Ścigaliśmy się na
optimistach, a później w klasie 29er. Wtedy
dogadaliśmy się, że zmieniając łódkę na olimpijską, stworzymy załogę. Od początku bardzo dobrze się rozumieliśmy na wodzie i na
brzegu. Spędzamy ze sobą sporo czasu, także
poza łódką, na przykład surfując.
Rok temu doznałeś kontuzji, co się wtedy
stało?
Podczas zgrupowania w Portugalii, które
trwało ponad miesiąc, trenowaliśmy rufy przy
silnym wietrze. Podczas jednego z manewrów straciłem równowagę i poleciałem na tył

łódki. Moja noga została w footstrapie, więc
zawisłem głową w dół, próbując się wyczepić.
Szybko wróciliśmy do portu. Kuba natychmiast zawiózł mnie do szpitala. Okazało się,
że mam naciągnięte ścięgno. Kilka dni później
wróciłem do Polski, a mój załogant wystartował w regatach z Łukaszem Przybytkiem.
Kontuzję leczyłem trzy miesiące. Przez półtora miesiąca chodziłem w ortezie, o kulach, nie
mogąc nawet postawić stopy na ziemi.
Sezon zakończyliście w listopadzie mistrzostwami świata w Omanie...
Do Omanu pojechaliśmy z takim samym
nastawieniem, jak do Grecji. Chcieliśmy żeglować odważnie i odpowiednio odczytywać
warunki na trasie. Niestety, od przyjazdu na
miejsce czuliśmy, że prędkość mamy bardzo
słabą. Mimo wielu zmian w ustawieniu, nie

udało się tego poprawić. Słabą prędkość szczególnie mocno odczuliśmy trzeciego dnia regat
– nasza łódka była wtedy chyba najwolniejsza
na trasie. W następnych dniach wprowadziliśmy kolejne zmiany i było już nieco lepiej. Dwa
ostatnie dni regat to seria niewykorzystanych
szans. Początki wyścigów zwykle mieliśmy
bardzo dobre, ale później podejmowaliśmy złe
decyzje i traciliśmy cenne punkty. Zdobyliśmy
jednak w Omanie mnóstwo nowych doświadczeń, które na pewno zaowocują w przyszłości. Warto zwrócić uwagę, że w tych regatach
aż trzy polskie załogi znalazły się w pierwszej
dziesiątce. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki finiszowali na piątym miejscu, Łukasz
Przybytek i Paweł Kołodziński na siódmym,
a my na dziewiątym.
Rozmawiał Maciej Mikołajczyk

Młoda polska załoga przebojem i bez kompleksów awansowała do seniorskiej floty.

Fot. Robert Hajduk
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Słuchawki OpenMove, najpopularniejsze
w gamie AfterShokz, to nie tylko sprzęt dla
wodniaków i biegaczy. Sprawdzą się także
w pracy oraz podczas ćwiczeń.

Nagrody dla żeglarzy nominowanych do plebiscytu

W

konkursie Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr” wybieramy żeglarza, którego dokonania wzbudziły największe uznanie czytelników. Początek
internetowego głosowania w piątek 17 grudnia,
zakończenie – w piątek 11 lutego 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.
Przedstawiamy nagrody dla nominowanych
żeglarzy przygotowane przez naszych partnerów. Zwycięzca lub zwycięzcy plebiscytu (załoga) otrzymają zegarek Lip Marinier
Automatic, najnowsze modele sportowych
słuchawek AfterShokz (premiera w styczniu)
oraz kamizelkę ratunkową marki Mercury.
Zdobywcy kolejnych miejsc w plebiscytowym rankingu otrzymają zegarki marki
Pierre Lannier oraz słuchawki AfterShokz
OpenMove. Dodatkowo wszyscy nominowani otrzymają eleganckie i praktyczne torby
z tkanin dakronowych marki Code Zero. Zegarki ufundowała firma Hashtag, słuchawki
– Freeway OMT, kamizelkę – Parker Poland,
a torby – firma Code Zero.

o detale. Zegarki marki Lip nosili między innymi Charles de Gaulle i Winston Churchil,
a także francuscy żołnierze i piloci.
Sercem modelu Marinier Autimatic 671378
jest niezawodny mechanizm Miyota 821A.
Wodoszczelność do 20 atmosfer pozwala na zaawansowane nurkowanie. Kopertę
wykonano z wytrzymałej stali szlachetnej.
Pogrubione i kontrastowe indeksy oraz wskazówki pokryto warstwą fluorescencyjną.
Czarno-czerwony ruchomy bezel doskonale

się komponuje z czarną tarczą chronioną szafirowym szkiełkiem, a gumowy pasek podkreśla sportowy styl. Dystrybutorem zegarków Lip jest firma Hashtag. Więcej informacji
na stronie internetowej www.timeandmore.pl.

Zegarki Pierre Lannier
Francuska marka, założona przez rodzinę
Burgun w 1977 roku, oferuje modele masywne, sportowe, a także delikatne – biżuteryjne
wersje dla pań. Bogata oferta i nietuzinkowe
wzornictwo zagwarantowały marce sukces
w 30 krajach, do których trafiają tysiące zegarków rocznie. Pierre Lannier co rok przygotowuje nową kolekcję, łącząc piękno zegarmistrzowskich tradycji z elegancją i klasą
francuskiego stylu. Firma Hashtag, dystrybutor marki Pierre Lannier, do puli plebiscytowych nagród włączyła modele Cityline (unisex) i Eolia (damski).

Zegarek Lip Marinier Automatic
Zegarki Lip z linii Marinier to najstarsze
i najbardziej rozpoznawalne francuskie czasomierze nurkowe oraz jedne z najciekawszych i najlepiej wykonanych. Lip produkuje
zegarki od 1867 roku. Początkowo był to rodzinny warsztat Emmanuela Lippmana i jego
synów, później firma wyrosła na globalną
markę znaną przede wszystkim z niezawodnych i pięknych czasomierzy oraz z dbałości
partnerzy plebiscytu

Zegarek Żeglarza Roku 2021: Lip Marinier Autimatic.

Cityline, czyli Pierre Lannier w wersji unisex.
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Kamizelka Mercury od firmy Parker Poland.

Kamizelka ratunkowa Mercury
Pneumatyczną kamizelkę ratunkową marki Mercury ufundowała firma Parker Poland
(www.parker.com.pl). Kamizelka wyposażona jest w nabój z CO₂, pas krocza i plastikową klamrę. Wyporność: 165 N. Dostępna
jest w wersji automatycznej (otwiera się samoczynnie po zanurzeniu w wodzie), ale
mechanizm napełniania użytkownik może
też uruchomić ręcznie. Kamizelka obraca
nieprzytomną osobę znajdującą się w wodzie
twarzą do góry, uwalniając jej drogi oddechowe od wody i umożliwiając oddychanie.

Słuchawki marki AfterShokz
Sportowe słuchawki AfterShokz to lekkie
i świetnie dopasowane słuchawki z technologią przewodnictwa kostnego (konstrukcja
odsłaniająca ucho). Są eleganckie i wodoszczelne. Dostarczają dźwięk wprost do ucha
wewnętrznego za pomocą kości policzkowych, które pełnią funkcję rezonatora
dźwięku. W bardzo niewielkim stopniu
wykorzystują błonę bębenkową – drgania
powodują, że dźwięk jest przekazywany
bezpośrednio do ucha wewnętrznego. Ta
całkowicie bezpieczna metoda od lat jest
wykorzystywana w aparatach dla osób słabosłyszących. Co ważne, słuchawki z przewodnictwem kostnym nie zasłaniają ucha,
więc nie jesteśmy odcięci od otaczającego nas świata i bodźców. Na przykład od

dźwięków dochodzących na jezdni lub alejce rowerowej. Ma to duży wpływ na wygodę i bezpieczeństwo. Poza tym, po dłuższym
używaniu słuchawek, nie doznajemy uczucia ucisku, które często nam towarzyszy
z tradycyjnymi dousznymi i kanałowymi
słuchawkami.
Słuchawki AfterShokz nie mają przewodów
– ze źródłem dźwięku, na przykład z telefonem,
łączą się przez bluetooth. Wyjątkiem jest model
Xtrainerz przeznaczony do pływania w basenie, jeziorze lub w morzu – zamiast technologii
bluetooth, ma wbudowany odtwarzacz MP3
z pamięcią 4GB. Słuchawki dostępne są w kilku kolorach, dobrze przylegają do głowy i nie
przesuwają się podczas ruchu. Słuchając muzyki, możemy jednocześnie rozmawiać i odbierać
telefon. A jeśli zechcemy się odciąć od zewnętrznych bodźców, możemy skorzystać z dousznych
stoperów i zmienić ustawienie equalizera w celu
optymalizacji dźwięku. Więcej o słuchawkach
marki AfterShokz na stronie internetowej www.
aftershokz.pl. W zakładce Przetestuj znajdziecie
spis sklepów stacjonarnych, w których można
przetestować wybrane modele. Dystrybutorem
słuchawek jest firma Freeway OMT.
Słuchawki AfterShokz OpenMove (wodoodporność IP55, waga: 29 gram), często nazywane
słuchawkami dla biegaczy, to najpopularniejsze
modele marki AfterShokz. Są wszechstronne
i doskonale się nadają do codziennego użytku.
Z zewnętrznymi urządzeniami łączą się przez
bluetooth. Posiadają mikrofon. A baterie działają przez sześć godzin.

Code Zero na każdą okazję

Duże torby Mistral i Pampero...

…mają solidne zamki i nieprzemakalną kieszeń.

Sprawdzone fasony toreb i plecaków powstają także z ciekawego i bardzo wytrzymałego laminatu Lite Skin.
Szukajcie na stronie www.codezero.pl (zakładka: Produkty).

Torby żeglarskie sopockiej marki Code
Zero są doskonałe na regaty, rejs i zwykły
rodzinny wyjazd. Firma powstała w 2012
roku. Niewielka szwalnia nastawiona na
produkcję toreb i upominków z tkanin dakronowych szybko zdobyła uznanie klientów. Code Zero wykorzystuje nowe tkaniny,
dakrony ze starych żagli, a także materiały
laminatowe z nowoczesnych grotów i foków. Firma działa głównie w internecie, ale
ma też firmowy sklep stacjonarny (Sopot,
ul. Monte Cassino 10).
Z bogatej kolekcji najchętniej wybieramy
duże owalne torby Mistral oraz siostrzane prostokątne, z dodatkowymi bocznymi
kieszeniami, torby Pampero. Świetnie się
sprawdzają także torby-plecaki, zarówno
mniejsze miejskie Juka i Solano, jak i większe lotnicze Oroshi, które w wielu liniach
nadają się na bagaż podręczny. W ofercie
znajdziecie także worki żeglarskie, siatki
na zakupy z materiałów spinakerowych,
torby plażowe, kosmetyczki, portfele, nerki,
teczki, pokrowce na marynarki oraz torby
na laptopy w różnych rozmiarach. Jest też
kolekcja Re-Sailcling obejmująca produkty
wykonane z używanych żagli. W sklepie
internetowym www.codezero.pl odszukajcie podstronę Re-Sailcling. Każdy dostępny
tu produkt jest niepowtarzalnym egzemplarzem – gdy finalizujemy zakup, znika
z oferty i ustępuje miejsca kolejnemu.
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Pierwszy wschodni odcinek szlaku MDW E70 w województwie warmińsko-mazurskim. Z nurtem Pasłęki wpływamy na wody Zalewu Wiślanego.

Fot. Szalone Walizki

Szalone Walizki na szlaku MDW E70. Na dobry
początek województwo warmińsko-mazurskie

D

orota Gil-Kowalska i Jarek Kowalski, czyli małżeństwo podróżników
z Olsztyna, które od pięciu lat tworzy w sieci podróżniczego bloga „Szalone Walizki”, zmierzyli się z Międzynarodową Drogą
Wodną E70. Płynęli ze wschodu na zachód
w sierpniu i we wrześniu 2021 roku. Od gra-

nicy polsko-rosyjskiej na Zalewie Wiślanym,
po Kostrzyn nad Odrą przy granicy z Niemcami, odkrywając po drodze Szkarpawę, Nogat,
Wisłę, Brdę, Kanał Bydgoski, Noteć i Wartę.
Pokonali 550 km przez pięć województw: warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. – Podróż

Szalone Walizki i ich dom na wodzie w objęciach Śluzy Michałowo.
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Fot. Jarek Kowalski

zajęła nam dwa tygodnie, ale przyznać trzeba,
że narzuciliśmy sobie dość ambitne tempo –
mówi Jarek Kowalski. – Gdybyśmy mieli do
dyspozycji na przykład 20 dni, postoje i wycieczki lądowe byłyby dłuższe. Jeszcze więcej
czasu, być może nawet miesiąc, będą potrzebować te załogi, które zechcą się zapuszczać
na wszystkie napotkane po drodze odgałęzienia szlaku. Podczas naszej podróży poziom
wód był odpowiedni, więc nie mieliśmy żadnych problemów z głębokościami. Tylko raz,
na Noteci, chwilę po minięciu śluzy w Krzyżu
Wielkopolskim, delikatnie przytarliśmy łodzią
o piaszczyste dno. Wszystkie śluzy na MDW
E70 były czynne. Obsługa – życzliwa i pomocna. Mariny i przystanie – gościnne. Rzeki i kanały – odludne. A przyroda – zapierająca dech.
Żegluga była spokojna i bardzo przyjemna. Jedynie na Zalewie Wiślanym, gdy trochę mocniej przywiało i zrobiła się fala, musieliśmy
naszym hoseboatem płynąć ostrożniej. Trasę
warto zaplanować starannie, bo śluzy mają
swoje godziny otwarcia o określonych porach
roku. Na przykład na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego śluzy
działają w weekendy również poza sezonem.
Natomiast na innych odcinkach śluzowanie
trzeba niekiedy zamówić drogą mailową –
mówi Jarek Kowalski.
Dorota i Jarek podróżują po całym świecie
– od Nowej Zelandii, po Meksyk. Odwiedzigrudzień 2021 – styczeń 2022

Fot. szalone walizki

międzynarodowa droga wodna e70 śródlądzie

W Polskę płyniemy. Przygoda Doroty i Jarka rozpoczęła się na Zalewie Wiślanym.

li już 56 krajów. Sporo projektów realizują
także w Polsce. Swymi wrażeniami dzielą
się na blogu oraz w serwisie YouTube, gdzie
opublikowali już ponad 100 filmów. Wyprawę „Szalonych Walizek” po wodzie przez pięć
województw przedstawimy także na łamach
„Wiatru” – w tym wydaniu przemierzymy razem wschodni odcinek szlaku leżący w granicach województwa warmińsko-mazurskiego.
Podróż przez porty województwa warmińsko-mazurskiego „Szalone Walizki” rozpoczęły w Nowej Pasłęce, na wschodnim krańcu
Zalewu Wiślanego. W niewielkiej wsi znajdziecie tam spokojną przystań z umocnionym
nabrzeżem i y-bomami (postój: 18-23 zł). Podczas manewrów należy wziąć poprawkę na

www.wiatr.pl

Pierwszym przystankiem na wschodnim krańcu szlaku była Nowa Pasłęka.

dość silny prąd rzeki (na brzegu woda, przyłącza prądu i sanitariaty). Warto stąd pójść
na spacer do mostu zwodzonego przy wyspie
(w ujściu rzeki). Można też zaplanować wizytę w „Smażalni nad Zalewem” przy moście
obok przystani (nowy budynek z czerwonym
dachem) lub w „Starej Smażalni” po drugiej
stronie rzeki.
Na Zalew Wiślany załoga płynęła z nurtem
Pasłęki. Na wschodnim brzegu lilie i trzciny,
na zachodnim – umocniony brzeg, most zwodzony prowadzący na wyspę i nieliczne zabudowania. Po niecałych dwóch kilometrach
na rzecznym szlaku, w ujściu Pasłęki trzeba
uważać na wypłycenia. Jeśli będziecie płynąć jachtem żaglowym, należy unieść miecz

i nieco podnieść także płetwę sterową. Po
chwili dobrze widoczna jest już pława z napisem NPA (Nowa Pasłęka), przy której należy
zmienić kurs na południowo-zachodni.
Na kursie Frombork, czyli spotkanie z historią i nauką. Port dopiero czeka na gruntowną przebudowę, więc przy podchodzeniu
i cumowaniu należy zachować ostrożność.
Warunki w basenie mogą się wkrótce poprawić, bo Urząd Morski w Gdyni otworzył jesienią oferty w przetargu na przebudowę fromborskiego portu (zabezpieczył
na tę inwestycję 28 mln zł). Na razie we
Fromborku stacjonują przede wszystkim
łodzie rybackie, motorówki straży pożarnej
i policji. Zawijają tu również niewielkie 
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Samotny biały houseboat na wodach Zalewu Wiślanego – na szlaku pusto i cicho. 		

Fot. Szalone Walizki

Dorota przejmuje ster...

Fot. Szalone Walizki

Wzgórze Katedralne we Fromborku.
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…na kursie Frombork.

Fot. Szalone Walizki

jednostki wycieczkowe. Jachtem najlepiej
stanąć burtą do zachodniej kei.
Nad miastem góruje bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja
– gotycki kościół z czternastego wieku. Wzgórze Katedralne otaczają fortyfikacje – mur
o wysokości 10 metrów, z sześcioma basztami
i dwoma wieżami. W jednej z wież mieszkał
Mikołaj Kopernik. To właśnie tutaj powstało
słynne dzieło „O obrotach sfer niebieskich”.
Kopernik pracował na wzgórzu przez 33 lata,
aż do śmierci w 1543 roku. Warto odwiedzić
dawną dzwonnicę, czyli Wieżę Radziejowskiego. Wewnątrz znajduje się wahadło Foucaulta dowodzące, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, a na wysokości 70 metrów jest
taras, z którego roztacza się piękny widok na
miasto i zalew.
grudzień 2021 – styczeń 2022

międzynarodowa droga wodna e70 śródlądzie

Stawa Elbląg. Główny znak nawigacyjny na zalewie.

Kolejnym przystankiem „Szalonych Walizek” na zalewie było Tolkmicko, jedno
z najstarszych miast w województwie warmińsko-mazurskim, starsze niż Frombork i niewiele młodsze od Elbląga. Tolkmicko ma największy basen portowy na Zalewie Wiślanym.
Krynicy Morskiej ustępuje jedynie pod względem liczby miejsc postojowych dla jachtów. Tuż
przy wjeździe jest bosmanat z sanitariatami
i pralnią. Przy południowym brzegu ustawiono
solidny pływający pomost. Przy kei wschodniej
jest przystań techniczna – mieści się tam zakład
szkutniczy, w którym można usunąć wszelkie
usterki. Przy zachodniej (obok parkingu i betonowej ostrogi) – jest keja firmy czarterowej
oferującej jachty żaglowe i przystanek tramwaju wodnego „Generał Kutrzeba”. W obszernym
basenie i awanporcie jest sporo miejsc dla jednostek gościnnych (postój: 30 zł).
Z zalewu „Szalone Walizki” wpłynęły w nurt
rzeki Elblag, by najkrótszą trasą dotrzeć do
Elbląga. Na przeszkodzie stanął zabytkowy
most pontonowy w Nowakowie, który z powodów technicznych nie jest otwierany przy
wysokiej wodzie lub cofce (wkrótce to się
zmieni: obok powstaje nowy most zwodzony).
Załoga musiała zawrócić i dopłynąć do miasta
okrężnym szlakiem przez Nogat i Kanał Jagielloński. W Elblągu można zacumować na
przystani Jachtklubu Elbląg, w klubie harcerskim Bryza, w ośrodku Fala lub za mostem

Tolkmicko ma największy basen portowy na Zalewie Wiślanym.

Wieje i buja – zalew pokazuje pazur.

zwodzonym, przy bulwarze pod katedrą św.
Mikołaja. Warto zwiedzić piękne i wciąż odnawiane po zniszczeniach wojennych miasto,
a także wyruszyć na wycieczkę kulinarną, bo
kameralna elbląska starówka jest zagłębiem
ciekawych restauracji.
Z Elbląga załoga wróciła na Kanał Jagielloński, a później na Nogat. Na tej pięknej
rzece można zobaczyć czaple, łyski, żurawie, kaczki, łabędzie i kormorany – prawdziwy ptasi raj. Dorota i Jarek obrali kurs

Fot. Szalone Walizki

na południe, pokonując kolejne kilometry
rzeki, która na tym odcinku stanowi granicę województw. Dopiero za Śluzą Michałowo kończy się województwo warmińsko-mazurskie, a szlak Nogatu prowadzi
dalej na południe w kierunku kolejnych
śluz i Malborka. Pamiętajmy, że zabytkowe
śluzy na Nogacie są obsługiwane ręcznie.
Śluzowi, zawsze na posterunku, odbierają
telefony i cierpliwie udzielają niezbędnych
informacji. Jeśli będziecie płynąć większym
jachtem, warto wcześniej zadzwonić i poprosić o otwarcie obu wrót – prześwit będzie
wtedy wyraźnie szerszy, co ułatwi manewr
sternikowi (opłata za przejście każdej ze śluz
wynosi 7,57 zł).
W następnym wydaniu „Wiatru” zabierzemy was na szlaki województwa pomorskiego,
by wspólnie z „Szalonymi Walizkami” poznawać kolejne odcinki drogi wodnej przez
Polskę. Więcej o wyprawie na stronie www.
szalonewalizki.pl. Informacji o szlaku MDW
E70 szukajcie też na www.mdwe70.pl.


Stare Miasto w Elblągu. Rekonstrukcja dzielnicy zburzonej podczas II wojny światowej trwa już kilkanaście lat. Efekty są imponujące.

Fot. Szalone Walizki

31

PERYSKOP WYdarzeNIA

Zatoka Hartogbukta w pogodny dzień – tu chce się oddychać. W tle lodowiec Austfonna, trzeci w Europie pod względem powierzchni i objętości.

Fot. Andrzej Górajek (2)

Dookoła Spitsbergenu i archipelagu
Svalbard. Polacy na dalekiej północy

Z

ałoga jachtu „Ocean B” opłynęła Spitsbergen i wszystkie wyspy
Svalbardu. To pierwsze w historii
polskiego żeglarstwa dwukrotne opłynięcie wyspy Spitsbergen i całego archipelagu
Svalbard w jednym roku, z dotarciem na północ do szerokości geograficznej 82°32.75’.
Ekipa Natango (www.natango.pl) zorganizowała rejs w dwóch etapach. Svalbard leży
3000 km w linii prostej od Szczecina. Dalej
na północ jest już tylko biegun.
***
Nasza przygoda z Arktyką rozpoczęła się
cztery lata temu. Z roku na rok zagłębiamy się
w nią bardziej, odkrywając najpiękniejsze zakątki – wciąż dziewicze i wolne od turystów.
Pływanie jachtem po wodach Arktyki to sposób na poznanie miejsc, do których nie można
dotrzeć w żaden inny sposób. To także spotkania z dzikimi zwierzętami w ich naturalnym
środowisku. Arktyka wielu osobom kojarzy
się z zimnem i bielą. Ale arktyczne lato (a tylko wtedy możemy tam żeglować) mieni się
kolorami, a temperatury dochodzą do +18°C.
Czy wiecie, że na Svalbardzie występuje 130
rodzajów kwiatów? Ptaki gniazdujące na górskich zboczach zmieniają ich kolor na zielony, który pięknie kontrastuje z ośnieżonymi
szczytami. Svalbard to także lodowce. Każdy
z nich jest inny. Na jęzory można wejść – te
częściej występują na zachodnim brzegu. Po
wschodniej stronie lodowce mają strome ściany, niektóre wysokie na 100 metrów. Czasem
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są poszarpane, z zatoczkami i tunelami, ale
bywają też gładkie – przypominają marmurowe bloki. W zależności od wieku i oświetlenia, lodowce, góry lodowe i growlery przybierają rozmaite kolory – do bieli, przez błękitny
i seledynowy, po ciemny granat.
Zwierzęta żyjące w Arktyce są doskonale
przystosowane do panujących w niej warunków. To ponad sto gatunków ptaków, renifery, lisy, foki, morsy, wieloryby i oczywiście
niedźwiedzie polarne. Morsy, szczególnie
młode, są ciekawskie i bardzo zwinne w wodzie. Te potężne drapieżniki z groźnymi kłami mogą ważyć nawet 1,5 tys. kg. Sporym
przeżyciem zawsze jest spotkanie z niedźwiedziem polarnym, największym lądowym
drapieżnikiem. Na brzegu sprawdzamy, czy

nie ma go w pobliżu i nigdy nie schodzimy
na ląd bez broni (na szczęście nigdy nie musieliśmy jej użyć). Szczególnie widowiskowe są
spotkania z wielorybami. Podglądamy je, gdy
polują, wyskakują z wody i gdy płyną równolegle z nami. Wieloryb bieługa czasem wręcz
zaprasza do zabawy, podpływając do burty na
wyciągnięcie ręki.
Pierwszy etap wyprawy rozpoczął się 1 września 2021 roku. Żeglowaliśmy wzdłuż zachodniego i północnego wybrzeża Spitsbergenu, by
4 września, po minięciu małej wyspy Moffen,
znaleźć się przed północnym wejściem do cieśniny Hinlopenstretet, która oddziela wyspy
Spitsbergen i Nordaustlandet (Ziemia Północno-Wschodnia). Warunki pogarszały się z godziny na godzinę. Wieczorem wiało z kierun-

Wyprawowy jacht „Ocean B” o długości 20,55 metra. Stalowy kadłub skrywa pięć kabin, 17 koi i cztery łazienki.

grudzień 2021 – styczeń 2022

rejsy morze

ków południowych w porywach do 40 węzłów.
Prognozy nie zapowiadały poprawy pogody,
więc musieliśmy podjąć decyzję: kontynuujemy żeglugę przez cieśninę lub zmieniamy
plany. Zdecydowaliśmy się pokonać Hinlopenstretet, choć wiatr i prąd mieliśmy przeciwny.
Jacht płynął zaledwie dwa, trzy węzły, a wiatr
osiągał w porywach nawet 50 węzłów. Pogoda
poprawiła się dopiero, gdy przepłynęliśmy na
południową stronę cieśniny – mogliśmy tam
odwiedzić lodowiec Bråsvellbreen. Kierując się
na zachód, przepłynęliśmy wąskie przejście Heleysundet między Spitsbergenem a wyspą Barentsa, wpływając na szersze wody Storfjorden.
Cieśnina Heleysundet ma zaledwie 600 metrów
szerokości i prąd do 10 węzłów. Z uwagi na zagrożenie, jakie stwarzają dryfujące fragmenty
lodu, jest bardzo rzadko uczęszczana.
Wpłynęliśmy w głąb zatoki Hambergbukta,
podpływając pod czoło lodowca Hornbreen na
odległość 400 metrów. Później zrobiliśmy to
samo od zachodniej strony, czyli na krańcu zatoki Hornsund. Mogliśmy więc sprawdzić aktualną długość lodowca oddzielającego wody
Hornsundu od wód Storfjorden – obecnie ma
zaledwie 4,5 mili morskiej. Przewiduje się, że
w niedalekiej przyszłości lodowiec się wycofa
i powstanie cieśnina Hornsund. Na razie trzeba płynąć południowym szlakiem wokół zwykle burzliwego przylądka Sørkappøya. Będąc
już na zachodnim brzegu odwiedziliśmy Polską Stację Polarną Hornsund, zawinęliśmy do
zatoki Bellsund, minęliśmy Isfjord Radio i na
kilka godzin zacumowaliśmy w miejscowości
Barentsburg (druga pod względem wielkości
osada archipelagu). Tu wreszcie pojawił się 

W objęciach lodowca Austfonna.

Fot. Andrzej Górajek

W okolicy lodowców warunki na wodzie mogą się zmieniać z godziny na godzinę.

Fot. Andrzej Górajek
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„Ocean B” na północnym szlaku. Polacy opłynęli Spitsbergen i wszystkie wyspy Svalbardu.
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Po wschodniej stronie Nordaustlandet (Ziemia Północno-Wschodnia).

zasięg telefonii, więc mogliśmy połączyć się
ze światem. Na chwilę zawinęliśmy jeszcze do
Longyearbyen (stolica Svalbardu), by uzupełnić zbiornik wody, odwiedziliśmy też Pyramiden. Zarówno Barentsburg, jak i Pyramiden,
to stare radzieckie osady górnicze, które dziś
starają się żyć z turystki. W pierwszej mieszka
około 140 osób, w drugiej zaledwie kilkanaście. Okolica jest niezwykle malownicza, góry
mają niesamowite kolory i kształty, niekiedy
przypominają stare zamczyska otoczone murami obronnymi. Ten etap wyprawy zakończyliśmy w Longyearbyen 11 września.
W dalszą drogę wyruszyliśmy po wymianie
części załogi, już następnego dnia. Celem było
opłynięcie wszystkich wysp archipelagu prawą burtą. Doświadczoną załogę podzielono na
pięć wacht, które przejmowały obowiązki co
dwie godziny.
Opłynęliśmy od zachodu wyspę Prins Karls
Forland i skierowaliśmy się do Ny-Ålesund,
gdzie zwiedziliśmy osadę oraz uzupełniliśmy

Fot. Andrzej Górajek

zbiorniki paliwa i wody. Przez większość dni
towarzyszył nam silny wiatr. Chwile względnej ciszy, pozwalające na odpoczynek, były
krótkie. Dodatkowo wiatr tak zmieniał swój
kierunek, byśmy zawsze mieli utrudnione zadanie. Warunki żeglugi uniemożliwiały nam
lądowanie na wyspach. Od osady Ny-Ålesund,
aż do Hammerfest na północy Norwegii, tylko
raz udało się zejść na ląd – zwiedziliśmy wówczas wyspę Edgeøya.
16 września jacht „Ocean B” wpłynął w pak
lodowy i dotarł do krawędzi stałego lodu morskiego, osiągając pozycję 82°32.75’ szerokości
geograficznej północnej. Dalej była już tylko
płyta lodu sięgająca bieguna. Ponieważ prognozy na następne dni były niepokojące, rozpoczęliśmy żeglugę na południe. Dwa dni później
nastąpiło załamanie pogody. Schronienie przed
sztormem nadchodzącym z południa postanowiliśmy znaleźć przy północnym brzegu wyspy Storøya. Przez dwa dni wiało z prędkością
przekraczającą 60 węzłów. Wachty polegały

nie tylko na pilnowaniu kotwicy, ale także na
odpychaniu od burt napływających growlerów.
Gdy sztorm zaczął cichnąć, ruszyliśmy w kierunku Ziemi Króla Karola, a później w stronę
Freemansundet. W drodze na południe jeszcze dwa razy chowaliśmy się przed sztormem
– fale na Morzu Barentsa osiągały wówczas
wysokość 10 metrów. Gdy dotarliśmy na południowo-wschodni kraniec wyspy Edgeøya,
skierowaliśmy się w stronę Wyspy Nadziei
– wyjątkowo wąskiej i długiej. Niestety, wiatr
i fale znów uniemożliwiły nam zejście na ląd.
Minęliśmy więc spowitą we mgle wyspę od
strony wschodniej i popłynęliśmy w kierunku
wyspy Bjørnøya, oddalonej od archipelagu najdalej na południe (leży niemal w połowie drogi
między Norwegią a Svalbardem).
Pogoda podczas wyprawy nie była sprzymierzeńcem załogi. Silne przeciwne wiatry przedłużyły ekspedycję o trzy dni. Ponieważ część
osób miała już wykupione bilety powrotne, zawinęliśmy do norweskiego Hammerfest, skąd
można już dolecieć samolotem do Tromsø, by
tam złapać ten właściwy lot do Oslo i do Polski.
W Hammerfest zatankowaliśmy paliwo, uzupełniliśmy zbiornik wody i wyruszyliśmy na
południowy zachód. Odprowadzało nas niebo
rozświetlone piękną zorzą polarną – żaden film
nie mógłby tego oddać. Rejs zakończyliśmy
w Tromsø 29 września 2021 roku
Choć celem wyprawy było opłynięcie archipelagu Svalbard, dużo satysfakcji dało
nam dotarcie na północ do 82°32.75’ szerokości geograficznej północnej. To czwarty
wynik w światowym żeglarstwie polarnym.
Do nas należy również drugi wynik (uzyskany w 2020 roku). Arktyka ponownie
ukazała nam różne oblicza: burzliwe morze i chwile ciszy, mgły i bajeczne wschody słońca, bezkres wody wolnej od lodu
i obszary skuwane nową pokrywą. A także
świeży śnieg na szczytach kontrastujący
z głębią zielni na zboczach. Na koniec chcemy podziękować wszystkim uczestnikom
obu etapów. Szczególne podziękowania
należą się naszemu lądowemu opiekunowi
meteo – Grzegorzowi Szcześniakowi. Choć
nie było go na pokładzie, był pełnoprawnym uczestnikiem wyprawy.
Halina Górajek
Andrzej Górajek
UCZESTNICY REJSU:

„Ocean B” w Hornsundzie – głębokiej zatoce na południu wyspy Spitsbergen.
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Fot. Paweł Pelc

Pierwszy etap: Paweł Pelc – kapitan, Andrzej
Górajek – zastępca kapitana, Zbysław Zbyszyński – I oficer, Adam Świrszcz – II oficer, Krzysztof
Prochowski – III oficer, Urszula Malak, Magdalena Pryszcz, Piotr Zbyszyński. Drugi etap: Andrzej
Górajek – kapitan, Paweł Pelc – zastępca kapitana, Mateusz Ćwikliński – I oficer, Wojciech Pasieczny – II oficer, Piotr Lubaczewski – III oficer,
Rafał Łuczak – IV oficer, Tadeusz Buchowiecki
– oficer wachtowy, Halina Górajek, Mieczysław
Barański, Barbara Malinowska, Marek Fabijański, Marek Mończyk i Leszek Delimat.
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DynaCook, czyli gaz pod szkłem
na jachcie i w kamperze
Bezpieczne, funkcjonalne i nowoczesne – takie są kuchenki
gazowe polskiej marki DynaCook, które wyglądają jak płyty
ceramiczne. Dla armatorów jachtów i miłośników karawaningu przygotowano serię Camper & Yacht. Dzięki umieszczeniu palników pod ceramiczną powierzchnią szyby, gotowanie
na gazie stało się bezpieczne, wygodne i czyste. Technologia
DynaCook pozwala na użycie każdego rodzaju gazu, zaś płyty nie wymagają specjalnych przyłączy do prądu (wymagane:
12V DC / 230V AC). Zużycie mocy jest śladowe, co sprawia,
że w porównaniu z płytami indukcyjnymi, jest to wyjątkowo
ekonomiczne rozwiązanie. Marka DynaCook stworzyła właśnie
nowy design kuchenek dedykowanych kamperom i jachtom, zaś
płyty z kolekcji Classic zostały objęte rabatem w wysokości 20
proc. Więcej informacji na stronie www.dynacook-leisure.pl.

Nowa szekla zatrzaskowa marki Ronstan
Najnowsza snapszekla marki Ronstan ma prosty w obsłudze (jedną ręką) mechanizm zatrzaskowy. Elementy szekli wykonane z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają wytrzymałość
i odporność na korozję. Każda snapszekla jest sprawdzana pod obciążeniem i ma swój numer
produkcyjny. Szekle typu triggersnap są idealnym rozwiązaniem w wielu miejscach na jachcie.
Modele marki Ronstan dostępne są w trzech rozmiarach, z małym i dużym krętlikiem. Źródło:
www.sklepwind.pl i www.sailservice.pl.

Otwierane bloki Ronstan z miękką szeklą
Otwierane bloki marki Ronstan mocowane są na miękką szeklę z Dyneemy SK99. Są trwałe
i nadają się do wielu zastosowań wymagających wytrzymałości na duże obciążenia statyczne i dynamiczne (gwarantują najwyższą wytrzymałość na obciążenia dynamiczne w stosunku do średnicy krążka). Bloki mają aluminiowe policzki i krążki oraz kompozytowe
łożyska samosmarujące działające na polerowanej piaście ze stali nierdzewnej typu duplex.
Bezpieczne przenoszenie obciążeń zapewniają także opatentowana technika szplajsowania
Nodus Factory oraz powłoka chroniąca włókna. Miękka szekla przechodząca przez piastę,
zabezpieczona tytanową przetyczką, zapewnia proste mocowanie i nie niszczy pokładu tak
jak szekla stalowa. Źródło: www.sklepwind.pl i www.sailservice.pl.

Klasyka literatury żeglarskiej w nowej odsłonie
Oryginał książki „The world of my own” Robina Knox-Johnstona wydano w 1969 roku, zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu pierwszej wokółziemskiej wyprawy żeglarskiej bez zawijania do portów, którą autor odbył na jachcie „Suhaili”.
W Polsce „Mój własny świat” pierwszy raz ukazał się w 1973 roku. Dziś wydawnictwo Nautica prezentuje nam wydanie
odświeżone.
Książkę Sir Robina czytamy niemal jednym tchem. To bezpretensjonalna relacja z rejsu, który trwał aż 313 dni. Często
zabawna, pisana lekkim piórem, będąca mieszanką reportażu, eseju i rozważań niemal filozoficznych. Autor ma do siebie
duży dystans, potrafi z siebie żartować, bywa ironiczny, nostalgiczny, a niekiedy zupełnie poważny. Nie kryje lęku przed
nieznanym, ale nie stosuje się w sztywny sposób do zaleceń, które podsuwano mu przed rejsem.
W 1968 roku, kiedy wypływał z Anglii, nie wiadomo było jak organizm człowieka zareaguje na długotrwałą samotność
i konieczność radzenia sobie z pracą w ekstremalnych warunkach. Wielu nie wierzyło, że taka wyprawa może się zakończyć powodzeniem. Autor wspomina na przykład, że doradzano mu śpiewanie, by struny głosowe nie odzwyczaiły się od
wydawania dźwięków. Podobnych zaleceń było więcej, ale Knox-Johnston wypracował własny sposób na przetrwanie –
z humorem dzieli się tymi tajnikami. Przy tym nie kreuje się na herosa i nie patrzy na innych żeglarzy z wyższością. Także
po rejsie, choć stał się osobą rozpoznawalną na całym świecie, pozostał sobą. W książce pokazuje nam żeglarski świat
sprzed pół wieku, czyli z czasów, w których na wiele pytań nie znaliśmy jeszcze odpowiedzi. Dziś, gdy wokółziemskie
rejsy trwają 70 dni, ta relacja może się wydać trochę nie na czasie. Mimo to, warto po nią sięgnąć. Także z uwagi na język,
jakim została napisana.
Marek Słodownik
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Chorwacja jesienią. Najpiękniejsze zakątki
północnej Dalmacji w rejsie za 1000 złotych

Kornaty to najbardziej rozwinięta grupa
wysp na Morzu Śródziemnym. Zaledwie kilka
ze 147 wysepek ma powierzchnię większą niż
kilometr kwadratowy. Fot. Shutterstock.com

C

zy w Chorwacji można zorganizować niedrogi rejs dla czteroosobowej załogi, która co prawda szuka
budżetowych rozwiązań, ale jednocześnie
nie chce rezygnować z postojów w marinach
i odwiedzania płatnych obszarów chronionej przyrody? Owszem. Wystarczy wynająć
nieduży i niedrogi jacht, rozpocząć rejs pod
koniec września lub na początku października i starannie zaplanować trasę. Taki właśnie pomysł na wakacje miała nasza załoga
– ekipa dwudziestolatków z Poznania i Bydgoszczy. O pomoc w znalezieniu odpowiedniej łodzi zwróciliśmy się do agencji Punt.
Nie licząc biletów lotniczych i wyżywienia,
na tygodniowy rejs wczesną jesienią wydaliśmy 1160 zł od osoby (łącznie z ubezpieczeniem kaucji i opłatami za mariny, boje oraz
wstęp do parku).
W wyszukiwarce na stronie www.punt.pl
znajdziecie całkiem sporo ciekawych jachtów
w dobrych cenach. Wybieramy kraj oraz termin (na przykład pierwszy tydzień października 2022 roku) i od razu otrzymujemy kilka
ciekawych propozycji. W Szybeniku mamy
jachty Bavaria Cruiser 34 i Dufour 310 za 804
euro, w Puli – Bavarię Cruiser 32 za 781 euro
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lub Cruiser 34 za 873 euro. Są też niedrogie
jednostki w miastach Trogir, Kaštela, Dubrownik, Sukošan, Primošten, Murter, Pirovac i Biograd. Warto zapytać pośrednika o to,
w jaki sposób wybrany armator dba o starsze

Witaj Dalmacjo. Za kilka minut lądowanie w Zadarze.

jednostki. Z doświadczenia wiemy, że niektóre chorwackie firmy wyjątkowo starannie
dbają o łodzie ze starszych roczników. Naszej
ekipie agencja Punt poleciła flotę Asta Yachting. Wybraliśmy jacht Bavaria Cruiser 33
z 2006 roku. Długość: 10,65 metra. Zanurzenie: 1,85 metra. Silnik: Volvo Penta 19 KM.
Pod pokładem łazienka, dwie dwuosobowe
kabiny oraz dwie koje w mesie – taki układ
wnętrza zapewnia czteroosobowej załodze
wystarczające wygody. Moglibyśmy nawet
zabrać dwóch dodatkowych pasażerów.
Z lotniska w Zadarze do Mariny Dalmacja
(Sukošan) jest niecałe 10 km. Tę drogę pokonujemy zamówioną przez internet taksówką
(74 euro w obie strony). Przystań robi ogromne wrażenie, bo jest największą nie tylko
w Chorwacji, ale także na całym Adriatyku
(1200 miejsc postojowych). Pirsy firmy Asta
Yachting znajdują się przy zachodniej kei,
więc na portową plażę i do pięknie położonego Portus Beach Bar jest spory kawałek drogi.
Zakupy można zrobić w dwóch pobliskich
marketach (sieci Spar i Plodine). Jeszcze tylko
odbiór jachtu, wykupienie ubezpieczenia kaucji u armatora za 100 euro i możemy wyruszać w drogę.
grudzień 2021 – styczeń 2022

FOT. KUBA OLEJNIK
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Choć jest już jesień, marinę opuszczają prawie
wszystkie jachty czarterowe. Plan mamy taki,
by codziennie cumować w nowym ciekawym
miejscu. Żeglujemy spokojnym wakacyjnym
tempem, spędzając w morzu po kilka godzin
dziennie. Oszczędzamy paliwo, więc silnik włączamy tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia
(brak wiatru) lub gdy trzeba doładować akumulatory. Pierwszego dnia przepływamy pod mostem Ždrelac (uwaga, prześwit ma 16,5 metra),
pokonujemy też wąski przesmyk przy wyspie
Katina i wpływamy na wody Parku Przyrody
Telašćica. Dobowy pobyt opłacamy na stronie
internetowej www.parkovihrvatske.hr (cena: 300
kun, czyli około 190 zł). Telašćica to największy
i najbezpieczniejszy naturalny port Adriatyku –
wąska zatoka wcina się prawie pięć mil w głąb
wyspy Dugi Otok. Stajemy na samym końcu,
w cieniu dwóch niewielkich okrągłych wysepek.
Choć jachtów jest niewiele, na dinghy podpływa
obsługa parku – sprawdzają elektroniczny bilet
i wręczają mapkę.
Nazajutrz nieco krótszy odcinek, bo wiatr
strajkuje. Zmierzamy w kierunku sąsiedniego
Parku Narodowego Kornaty. Tym razem nie
kupujemy biletu (400 kun we wrześniu lub
200 kun w październiku), gdyż postanawiawww.wiatr.pl

my zawinąć do Mariny ACI Piškera, a opłata
za postój w tym miejscu (600 kun, czyli około
370 zł) obejmuje również wstęp do parku. Pamiętajmy, że bilet musimy wykupić tylko wtedy, gdy rzucamy kotwicę, cumujemy do boi
lub parkujemy przy kei – samo przepłynięcie
między wyspami tworzącymi archipelag nie
jest objęte opłatą.

Obszar tworzący Park Narodowy Kornaty
zapadał się z prędkością metra na tysiąc lat.
Najwyższe ocalałe partie lądu wciąż wystają
z morza i tworzą prawdziwą perłę Adriatyku
– najbardziej rozwiniętą grupę wysp w całym
basenie Morza Śródziemnego. Małe, skaliste,
surowe i bezludne skrawki lądu wyglądają jak
zatopione piramidy. W całym archipelagu 

Początek października w Chorwacji – końca sezonu jeszcze nie widać.
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morze czartery

Most Ždrelac (prześwit: 16,5 metra) to brama otwierająca szlak na Kornaty i park Telašćica. Fot. Michał Majewski

Leniwie i pusto w Parku Przyrody Telašćica.

Fot. Michał Majewski (2)

Marina ACI Piškera. Magiczne miejsce na Kornatach przy małej wyspie Vela Panitula. 		
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jest 147 wysp i wysepek. Zaledwie kilka ma powierzchnię większą niż kilometr kwadratowy.
Na wszystkich jest tylko 300 budynków. Ubogą
glebę porastają jedynie trawy i makia, a gdzieniegdzie o przetrwanie w tych trudnych warunkach walczą drzewa figowe, oliwne i winorośla.
Żeglarze przypływają na Kornaty, by rzucić
kotwicę w ustronnej zatoczce i delektować się
okolicą. Podziwiają dzikie ptactwo. Spacerują
wzdłuż brzegów. Albo żeglują szlakiem klifów
budujących brzegi od strony otwartego morza.
Najwyższe klify są na wyspach Klobučar (80
metrów), Mana (65 metrów), Veli Rašip (64 metry), Obručan (50 metrów) i Piškera (45 metrów).
Niektórzy nurkują w sekretnych miejscach, by
zobaczyć ruiny starożytnych miast oraz linię
brzegową sprzed wieków. Na największej wyspie (nazwanej Kornat) bez trudu odszukacie
mały średniowieczny kościółek i cmentarz.
Co rok pierwszego czerwca odprawiana jest
tu uroczysta msza, na którą wierni przybywają na łodziach. Cumują w zatoce Kravjacica,
skąd prowadzi szlak turystyczny na najwyższe
wzniesienie – górę Metlina (237 m). W szczycie sezonu o samotność między wyspami dość
trudno, bo kieruje się tu mnóstwo jachtów. Wystarczy jednak odrobina wytrwałości w poszukiwaniach, a można znaleźć kawałek własnego
raju. Natomiast jesienią – hulaj dusza.
Marina ACI Piškera działa od początku
kwietnia do końca października. Odnajdziecie
ją w centralnej części archipelagu, na północ-

Postój przy miejskiej kei w Szybeniku.

Fot. Shutterstock.com
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nym brzegu wyspy Vela Panitula. Przystań ma
sklep i restaurację, choć ceny w tych miejscach
mogą zmrozić. Wodę możemy uzupełnić
w godzinach rannych (od 8.00 do 10.00). Prąd
dostępny jest od godz. 8.00 do południa oraz
od godz. 18.00 do północy (więcej o parku
Kornaty na stronie www.np-kornati.hr).
Trzeciego dnia wyruszamy w kierunku
Szybenika. Zaliczamy kilka godzin pięknej
baksztagowej żeglugi ze sporą prędkością.
Przed miejską keją w Szybeniku meldujemy
się wczesnym popołudniem, więc bez problemu znajdujemy miejsce postojowe. Choć
szkwały uderzają w burtę ze sporą siłą, łapie-

my mooring i cumujemy bezpiecznie z pomocą miejscowego bosmana (prawdziwy fachowiec). Za postój w tym urokliwym miejscu,
sąsiadującym ze starym miastem, zaledwie
300 metrów od słynnej katedry św. Jakuba,
płacimy 200 kun, czyli około 124 zł.
Szybenik smakujemy wieczorem, nocą i nazajutrz aż do wczesnego popołudnia. Przy drugiej
kawie rozważamy rejs w głąb lądu do miejscowości Skradin i Parku Narodowego Krka, ale
ostatecznie wybieramy kurs na pobliską wyspę
Tijat i na kotwicowisko z licznymi bojami znajdujące się w głębokiej zatoce po stronie południowo-wschodniej (postój za 200 kun).

Klasyczny kokpit Bavarii Cruiser 33 z 2006 roku. Lubimy to!

Fot. Giovanni Spychalski
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Ostatni przystanek przed powrotem do macierzystego portu chcemy zrobić na wyspie Pašman,
w uroczej zatoce Soline – artykuł o tym miejscu
wyszperaliśmy przed rejsem na stronie agencji
Punt. Wiatr się wzmaga, więc żegluga jest szybka. Do zatoki docieramy dość wcześnie, więc
zajmujemy boję znajdująca się zaledwie kilkadziesiąt metrów od brzegu i miejscowej konoby
Kiss. Ta rodzinna restauracja stała się w ostatnich sezonach popularnym celem żeglarzy przemierzających Adriatyk. Szczególnie tych, którzy
potrafią docenić proste i tradycyjne dania kuchni
śródziemnomorskiej. „Co byście chcieli? Piwo?
OK, zaraz przyniosę” – tymi słowami, wypowiedzianymi nienaganną polszczyzną, wita nas
sympatyczna obsługa. Po opłatę portową (120
kun) przypływają dwie osoby. Bardziej przypominają lokalnych rybaków niż bosmanów. Trochę dziwnie to wygląda, ale widać taki tu mają
klimat...
Do Mariny Dalmacja wracamy bez przygód,
zadowoleni z ciepłych jesiennych wiatrów, które
towarzyszyły nam przez tydzień, oraz ze wszystkich miejsc, które udało nam się odwiedzić.
Przez cały rejs zużyliśmy zaledwie 11 litrów
paliwa, więc w kasie portowej stacji zostawiamy
zaledwie 121 kun, czyli około 75 zł. Naszą trasę
polecamy załogom, które w krótkim czasie chcą
dotrzeć do prawdziwych adriatyckich pereł –
w okolicy Zadaru i Szybenika skupione są one na
stosunkowo niewielkim obszarze. Poza tym północna Dalmacja pozwala zaplanować atrakcyjny
rejs w dowolnym kierunku – zawsze tam, dokąd
poprowadzi was wiatr.
Kuba Olejnik
Gracja Podziewska

Fot. Michał Majewski

Pomost portowej restauracji Portus Beach Bar. W październiku już bez stolików.

Autorzy artykułu na kotwicowisku w zatoce Soline.
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Łukasz Przybytek o przygotowaniach do mundialu:
„Doświadczenie ważniejsze niż nazwiska”

Polska załoga w akcji i Łukasz Przybytek za sterem jachtu klasy SSL 47. 		

P

olska załoga Wilki Morskie, przygotowująca się do przyszłorocznego mundialu SSL Gold Cup, zajęła
trzecie miejsce w regatach testowych rozegranych w szwajcarskim Grandson. Poza naszą
ekipą rywalizowali żeglarze z Austrii, Danii,
Hiszpanii, Peru, Słowenii, Serbii i Szwecji.
W gronie 88 zawodników znalazło się aż 14
medalistów olimpijskich i 20 mistrzów świata. W składzie Wilków Morskich byli między innymi Łukasz Przybytek, Paweł Kołodziński, Jola Ogar i Mateusz Kusznierewicz.
Zwyciężyli Szwedzi, a drugie miejsce zajęli
Słoweńcy. Były to już trzecie regaty testowe.
W pierwszych uczestniczyły załogi z RPA,
Tajlandii, Malezji, Ukrainy, Turcji, Tahiti,
Francji i Meksyku, natomiast w drugich – ekipy z Chorwacji, Brazylii, Węgier, Szwajcarii,
Argentyny, Estonii, Izraela i Omanu. Żeglarski mundial rozpocznie się 3 maja 2022 roku.
O formacie regat i przygotowaniach polskiej
załogi rozmawiamy z Łukaszem Przybytkiem, który podczas test event pełnił funkcję
sternika.
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Magazyn „Wiatr”: Czy żeglarstwo regatowe w formule proponowanej przez Szwajcarów uatrakcyjni widowisko i przyciągnie
kibiców?
Łukasz Przybytek: Organizacja SSL pokazuje nasz sport w zupełnie nowy sposób.
Nie chodzi tylko o format regat, ale także
o oprawę. Załogi tworzą wyłącznie narodowe reprezentacje. Przed wyścigami odgrywane są hymny państwowe, a zawodnicy
prezentują się w atrakcyjnych jednolitych
uniformach przypominających stroje piłkarzy. To wszystko buduje klimat i wywołuje
emocje. Dlatego będzie to wyjątkowe wydarzenie. Ambicje organizatorów wykraczają
jednak daleko poza przyszłoroczny mundial. Chcą, by rywalizacja drużynowa stała
się w przyszłości częścią żeglarskich regat
olimpijskich (być może już w 2028 roku). To
ciekawy pomysł. Żeglarze rywalizujący na
igrzyskach w tradycyjnych konkurencjach
mogliby na koniec stworzyć załogi narodowe i stoczyć bój na dużych jachtach o drużynowe mistrzostwo olimpijskie. Dzięki temu

Fot. Martina Orsini

każdy żeglarz olimpijczyk miałby szanse
na dwa medale. Bez zwiększania w sposób
znaczący kosztów oraz liczby uczestników
igrzysk.
Jezioro Neuchâtel jest stosunkową wąskie
(od 5 do 6 km) i dość długie (38 km). Nad
jego brzegami wznoszą się góry. Podobnie
wygląda Jezioro Genewskie, które będzie
areną finałowych wyścigów żeglarskiego mundialu. Czy nie sądzisz, że lepszym
akwenem dla takiej imprezy byłyby wody
otwarte, zatokowe lub morskie?
Niekoniecznie. Podczas regat nie czuliśmy
jakiegoś braku przestrzeni. Wiało dość stabilnie wzdłuż jeziora, a wyścigi były długie.
Może nawet zbyt długie, jak na tę formułę rywalizacji. Poza tym żeglarstwo korzysta dziś
z nowoczesnych technologii telewizyjnych,
więc regaty mogą być rozgrywane właściwie
wszędzie. Ważne jest to, by do sieci trafiał
profesjonalny przekaz. Śledząc rywalizację
przed ekranami, możemy być blisko załóg,
a nawet zaglądać na pokłady i wsłuchiwać się
w odgłosy wytwarzane przez wiatr, osprzęt
grudzień 2021 – styczeń 2022
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i żagle. Niekiedy możemy nawet analizować
rozmowy załogantów i wydawane komendy.
Czy forma zaprezentowana przez Wilki
Morskie była dla was satysfakcjonująca?
Myślę, że pod względem technicznym daliśmy radę. Tym bardziej, że w ekipie były
nowe twarze, a przed pierwszym wyścigiem
mieliśmy tylko jeden dzień treningowy na wodzie. Sporo pracy, przede wszystkim związanej z komunikacją pokładową, wykonaliśmy
na brzegu. Prędkość też mieliśmy dobrą, choć
oczywiście z jachtu, który ma tak wiele ustawień i regulacji, z pewnością można wycisnąć więcej. Udowodnili to Słoweńcy, którzy
wprowadzili na pokład zawodników z dużym
doświadczeniem w żegludze na podobnych
łódkach. Ich wkład w siłę słoweńskiej ekipy
był znaczący i wyraźnie widoczny, szczególnie podczas manewrów.
Czy będziesz sternikiem w naszej załodze
także podczas przyszłorocznego mundialu?
Od początku mojego udziału w tym projekcie, w rozmowach prowadzonych z udziałem
Mateusza Kusznierewicza, pojawiał się wątek
mojej nominacji na to stanowisko. Bardziej
konkretnie zaczęliśmy o tym rozmawiać przed
rokiem. Plan jest taki, bym także podczas
przyszłorocznego mundialu pełnił tę funkcję.
Jak ci się steruje tak dużą kilową jednostką?
To oczywiście zupełnie inna żegluga, niż na
mojej łódce klasy 49er. Na pokładzie jest aż
dziewięć osób, więc ogromnym wyzwaniem
jest zgranie ekipy. Liczne regulacje sprawiają,
że trym wymaga prawdziwego kunsztu. Poza
tym łódź ma dużą inercję. W słabszych wiatrach, do swej maksymalnej prędkości, rozpędza się nawet 20, 30 sekund. Trzeba zwracać
na to uwagę szczególnie podczas manewrów
przedstartowych. Chyba właśnie starty były
dla nas największym wyzwaniem. Teoretycznie sprawa jest prosta – trzeba zająć odpowiednią pozycję, a później przeciąć linię o czasie
i na pełnej prędkości. Wszyscy wiemy, jak to
powinno wyglądać, ale przeprowadzenie perfekcyjnego startu w silnej stawce i na takiej
łódce to naprawdę trudne zadanie.
Co dalej?
Niestety, podobnie jak większość zespołów,
nie mamy już do dyspozycji żadnych dni treningowych w Szwajcarii. W Polsce natomiast nie
ma jachtów podobnych do klasy SSL 47. Wiem,
że zespół SSL Polska szuka pomysłu na przeprowadzenie kolejnych treningów, bo podczas
mundialu opływanie i zgranie załogi będzie
kluczowym elementem. Po regatach testowych
wiemy, że to będzie ważniejsze, niż nazwiska,
sukcesy i doświadczenia załogantów wyniesione z mniejszych łódek regatowych. Im mniej
treningów na jachtach SSL 47, tym bardziej
będzie się liczyć doświadczenie przyniesione
z podobnych łódek. Na przykład, podczas regat
testowych, żeglarze z Hiszpanii rozczarowali, a załoga z Peru, na którą stawiało niewielu,
zaprezentowała się bardzo dobrze. Właśnie
dlatego, że mieli w ekipie zawodników żegluwww.wiatr.pl

Polska na czele. Za rufą do ataku przygotowują się Słoweńcy.

jących na kilowych jachtach morskich. Sądzę,
że podczas mundialu możemy się spodziewać
wielu niespodzianek. Nie zawsze ekipy z czołowych miejsc rankingu, wysoko rozstawione
w drabince rywalizacji, będą dominować nad
załogami potencjalnie słabszymi.
Powalczysz jeszcze o udział w kolejnych
igrzyskach?
Nie rezygnuję z klasy 49er. Listopadowe
mistrzostwa świata rozegrane w Omanie były
moimi ostatnimi regatami w parze z Pawłem
Kołodzińskim, który postanowił zakończyć
olimpijską karierę. Dlatego do igrzysk w Paryżu będę się przygotowywać z nowym załogantem. Czuję się na siłach, nie brakuje
mi chęci i determinacji, więc trzeba podjąć
wyzwanie.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Fot. Martina Orsini

SSL Gold Cup, czyli mistrzostwa narodowych
reprezentacji, to nowe wydarzenie w świecie
regatowego jachtingu. Federacja World Sailing
przyznała mu kategorię Special Events (tę samą
rangę ma między innymi Puchar Ameryki). W SSL
Gold Cup udział weźmie 56 narodowych reprezentacji. Rundy kwalifikacyjne będą rozgrywane
w Grandson nad jeziorem Neuchâtel, a finałowe
– w Genewie nad Jeziorem Genewskim. Drużyny
rywalizują na kilowych jachtach SSL 47 o długości
15,6 metra, wyposażonych w genakery. Zespoły
będą się składać z 11 zawodników, ale podczas
wyścigu na pokładzie będzie dziewięć osób. Kapitanem polskiej drużyny jest Mateusz Kusznierewicz, który pełni także funkcję dyrektora sportowego SSL Gold Cup. Organizatorzy regat liczą, że
pierwszą edycję mundialu będzie śledzić 10 mln
widzów z całego świata.

Na jeziorze Neuchâtel Polska zajęła trzecie miejsce. Pierwsze dla Szwecji, drugie dla Słowenii. Fot. Martina Orsini
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Włoch Alberto Riva, na polskim jachcie
Vector 650, zajął drugie miejsce w grupie łodzi
seryjnych. Stocznia Yacht Service sprzedała już
22 egzemplarze tych jednostek.
Fot. Vincent Olivaud / Mini Transat EuroChef 2021

Regaty Mini Transat. Atlantycka awantura
i sukces polskiego jachtu Vector 650

R

Włoch Alberto Riva na mecie.

Francuz Hugo Dhallenne wygrał w grupie łodzi seryjnych.
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egaty samotników Mini Transat
rozegrano jesienią na trasie Les
Sables-d’Olonne (Francja), Santa
Cruz de la Palma (Wyspy Kanaryjskie), Saint-François (Gwadelupa). Wyścig był rekordowy
– zgłosiło się aż 137 zawodników, a na starcie stanęło ostatecznie 90 skipperów (25 we flocie łodzi
prototypowych i 65 w grupie jednostek seryjnych). Zaskakująco niewielu żeglarzy wycofało
się z rywalizacji – zaledwie po trzech w każdej

Fot. Vincent Olivaud

klasie. – Wieszczony od lat kryzys regat, związany z rosnącymi kosztami przygotowań, nie nadchodzi. Świadczy o tym rekordowa frekwencja
– powiedział Denis Hugues, dyrektor wyścigu.
Rozpoczęło się od sporej awantury. Na Wyspy Kanaryjskie pierwszy dopłynął najmłodszy
w stawce, zaledwie 19-letni, Niemiec Melvin
Fink. Na dodatek uzyskał ogromną przewagę
nad rywalami. Jak do tego doszło? Po pierwszej dobie rywalizacji z biura regat nadano dwa

Dhallenne reprezentował Yacht Club Saint-Lunaire.

Fot. Vincent Olivaud
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Francuz Pierre Le Roy wygrał drugi etap i całe regaty w grupie jednostek prototypowych. 		

komunikaty o nadciągającym sztormie. Oczekiwano frontu z wiatrem o prędkości 35, 40 węzłów, z potencjalnymi porywami do 50 węzłów
i falami do czterech metrów. Komunikaty nie
były precyzyjne. Jedni uznali, że organizatorzy
zalecają zawinięcie do portu schronienia, inni,
że wystosowano nakaz przerwania żeglugi.
Większość uczestników schroniła się w portach
Hiszpanii i Portugalii, gdzie oczekiwali na poprawę pogody. Ale czterech żeglarzy popłynęło
dalej, wśród nich Melvin Fink zajmujący dotąd
13. pozycję w grupie jednostek seryjnych. Później ustalono, że jachty będą wznawiać żeglugę
w takiej kolejności, w jakiej docierały do portów.
Ale warunki na morzu się zmieniały i zawodnicy
z dalszych miejsc zaczęli się przesuwać na czołowe pozycje, co budziło protesty wielu uczestników. W Palmie, na mecie pierwszego etapu,
atmosfera była nieciekawa. Fink witał kolejnych
rywali, ale więcej było w nim poczucia winy, niż
radości z sukcesu. Niemiec miał aż 19 godzin
przewagi nad drugim zawodnikiem i ponad 30
nad resztą stawki. Kilkunastu żeglarzy złożyło
protest, domagając się czasowej rekompensaty
za postój. Rozważano różne scenariusze, nawet
anulowanie pierwszego etapu, ale ostatecznie nie
podjęto żadnych kroków.
Na trasie drugiego etapu prym wiedli żeglarze,
którzy wybrali szlak południowy – tam wiało
najmocniej. Zwolennicy jazdy na skróty utknęli
w ciszy. Francuz Pierre Le Roy, który wygrał
drugi etap w klasie Proto, nadłożył kilkaset mil
i przepłynął ich aż 3280. Opłaciło się, bo żeglował
w silnym sprzyjającym wietrze. Płynął na zmodernizowanej łodzi, która wygrała dwie ostatnie
edycje, więc należał do grona faworytów.
www.wiatr.pl

W grupie łodzi seryjnych najlepiej radził
sobie Hugo Dhallenne. W pierwszym etapie
był drugi. Z kolei na Atlantyku obrał kurs na
południowy zachód i przez dłuższy czas zajmował dopiero 27. miejsce. Jednak gdy warunki się zmieniły, z godziny na godzinę piął
się wyżej w klasyfikacji i zwyciężył. Niemiec
Fink nie został bohaterem całych regat, bo na
Gwadelupę dopłynął dopiero na 22. pozycji
i ostatecznie zajął trzecie miejsce w klasyfikacji łącznej. Na mecie zapowiedział swój powrót za dwa lata – planuje zamówić jacht Vector 650 w szczecińskiej stoczni Yacht Service.
Pewnym zaskoczeniem był brak w czołówce konstrukcji z foilami. Wprawdzie Tanguy
Bouroullec wygrał pierwszy etap na jachcie
projektu Guillaume’a Verdiera, ale na odcinku atlantyckim, w niestabilnych warunkach,
nie poradził sobie z rywalami na tradycyjnych
konstrukcjach. Denis Hugues, dyrektor regat,
uważa, że na jachcie klasy Mini 6.50 niezwykle trudno operuje się foilami podczas samotnej żeglugi. Lepiej radzą sobie załogi dwuosobowe, ale regaty double handed nie są tu tak
prestiżowe, jak wyścigi samotników.
W nieoficjalnej rywalizacji konstruktorów,
w grupie łodzi prototypowych prym wiedzie
David Raison – pierwszy projektant, którego łodzie zwyciężały w trzech kolejnych
edycjach Mini Transat. Jachty produkowane
w stoczni IDB Marine wyceniane są obecnie
na 61,8 tys. euro netto (wersja podstawowa).
Dziób tych jednostek jest bardzo szeroki,
wręcz nienaturalnie wyoblony. Dzięki temu
kadłuby mają dłuższą linię wodną w przechyle i dobrze radzą sobie na falach.

Fot. Vincent Olivaud

W grupie łodzi seryjnych aż 19 żeglarzy
płynęło na jachtach Pogo 3 projektu Guillaume’a Verdiera, 14 na łodziach Maxi 650 Davida Raisona, a trzech uczestników wybrało
polski jacht Vector 650 zaprojektowany przez
Francuza Etienne’a Bertranda. Najlepiej spisał
się na nim Włoch Alberto Riva, który w etapie atlantyckim zajął drugie miejsce. Mariusz
Świstelnicki, właściciel Yacht Service, powiedział nam, że sprzedano już 22 vectory, a po
tegorocznym sukcesie Włocha spodziewa się
kolejnych zamówień.
Marek Słodownik
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Don McIntyre dopiął swego. Australijska
wizja, polska konstrukcja, globalna marka

Czech Michal Krysta rozpoczął budowę jachtu w kwietniu, a jesienią był już na oceanie.

P

ierwsze atlantyckie regaty nowej klasy
Globe 5.80 rozpoczęły się ostatniego
dnia października. Z portugalskiej Marina de Lagos wyruszyło sześciu samotników:
Szwajcarzy Severin Hummer i Etienne Messikommer, Czech Michal Krysta, Brytyjczyk Peter
Kenyon, Irlandczyk Jim Schofield i Australijczyk
Don McIntyre. W pierwszym etapie kwalifikacyjnym pięciu żeglarzy pokonało 600 mil na Wy-

Szwajcar Etienne Messikommer na jachcie „Numbatou”.
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Fot. Globe 5.80 Transats

spy Kanaryjskie i zacumowało w Marina Rubicón na Lanzarote. Tę trasę najszybciej przepłynął
Etienne Messikommer na jachcie „Numbatou”
(czas: cztery doby i 21 godzin). Później pięciu
uczestników wyruszyło przez Atlantyk – po
przepłynięciu ponad 3000 mil zameldują się na
wyspie Antigua. Zmaganiom przyglądają się nie
tylko kibice, ale także wszyscy żeglarze, którzy
zakupili plany polskiego jachtu – jedni z myślą

Fot. Globe 5.80 Transats

o tym, by pójść w ślady śmiałków, inni po prostu
po to, by samodzielnie zmierzyć się z budową
ciekawej konstrukcji.
Jak to wszystko się zaczęło? Pomysłodawcą
regat Globe 5.80 Transat jest Don McIntyre,
australijski żeglarz i organizator oceanicznych
imprez. Podziwiając możliwości i dzielność
małych sklejkowych setek, poprosił konstruktora Janusza Maderskiego, by zmodyfikował
swój projekt i przygotował łódź dłuższą o 80
cm. Globe 5.80 ma 5,8 metra długości i 2,3
metra szerokości. Masa jachtu to zaledwie
700 kg. Konstrukcja jest prosta: drewniany
szkielet, poszycie ze sklejki o grubości 20 mm
w części dennej, 10 mm na burtach i 8 mm
na pokładzie. Wszystko to po oblaminowaniu
tworzy zwartą i sztywną bryłę. W dziobie
i na rufie są szczelne przegrody. Łódź można
przewozić na przyczepie bez demontażu kila.
Regaty wystartowały, więc można powiedzieć, że Don McIntyre dopiął swego. Poza
tym, polska konstrukcja cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród żeglarzy na całym
świecie – kolejne imprezy będą mieć zapewne większą frekwencję. Janusz Maderski powiedział nam, że sprzedano już ponad 160
planów (projekt kosztuje 300 euro). Kolejne
egzemplarze powstają w kilkunastu krajach
europejskich oraz w Brazylii, Argentynie,
Kolumbii, Australii, Nowej Zelandii, a także
w Arabii Saudyjskiej i na Grenlandii. Następnym wyzwaniem dla samotników z nowej
klasy będzie etapowy wyścig dookoła świata
Mini Globe Race 2024 (pasatową trasą w kierunku zachodnim, przez Kanał Panamski i na
północ od Australii) oraz regaty przez Pacyfik
z Japonii do USA w 2025 roku. To kolejne wydarzenia, które mogą być szansą dla żeglarzy
amatorów bez wielkich budżetów, marzących
o prawdziwych oceanicznych przygodach.
Globe 5.80 nawiązuje do historii klasy Mini
i pierwszej atlantyckiej próby tych jachtów
z 1977 roku. Pomysłodawcą tamtej imprezy był
brytyjski dziennikarz Bob Salmon, który chciał
stworzyć alternatywę dla wyścigu zbrojeń prowadzonego przez zawodowych skipperów i ich
sponsorów. Dla żeglarskiego świata klasa Mini
była objawieniem. Jednak z biegiem lat wyścig
się profesjonalizował, a budżety rosły. Dziś liczone są w setkach tysięcy euro, więc początkowa
idea właściwie przestała istnieć. Czy tę przestrzeń zagospodaruje teraz Don McIntyre? I czy
zdoła sprawić, by historia się nie powtórzyła? Na
razie ponownie udowodniono, że żeglowanie po
oceanach nie musi się wiązać z ogromnymi nakładami finansowymi, a jachty można budować
nawet w przydomowych ogródkach.
Marek Słodownik
grudzień 2021 – styczeń 2022
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„Skorpios”, nowy jacht o długości prawie 140 stóp (42,62 metra), to największa jednostka w historii Rolex Middle Sea Race.

Fot. Kurt Arrigo

Rolex Middle Sea Race. Rekordowa
frekwencja na trasie dookoła Sycylii

R

egaty Rolex Middle Sea Race, rozgrywane na trasie dookoła Sycylii
i Lampeduzy, ze startem i metą na
Malcie, zgromadziły ostatniej jesieni rekordową liczbę uczestników. Wśród 114 jachtów nie
zabrakło załóg z polskimi żeglarzami. Warunki były trudne, ale sprzyjały szybkiej żegludze
i dobrym rezultatom. Na wyniki wpływ miało
nieznaczne skrócenie trasy z powodu nadciągającego sztormu. Najszybszy był trimaran
„Argo” (dawniej „Oman Sailing”), który do
celu dotarł w dobę i osiem godzin. Największym zainteresowaniem cieszyła się rywalizacja
dwóch jachtów należących do rosyjskich oligarchów: słynnego „Comanche” i „Skorpiosa”, nowej jednostki o długości 140 stóp, dla której był to
drugi poważny start. Faworyzowany „Skorpios”
nie dał rady dogonić rywala, na pokładzie którego dowodził Mitch Booth.
Polacy wyraźnie zaznaczyli swoją obecność. Oprócz „I Love Poland” pod wodzą
Grzegorza Baranowskiego, wystartował
także trimaran „Ultim'Emotion 2” ze Zbigniewem Gutkowskim i załogą Yacht Clubu
Sopot. Jacht żeglował z prędkością chwilową
przekraczającą 40 węzłów – do mety dopłynął
w dobę i 14 godzin, zajmując czwartą pozycję.
Oglądaliśmy też „Fujimo” Tomasza Kosobuckiego oraz jacht „Hobart” Mirosława Zemke.
Kilku polskich żeglarzy popłynęło także na
austriackim jachcie „Hypr” klasy Volvo 70 –
organizatorem ich wyjazdu był Rafał Kapler.
„Hypr” to dawny „Camper” z wyścigu Volvo
www.wiatr.pl

Ocean Race, na którym Grant Dalton zajął
drugie miejsce w 2012 roku.
– Na pokłady jachtów uczestniczących w takich regatach coraz częściej trafiają żeglarze
amatorzy. Osoby w wieku od dwudziestu
kilku do ponad sześćdziesięciu lat, mające za
sobą bardzo różny staż żeglarski. Dowiadują
się, że mogą popłynąć w regatach, o których
dotąd mogli tylko poczytać – opowiada Rafał
Kapler. – Wachtami zwykle kierują doświadczeni zawodowi żeglarze, którzy znają jacht
i potrafią go opanować w każdych warunkach.
Członkowie załóg dostają odpowiedzialne

zadania – nikt się nie przejedzie w roli pasażera. Wielu rozpoczyna przygodę od udziału
w przeprowadzaniu jachtów – ostatnio na
sześć oferowanych miejsc, w tydzień zgłosiło
się kilkunastu chętnych. Największym zainteresowaniem zwykle cieszą się regaty na Karaibach. Kilka lat temu na St. Maarten Heineken
Regatta było około stu Polaków i wielu z nich
zajmowało czołowe lokaty. Organizatorzy pobierali szybkie lekcje wymowy polskich nazwisk i szukali w internecie lokalizacji naszego kraju. Dziś już wszyscy wiedzą, kto i skąd.
Marek Słodownik

Wystrzał z armaty, czyli sygnał do startu w Rolex Middle Sea Race.

Fot. Kurt Arrigo
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Model Seawalker 35 to najmniejsza jednostka
stoczni Fiart Mare. Pod pokładem łódź ma
aż dwie dwuosobowe kabiny i łazienkę.
W rufowej części może mieć otwierane burty.
Fot. Archiwum stoczni Fiart Mare

Stocznia Fiart Mare – nowe modele.
Włoscy pionierzy technologii i designu
nizowała przemysł stoczniowy i uskrzydliła
firmę Fiart Mare (Fiart to skrót od Fabbrica
Italiana Applicazioni Resine Termoindurenti –
Włoska Fabryka Żywic Termoutwardzalnych).
Pierwszą motorówką Fiart Mare był model
Conchita zwodowany w 1962 roku. Ta mała
otwarta łódź z przyczepnym silnikiem, która
dziś byłaby jedynie łódką wędkarską, miała
zaledwie 3,6 metra długości. Mimo swych
niewielkich rozmiarów, zapoczątkowała lami-

natową rewolucję – była pierwszą w Europie
motorówką zbudowaną w nowej technologii.
W pierwszym roku produkcji sprzedano 60
egzemplarzy, co było dużym sukcesem firmy
i powodem do osobistej satysfakcji Ruggiero
Di Luggo, który dowiódł, że nowa technologia
pozwala także na skrócenie czasu produkcji.
Dziś stocznia Fiart Mare buduje luksusowe
i wyjątkowo eleganckie łodzie motorowe, które z leciwą Conchitą łączy już jedynie wspólny

Schodami schodzimy wprost do obszernej dziobowej sypialni…

…i do otwartej kabiny na śródokręciu.
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Zdjęcia: Archiwum stoczni Fiart Mare

R

uggiero Di Luggo, neapolitański
przedsiębiorca i wizjoner (zmarł
w ubiegłym roku w wieku 93 lat)
założył rodzinny zakład szkutniczy w 1959
roku. Był pionierem budowy łodzi rekreacyjnych z laminatów. Skutecznie przekonywał
świat, że jednostki z włókien szklanych mogą
być nie tylko eleganckie i trwałe, ale także
tańsze od drewnianych i łatwiej dostępne dla
przeciętnego odbiorcy. Ta wizja zrewolucjo-

jachty motorowe Playboat

Opuszczana platforma modelu Seawalker 39.

rodowód. W ofercie znajdujemy jachty o długościach od 35 do 52 stóp. Firma proponuje dwie
linie: Seawalker, czyli mniejsze jednostki typu
open cruiser oraz Classic, czyli większe jachty
z hard topem. Na ostatnich targach w Cannes
zaprezentowano debiutujące na rynku modele Seawalker 35 i Seawalker 39 oraz znany
od ponad roku Seawalker 43. Jachty z tej linii
oferują ogromną przestrzeń wypoczynkową na
pokładzie i zaskakująco obszerną powierzchnię mieszkalną. W Cannes przedstawiono
też nową konstrukcję P54 – choć premierę tej
flagowej jednostki zapowiedziano dopiero na
przyszły rok, już dziś lista zamówień na ten
model jest dość długa. Fiart Mare ma w ofercie
także 60-stopowy jacht Cetera z rewolucyjnym
układem kabin – podobnego nie znajdziecie
na żadnym innym jachcie motorowym. Warto
też wspomnieć, że włoska stocznia była jedną
z pierwszych, które do swych łodzi zaczęły stosować napęd IPS Volvo Penta.
Model Seawalker 43 zaskakuje wysokością
przestrzeni mieszkalnej. Nie chodzi jedynie
o kabinę dziobową, która ma dwa metry wysokości, ale także o gościnną kabinę rufową – tu
mamy aż 1,8 m wysokości (nie tylko przy wejściu, ale także w głębi pomieszczenia).
Model Seawalker 35 to mniejsza jednostka
oferowana od sierpnia 2021 roku (zastąpiła
popularnego Seawalkera 33). W tej łodzi zastosowano wszystkie najlepsze rozwiązania
z modelu 43 i wykorzystano także nowe pomysły, na przykład otwierane burty w rufowej
części. Pod pokładem mamy aż dwie dwuosoModel Seawalker 43.

Model Seawalker 39 jest dostępny z napędem stacjonarnym i silnikami przyczepnymi.

Rufowa kabina to właściwie salon gościnny…

…a dziobowa to elegancka sypialnia.

bowe kabiny mieszkalne oraz toaletę z osobnym przedziałem prysznicowym. Co ważne,
również na tej jednostce kabina dziobowa ma
dwa metry wysokości. Rufowa jest nieco niższa, ale nadal nie brakuje w niej przestrzeni.
Seawalker 35 dostępny jest zarówno z napędem
stacjonarnym, jak i z silnikami przyczepnymi,
które nie utrudniają wejścia na pokład, bo są
zabudowane platformą kąpielową tworzącą
wygodne stopnie (platforma może być hydraulicznie podnoszona i opuszczana).
Pośrednim modelem jest Seawalker 39 (nowość 2021). Czym zaskakuje? Środkowa część

platformy opuszczanej hydraulicznie przekształca się w wygodne stopnie (nośność
platformy wynosi aż 850 kg). Rufowe łóżko
możemy przekształcić w wygodną jadalnię ze
stołem i sofą. Wewnątrz mamy dwie otwarte
kabiny i dużą toaletę z osobnym prysznicem.
W obu pomieszczeniach jest wysoko, a rufowa kabina, wygodna i przytulna, wyposażona
w dwa pojedyncze łóżka, może dodatkowo pełnić funkcję salonu gościnnego. Model Seawalker 39 również jest dostępny z napędem stacjonarnym i silnikami przyczepnymi.
Załoga stoczni Fiart Mare stale poszukuje nowych rozwiązań, a jej projektanci nie zapominają
o legendarnym włoskim designie. Gdy wejdziemy na jacht z zamkniętymi oczami i otworzymy
je dopiero pod pokładem, od razu odgadniemy,
że jesteśmy na włoskiej łodzi – jest jasno, przestronnie, a każdy detal został starannie dopracowany. Bo to właśnie ludzie wciąż są najcenniejszym zasobem marki – tak jak przed laty, załoga
wierzy, że wielkie rzeczy zdarzają się tym, którzy nie przestają się uczyć i próbować.
Wyłącznym przedstawicielem stoczni Fiart
Mare jest w Polsce firma Selveco.
Arek Rejs
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Bavaria SR41 to typowy dla niemieckiej marki rodzinny cruiser z silnikami stacjonarnymi – solidny, wygodny, bezpieczny, o tradycyjnej linii.

Fot. Paul Wyeth

Bavaria SR41. Klasyczna linia, sprawdzone
rozwiązania i doskonała żegluga

P

Na jacht wchodzimy przez dużą platformę
rufową lub burtą na szerokie półpokłady
zabezpieczone wysokimi relingami. Z platformy do kokpitu prowadzi szerokie przejście z prawej strony. Mamy tu duży kambuz
z szafkami, zlewozmywakiem, lodówką
i blatem roboczym, który można też wykorzystać do zamontowania grilla. Po lewej
jest stół otoczony kanapami. Bliżej dziobu
zamontowano wygodny fotel nawigatora
(z lewej) oraz okazałą sterówkę z szerokim
fotelem (z prawej). W cieplejsze słoneczne
dni możemy szeroko otworzyć dach nad
kokpitem.

Szczególną uwagę warto zwrócić na aranżację przestrzeni rufowej. Armator może zamówić dwuosobowe łóżko z przestronnym
schowkiem lub obniżany stół z kanapą. Po
opuszczeniu stołu i rozłożeniu materaca, powstaje niemal takie samo łóżko, jak w standardowej wersji. Testowany egzemplarz miał
właśnie to drugie rozwiązanie – sprawdziło
się doskonale, spotykaliśmy się w tym miejscu
na poranną kawę i na zachody słońca. Bavaria
SR41 może mieć zatem aż trzy przestrzenie
gościnne: na rufie, w kokpicie oraz w salonie.
W obu wersjach rufowej zabudowy oparcie
kanapy jest ruchome – możemy je przesuwać

Fot. Rolf Nachbar

rototyp jachtu Bavaria SR41 zaprezentowano na targach boot Düsseldorf w styczniu 2020 roku. Później
konstrukcję poddano wielu modyfikacjom. Aż
wreszcie, jesienią 2021 roku, mogliśmy sprawdzić łódź na rzece Men, w centrum testowym
stoczni Bavaria Yachtsbau w miejscowości
Marktbreit. Jakie wrażenia? Model SR41
świetnie pływa. Poza tym to typowy dla niemieckiej marki rodzinny cruiser z silnikami
stacjonarnymi – solidny, wygodny, bezpieczny, o tradycyjnej linii. Łódź ma przestronny
kokpit, kambuz z jadalnią, dwie kabiny oraz
dwie łazienki z prysznicami.

Główne miejsce do biesiad i wypoczynku znajduje się w zadaszonym kokpicie.

48

Wejście do części mieszkalnej na lewo od okazałej sterówki.

Fot. Rolf Nachbar
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BAVARIA SR41
Długość

13,21 m

Szerokość

3,99 m

Masa

9000 kg

Zanurzenie

1,05 m

Zbiorniki paliwa

750 l

Zbiorniki wody

250 l

Silniki

2 x Mercruiser 6.2 l 350 KM,
2 x Volvo Penta D6

Cena

od 256 600 euro netto

do przodu i do tyłu. Drugi materac znajduje
się na pokładzie dziobowym – to miejsce wybiorą osoby szukające na pokładzie spokoju
i samotności.
W części mieszkalnej mamy wewnętrzny
salon (idealny na niepogodę i chłodne dni). Po
prawej stronie zamontowano kanapę z obniżanym stołem, a po lewej – kambuz z dwupalnikową kuchenką, zlewozmywakiem, lodówką oraz mnóstwem szafek i schowków,
także pod sufitem. Na prawej burcie jest
jeszcze gościnna łazienka, z której korzystają
także mieszkańcy dziobówki. Wszystkie pomieszczenia są wysokie i dobrze doświetlone,
a łóżka w kabinach – szerokie i wygodne.
Wejście do kabiny rufowej znajduje się obok
kambuza. Choć to przestrzeń pod kokpitem,
kabina jest zaskakująco wysoka, a do wnętrza
wpada sporo światła. Poza szerokim dwuosobowym łóżkiem, mamy tu wygodny fotel
oraz dużą łazienkę z osobnym przedziałem
prysznicowym. Rufowa kabina jest niższa od
dziobowej, ale za to bardziej przytulna i dająca poczucie większej prywatności.
Testowaną łódź napędzały dwa silniki Mercruiser 6.2 l o mocy 350 KM. System wyposażono w moduł Axius pozwalający manewrować jachtem za pomocą joysticka. Test
przeprowadzaliśmy na rzece, więc pomiary
odczytywaliśmy podczas żeglugi z nurtem
oraz pod prąd, a później obliczaliśmy średnią
z obu wyników. Maksymalna prędkość: 33
węzły przy obrotach 5400 rpm. Trym napę-

W standardowej wersji na rufie mamy duże łóżko…

www.wiatr.pl

Na rufie, przed platformą, można zamontować stół, który po obniżeniu tworzy wygodne łóżko. Fot. Rolf Nachbar

Kambuz i jadalnia w części mieszkalnej.

Kabina armatorska pod kokpitem. Fot. Rolf Nachbar (2)

du pozwalał nieznacznie zwiększyć prędkość
maksymalną i obniżyć spalanie. Najbardziej
ekonomiczna prędkość to niecałe 30 węzłów
(obroty: 5000 rpm). Spalanie wynosiło wtedy
około 185 l/h.
Jacht prowadzi się bardzo lekko. Doskonale reaguje na każdy, nawet najmniejszy,
ruch kierownicy, a także na zmianę ustawienia klap trymujących. Pędząc wąską rzeką
z prędkością 30 węzłów trzeba nie tylko uważać na ruchy kierownicą, ale także na płynące
z przeciwka barki. W zachowaniu czujności
pomaga bardzo dobra widoczność ze stanowiska sternika. Nic jej nie ogranicza, nie ma też

słonecznych refleksów na desce rozdzielczej.
Przy bardzo ostrych zwrotach pomocny może
być także otwierany elektrycznie dach.
Model SR41 sprawi dużo radości miłośnikom motorowych konstrukcji marki Bavaria.
To świetny rodzinny jacht z dużymi przestrzeniami gościnnymi i wypoczynkowymi.
Zapewni komfortowy nocleg czterem dorosłym osobom. Poza tym jest wygodny, przestronny, bezpieczny i doskonale zachowuje się
na wodzie. Kolejnym jachtem z tej linii będzie
model SR36, który stocznia zaprezentuje na
styczniowych targach boot Düsseldorf 2022.
Arek Rejs

…z pokaźną przestrzenią bagażową.
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Mercury 7,6l V12 600 KM Verado to obecnie najpotężniejszy silnik zaburtowy świata. 		

Fot. Bill Doster / BillDoster.com

Nowy silnik Verado V12. Potwór
z planety Mercury nadciąga z mocą 600 KM

A

merykanie z Mercury Marine stworzyli najbardziej zaawansowany
technicznie i najpotężniejszy silnik
zaburtowy świata – model 7,6l V12 600 KM Verado zaprezentowano na wrześniowych targach
w Cannes. Przy tej okazji poznaliśmy pierwszą
na rynku obrotową przekładnię i poczuliśmy na
własnej skórze, co to znaczy mieć na rufie dwa
motory o łącznej mocy 1200 KM.
Nowy Mercury V12, zbudowany na jedynym
na świecie 12-cylindrowym bloku, to prawdziwy potwór o odpowiednich dla swej mocy rozmiarach. Wystarczy wspomnieć, że najkrótsza
kolumna ma aż 50,8 cm wysokości. Prace nad
budową silnika trwały od 2016 roku. Wykorzystano tę samą architekturę, co w modelach
V6 i V8. Ale tylko model V12 podczas manewrów pozostaje nieruchomy – obraca się jedynie
przekładnia zanurzona w wodzie, wyposażona
w dwie przeciwbieżne śruby. Dzięki temu silniki można zamontować bliżej siebie. Zyskujemy
miejsce na dodatkowy motor lub na obszerniejszą platformę kąpielową. Podczas manewrów tradycyjne silniki zaburtowe obracają się
o około 30 stopni. Natomiast przekładnia V12
wychyla się aż do kąta 45 stopni. Poprawiono
więc zwrotność i wykorzystanie joysticka.
Chcąc sprawdzić poziom oleju i wykonać
pobieżny przegląd, nie musimy zdejmować całej obudowy. Wystarczy nacisnąć odpowiedni
przycisk i górna pokrywa unosi się na hydraulicznym siłowniku. Mamy wtedy łatwy dostęp
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do wszystkich wlewów i kontrolek. Pierwszy
przegląd, wraz z wymianą oleju, powinniśmy
wykonać po 200 godzinach pracy (bez zdejmowania obudowy). Natomiast bardziej dokładny
przegląd, dopiero po pięciu latach użytkowania
lub po tysiącu godzinach pracy. Choć obudowa
silnika jest ogromna, waży zaledwie 20 kg.
Krótko po targowej premierze silników,
sprawdziliśmy nowe jednostki w boju. Dwa
motory Mercury V12 600 KM Verado zamontowano na rufie zbudowanej na zamówienie
14-metrowej łodzi RIB Bernico RXP14. Gdy

wypływaliśmy z mariny poza strefę ograniczenia prędkości, silniki pracowały cicho,
naprawdę cichutko mruczały, na minimalnych obrotach 700 rpm. Później nasz sternik
delikatnie stuknął manetkę i łódź wystrzeliła
z procy. RIB ważący około siedem ton momentalnie był w ślizgu. Płynęliśmy wtedy
z prędkością ponad 25 węzłów.
Mercury V12 jest pierwszym silnikiem
przyczepnym z automatyczną skrzynią biegów i dwoma biegami naprzód. Pierwszy
bieg, z przełożeniem 2.97:1, pomaga wpro-

Silnik V12 Verado jest nieruchomy, obraca się jedynie przekładnia.

Fot. Mercury Marine
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MERCURY 7,6L V12 600 KM VERADO
Moc 600

KM

Pojemność skokowa

7,6 l

Maksymalne obroty
Alternator/AMP

V12
5600-6400
150 AMP

Rozruch

Elektryczny SmartStart Protection

Sterowanie

Integrated Electro
-Hydraulic PowerSteering

Przełożenie
Długość kolumny
Waga

2.50:1
20”/508 mm
25”/635 mm
30”/762 mm
35”/889 mm

Fot. Bill Doster

Układ cylindrów

572 kg
Mercury V12 to pierwszy silnik przyczepny z automatyczną skrzynią biegów i dwoma biegami naprzód.

wadzić jacht w ślizg. Drugi, z przełożeniem
2.50:1, załącza się automatycznie i pozwala
zmniejszyć spalanie, gdy łódź jest już w ślizgu. Próbowałem wychwycić moment przełączania się biegów, ale jest to bardzo płynne i całkowicie nieodczuwalne. Jedynie na
wskaźniku nieznacznie zmienia się wartość
obrotów. Praca silników jest bardzo równa
i niezwykle cicha. Nie czuć żadnych wibracji
czy szarpnięć, na przykład przy wrzucaniu
biegu wstecznego. Motory są nieruchome,
kąt wychylenia przekładni obserwujemy na
monitorze. Muszę przyznać, że na początku
wrażenie jest dość dziwne: pędzimy, skręcamy, a silniki na rufie na baczność w osi łodzi,
w kompletnym bezruchu.
Wraz z premierą silnika Mercury V12,
przedstawiciele marki zaprezentowali również nową elektroniczną manetkę Digital
Throttle & Shift (DTS), która znacznie ułatwia operowanie różnymi systemami łodzi.
W manetce jest dotykowy monitor, na którym
odczytujemy informacje o pracy silnika, możemy też zaprogramować własne ustawienia
dla sześciu dostępnych programów, które
później uruchamiamy za pomocą przycisków
umieszczonych z boku manetki. DTS jest
standardowym wyposażeniem silnika Mercury V12. Sterówka testowanej łodzi przypominała kokpit samolotu, z ogromnymi monitorami i futurystyczną manetką.
Podczas testu osiągnęliśmy prędkość 60 węzłów (111 km/h). Na więcej nie pozwoliły warunki pogodowe. Maksymalna prędkość tej
łodzi z dwoma silnikami V12 to blisko 70 węzłów (129 km/h). W Cannes zaprezentowano
także wersję SeaPro tego motoru o mocy 500
KM, przeznaczoną do zastosowań komercyjnych. Warto też dodać, że obie jednostki są napędzane standardowym paliwem dostępnym
na stacjach.
Arek Rejs
www.wiatr.pl

Wraz z premierą silnika V12, zaprezentowano elektroniczną manetkę Digital Throttle & Shift (DTS).

Silniki Mercury V12 są nieruchome, więc można je zamontować bliżej siebie.

Fot. Bill Doster

Fot. Tod Martens
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Najlepszy jacht rodzinny: Marex 330 Scandinavia.

Fot. Rytis Seskaitis

W

yniki konkursu Best of Boats
2021 ogłoszono w listopadzie
na berlińskich targach Boot &
Fun. Nowości motorowodnego świata uhonorowano w sześciu kategoriach. Na widowni
zasiedli menedżerowie stoczni i przedstawiciele branży. Best of Boats to obecnie jedno
z najważniejszych wydarzeń w świecie łodzi
motorowych, a pod względem liczby zaangażowanych krajów i jurorów – największy branżowy konkurs na świecie. Nagrody wręczono
w kategoriach: Best for Beginners, Best for

Fishing, Best for Family, Best for Fun i Best
for Travel. Po raz drugi przyznano też nagrodę
specjalną: Best for Future.
Zespół jurorów tworzy szesnastu dziennikarzy z Europy, Rosji i USA. Pomimo trudnych warunków spowodowanych pandemią,
przez kilka miesięcy sprawdzali konstrukcje
pretendujące do udziału w konkursie i przeprowadzili około 250 testów. Ceremonię wręczenia nagród otworzyli wspólnie Daniel Barkowski, kierownik targów Boot & Fun oraz
Stefan Gerhard, koordynator Best of Boats.

Best for Future: Frauscher TimeSquare 20.

Best for Fun: Waterdream 52 California.

Najlepszy jacht dla wękarzy: Quicksilver 705 Pilothouse.

Najlepszy do podróży: Silent 60.

Najlepsza łódź dla początkujących: Axopar 22 Spyder.

52

Najlepszą łodzią dla początkujących (Best
for Beginners) został model Axopar 22 Spyder. Nagrodę odebrał Johan Holm, szef sprzedaży Axopar Boats z Finlandii. – Ta łódź jest
idealna nie tylko dla początkujących, ale także
dla doświadczonych sterników, więc świetnie
się sprawdzi w każdych rękach – powiedział
Holm.
W kategorii Best for Fishing zwyciężyła
łódź Quicksilver 705 Pilothouse odpowiednia
zarówno dla miłośników wędkarstwa morskiego, jak i śródlądowego. Nagrodę odebrał
Alexis Flechier, dyrektor ds. globalnej sprzedaży Venture Boat Group. – To szczególny
zaszczyt, bo przedstawiciele prasy branżowej
doceniają naszą łódź już drugi raz z kolei.
W ubiegłorocznej edycji BOB uznanie zdobył
większy model naszej marki – Quicksilver
805 Pilothouse.
Wśród najlepszych jednostek rodzinnych
(Best for Family) triumfował jacht Marex 330
Scandinavia. Nagrodę odbierał Espen Aalrud,
szef Marex Boats. Z kolei jacht Waterdream
52 California z Holandii zwyciężył w kategorii Best for Fun. – Pierwszy raz zostaliśmy
nominowani w tej kategorii. To wielki sukces
dla tak młodej marki. Nasza łódź ma wiele
wspaniałych funkcji, ale przede wszystkim,
w 90 procentach nadaje się do recyklingu. To
sprawia, że jest tak wyjątkowa – powiedział
Bernhard van Oranje, dyrektor generalny
Waterdream.
Austriacki Silent 60, jacht mający niemal
nieograniczony zasięg, wygrał kategorię Best
for Travel. Nagrodę odebrał Franz Böse z Silent Yachts. Po raz drugi w historii BOB wręczono też nagrodę specjalną Best for Future
dla produktu łączącego innowacyjne technologie i nowe koncepcje z ideą zrównoważonego
rozwoju. W tym roku nagrodzono elektryczny katamaran z Austrii Frauscher TimeSquare 20. – Innowacje mamy wpisane w nasze
DNA. Jesteśmy przekonani, że łodzie takie,
jak Frauscher TimeSquare 20, będą przyszłością jachtingu na świecie – powiedział Stefan
Frauscher.
Arek Rejs
grudzień 2021 – styczeń 2022

FOT. WERFT / AXOPAR BOATS OY, BOOT & FUN BERLIN, WERFT / NIKO CAIGNIE

Finał Best of Boats Award.
Oto najlepsze jachty motorowe 2021 roku

Fundacja
Ocean Marzeń

Są dzieci, dla których dorastanie
to ból i samotność.

Dom dziecka to jedna z najstraszniejszych rzeczy jaka
może przytrafić się młodemu człowiekowi na starcie.
Niektórzy u progu wejścia w dorosłe życie pogrążają się
w beznadziei, czy wręcz w mrok świata przestępczego.
Razem możemy zmienić ich los.

oceanmarzen.org.pl

PRZEZ ŻEGLARSTWO W DOROSŁE ŻYCIE

Żeglarstwo pomaga dzieciom zbudować poczucie własnej wartości. Podczas rejsów mogą
odkryć swoje zdolności, rozwinąć talenty, nauczyć się odpowiedzialności za siebie i innych.
Wprowadzenie młodzieży z domów dziecka w dorosłość to wielkie wyzwanie.
„Wspaniale jest patrzeć jak młodzi ludzie na pokładzie jachtu uczą się współpracy, nawiązują
przyjaźnie, zyskują wiarę w swoje siły i osiągają cele własną pracą.”- mówi trener, kpt. Adam
Wiśniewski. „Często to właśnie na rejsie po raz pierwszy przestają się czuć gorsi od innych.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak pozytywnie wpływa to na ich życie.”
Prosimy, pomyśl o potrzebującej młodzieży, która czeka na Twoją pomoc i przekaż darowiznę.
52 zł
86 zł
100 zł

Krysia – stypendystka Fundacji, w trakcie stażu na statku
m/v Navigator Gemini w Ameryce Południowej.

to dzienny koszt szkolenia żeglarskiego, w trakcie którego młodzież nabywa uprawniania do samodzielnego prowadzenia jachtu
to jeden dzień nauki w szkole morskiej wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz
wsparciem specjalistów
to koszt dziennego wynagrodzenia dla naszych starszych wychowanków, którzy
pływają jako wychowawcy/sternicy z młodszymi adeptami.

To tylko przykładowe kwoty. Pomoże nam każda wpłata, nawet 5 zł.
Dziękujemy!

Twoje zaangażowanie w pomoc będzie służyło przez kilkadziesiąt lat, bo okazanej hojności
się nie zapomina, a dobroć rodzi dobroć.
Pierwsze szkolenie na stopień Żeglarza Jachtowego.
nazwa odbiorcy

Fundacja Ocean Marzeń
ul. Chmielna 73B lok 14,
00-801 Warszawa
nr rachunku odbiorcy

29 1240 6218 1111 0010 4356 6555
kwota

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych przez Fundację Ocean Marzeń
z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73B lok 14. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu ipoprawiania swoich
danych oraz za żądania zaprzestania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

nazwa odbiorcy

Fundacja Ocean Marzeń, ul. Chmielna 73B lok 14, 00-801 Warszawa
nr rachunku odbiorcy

29 1240 6218 1111 0010 4356 6555

kwota słownie (wpłata)

kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy

nazwa zleceniodawcy

tytułem

tytułem

Fundusz Stypendialny

WP
X

waluta

P L N

Fundusz Stypendialny
Opłata

pieczęć, data i podpis zleceniodawcy

kwota

dystrybucja magazynu wiatr

Magazyn „Wiatr” na papierze
i w wersji elektronicznej

M

agazyn „Wiatr” ma już ponad 10 lat – ukazuje się od marca 2010 roku w wersji drukowanej i elektronicznej (pismo zawsze pobieramy za darmo i bez logowania). Poniżej
przedstawiamy główne punkty, do których docierają egzemplarze drukowane. Zachęcamy też do lektury wydań elektronicznych.
e-Wydania w wersji PDF: na stronie wiatr.pl i na Facebooku (opcja POBIERZ).
e-Wydania w WEB KIOSKU: wiatr.pl/archiwum (opcja CZYTAJ)
e-Wydania w aplikacji WIATR: na smartfonach i tabletach w App Store i Google Play.
Nowy WEB KIOSK wiatr.pl/archiwum to przyjazne narzędzie pozwalające w prosty sposób
przerzucać strony i powiększać tekst za pomocą suwaka umieszczonego w dolnym prawym
rogu ekranu. Wydania publikowane w WEB KIOSKU oraz w aplikacji WIATR zawierają linki
do stron naszych partnerów oraz pliki multimedialne: galerie zdjęć i filmy.

Główne punkty, do których dociera magazyn „Wiatr”. Wersje PDF wszystkich numerów dostępne są na portalu www.wiatr.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE
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Sklep Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 4314300
Marina’Club, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. 601984897
Maritime Consulting Poland – szkolenia żeglarskie
i motorowodne, Koszalin, Andersa 1/3, tel. 665106607
Sklep żeglarski Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 4883353
Sklep żeglarski Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 4613992
Sklep żeglarski Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 4692324
Armatorski Klub Żeglarski AKŻ’90 Wałcz, Zdobywców Wału
Pomorskiego 10
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 696298807
Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinku, Bohaterów
Warszawy 6a, tel. (94) 3723700
Dom Żeglarski Mila – szkolenia, rejsy, czartery, Szczecin,
Przestrzenna 3, tel. (91) 3070500
M-Service Centrum Webasto – instalacje do jachtów, Szczecin,
Przecław 3j, tel. 506090609
Marina Solna Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. 785882842
Przystań Żeglarska Papaj, Mielno, Chrobrego 32, tel. 665106607
Sklep żeglarski Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e,
tel. (94) 3516302
Tawerna U Pirata, Marina Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91)
608269185
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 19, tel. (91) 4600844
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 4612734
Marina Kamień Pomorski, al. Mistrzów Żeglarstwa 2, tel. 661213391
Jach Klub Marynarki Wojennej Kotwica Świnoujście,
Włodzimierza Steyera 6, tel. 608626080
Ośrodek Sportów Wodnych w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1,
tel. 512338983
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 3219177
Klub Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 7472512
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 3546073
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Piastów 41,
tel. (91) 4494771
Port Jachtowy Darłowo, Józefa Conrada 27, Darłowo,
tel. (94) 314 51 85
POMORSKIE
Bytowski Klub Żeglarski, Poziomkowa 1, Bytów, tel. 603 390 899
SoGood Gdynia – restauracja przy Marinie Yacht Park, parter Sea
Towers, Hryniewickiego 6, tel. 577880889
Marina Yacht Park – bosmanat, Gdynia, Arkadiusza Rybickiego 4c,
tel. 785557777
Eljacht – elektronika jachtowa, Gdańsk, Łowicka 13,
tel. (58) 3207024

Sklep żeglarski Raksa, Gronity koło Olsztyna, Olsztyńska 59,
tel. (89) 5271918
Nauticus Yacht Club Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 605100043
Stanica Wodna w Nadbrzeżu, Obręb Suchacz, Tolkmicko,
tel. 509457254
Jachtklub Elbląg – recepcja hotelu i przystani nad rzeką Elbląg,
Radomska 29, tel. (55) 2326720
Sklep i serwis motorowodny WiZuS w Elblągu – baza nad rzeką
Elbląg, Stawidłowa 12, tel. (55) 2354193
Sailing Machine Store, Mikołajki, Plac Wolności 8, tel. 791970224
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, Mikołajki,
al. Spacerowa 11, tel. 723183180, (87) 4206000
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, Kietlice 1, tel. 578265416
Port Wrota Mazur, Pisz, Imionek 7, tel. 605614979
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko,
Generała Józefa Zajączka 2, tel. (87) 4285265
Marina i Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 4234960
Sklep żeglarski Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 4216309
Sklep żeglarski Szekla, Mikołajki, Michała Kajki 20A,
tel. (87) 4215703
Sklep żeglarski Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 7415715
Port LOK – Niegocin Center, Giżycko, św. Brunona 4,
tel. (87) 4281408
Sklep żeglarski Mazuria, Galiny 2, tel. 575065050
Przystań Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 4236621
Port U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 4231006
Port Keja, Węgorzewo, Braci Ejsmontów 2, tel. 603846199
Port Sailor, Giżycko, Piękna Góra 2A, tel. 501690256
Ekomarina Giżycko – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Giżycko,
Dąbrowskiego 14, tel. (87) 4209430
Stanica Żeglarska Korektywa, Ruciane Nida, Piaski 2, tel. 609499969
Port Wierzba – Dom Pracy Twórczej PAN, Ruciane Nida, Wierzba
7, tel. (87) 4231619
Sklep żeglarski Żeglarz – Ryszard Falski, Giżycko, Nadbrzeżna
1a, tel. (87) 4282142
Stanica Wodna Stranda, Giżycko, Pierkunowo 36, tel. 501122610
Hotel Amax SPA & Marina, Mikołajki, al. Spacerowa 7,
tel. (87) 4219000
Hotel Robert’s Port, Mikołajki, Stare Sady 4, tel. (87) 4298400
Bar Restauracyjny Bart, Mikołajki, Kowalska 2A, tel. (87) 4216511
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 4272879

Sklep żeglarski Wind, Gdańsk, Szafarnia 11/u16, tel. (58) 3016630
Sklep żeglarski Sea Light, Gdańsk, Droszyńskiego 15A
(Strefa architektury), tel. (58) 340 83 63
Sklep żeglarski Clipper, Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel. (58) 6616085
Marina Przełom, Gdańsk Górki Zachodnie, Przełom 24, tel. 668 868 228
Sklep Code Zero – produkty z tkanin żaglowych, Sopot,
Bohaterów Monte Cassino 10, tel. 505426 435
Marina Gdynia – bosmanat, al. Jana Pawła II 13A, tel. 785174719
Sklep żeglarski Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 6216800
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, tel. (58) 3558200
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – filia biblioteki
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, Gabriela Narutowicza 11/12,
tel. (58) 3471799
Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia, Hestii 3, tel. (58) 5557200
Sklep żeglarski Sailovnia, Gdynia, Chwaszczyńska 151e,
tel. 517260626
Tawerna Mistral – Port Jachtowy Puck, Lipowa 1, tel. 655513551
Chojnicki Klub Żeglarski Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 3988120
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 3050450
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 3988160
Port Jastarnia – kapitanat, Portowa 43, tel. (58) 6735960
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk Górki Zachodnie,
Stogi 21, tel. (58) 3222601
Przystań COSA AZS – hotel Galion, Gdańsk Górki Zachodnie,
Stogi 20, tel. (58) 3248100
Marina Gdańsk, Szafarnia 6/u4, tel. 695564848
Marina Sopot – bosmanat w budynku przy molo, tel. 500696588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, 31 Stycznia 52,
Chojnice, tel. 523972569
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 3050507
Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Gdańsk Górki Zachodnie, Przełom 9,
tel. (58) 3073115
Szkoła Żeglarska Adkonis, tawerna, Bobęcino 8, Miastko,
tel. 503875536
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Port Sztynort – kapitanat, Sztynort 11, tel. 663427779
Sklep żeglarsko-rowerowy w Sztynorcie, Sztynort 11,
tel. 535308034
Port Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 6484093
Stowarzyszenie Sportów Wodnych MOS Iława,
Karola Chodkiewicza 5, tel. (89) 6482596
Sailing Event Karol Górski, Iława, Andersa 12/1
(Inkubator Technologiczny), tel. 882 069 309
Sklep żeglarski Aqua-Sport, Olsztyn, Klebark Mały 27B, tel. (89) 5320302
Junga Olsztyński Klub Żeglarski, Olsztyn, Sielska 38,
tel. 606259643
Przystań Warmia Klub Sportowy – recepcja hotelu, siedziba YKP
Olsztyn, Żeglarska 6, tel. (89) 5276425
Klub Żeglarski Ostróda, Józefa Sowińskiego 12, tel. 573636425

WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE
Sklep żeglarski Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 8427170
Sklep żeglarski Kada-Plus, Poznań, Dąbrowskiego 158a,
tel. (61) 8474555
Jacht Klub Wielkopolski, Poznań, Wilków Morskich 17/19,
tel. (61) 8482691
Decathlon Swadzim, Tarnowo Podgórne, św. Antoniego 5,
tel. (61) 6580300
Klub Żeglarski Navigare, Poznań, Wilków Morskich 23/25,
tel. 515186315
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Sklep żeglarski Centrum Jachtingu, Warszawa,
Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 8395353
Księgarnia Sklep Podróżnika, Warszawa, Kaliska 8/10,
tel. (22) 8225487
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 6686608
Klub Mila Zegrzynek, Jadwisin, Jerzego Szaniawskiego 56,
tel. (22) 7827302
Port Jadwisin – Yacht Klub Polski Warszawa, Serock,
Księcia Radziwiłła 2, tel. 519190545
Hotel 500, Zegrze, Warszawska 31a, tel. (22) 7746600
Port Jachtowy i Restauracja Szanta Cafe, Zegrze Południowe,
Warszawska 47, tel. 509288201
Port TKKF Wodnik, Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 7748760
Ka jak kawiarnia – restauracja nad rzeką Narew, Nowy Dwór
Mazowiecki, Tadeusza Kościuszki 13, tel. 572734720
Płocki Okręgowy Związek Żeglarski – przystań rzeczna nad Wisłą,
Płock, Rybaki 10, pokój 3, tel. 603291061
KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep żeglarski Adventure – zabudowa, remonty, silniki, transport
łodzi, Inowrocław, Poznańska 265, tel. 510088521
Klub Żeglarski Wind – Przystań Jachtowa Romanowo,
Koronowo, Jachtowa 1, tel. 523822848
Klub Sportowy Zjednoczeni – zbiornik Balaton, Bydgoszcz,
Polanka 13, tel. 601684762
Marina Pieczyska – Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek
Żeglarski, Koronowo Pieczyska, Warszawskich
Rodzinny Port Jachtowy Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa 10,
tel. 606770843
Sklep żeglarski Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25,
tel. 519621482
Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie, Szkolna 18,
tel. 888736564
Yacht Club Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 2550255
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska
klubu „Jantar”, Toruń, Dziewulskiego 12, tel. 668079815
Przystań na Zalewie Włocławskim – baza żeglarska klubu
sportowego Aqua, Włocławek, Płocka 187, tel. 606424772

MAZOWIECKIE
Parker Poland, Cząstków Polski, Firmowa 30, tel. (22) 7851111
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep żeglarski Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,
tel. (22) 6160279
Szkoła Żeglarstwa Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34,
pokój 17, biurowiec IMM, lokal 14, tel. (22) 6519035
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 8777888
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy, al. Księcia
Józefa Poniatowskiego, tel. (22) 5416363
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76, tel. (22) 3337000
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, tel. (22) 1823110
Sztorm Grupa – kursy i rejsy żeglarskie, Centrum KonferencyjnoRekreacyjne Promenada, Białobrzegi, Spacerowa 35, tel. 669900600
Sklep żeglarski Żeglarz, Warszawa, Ludwika Waryńskiego 3,
tel. (22) 8251762
Sklep Jaskkor – żywice i produkty jachtowe, Warszawa,
Wólczyńska 133 budynek 4, tel. (22) 621 30 07
Sklep L&N – farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604500102
Sklep żeglarski Musto – sztormiaki i odzież żeglarska, Warszawa,
al. Prymasa Tysiąclecia 76E, tel. (22) 8830048
Port WTW Zegrze – Ośrodek Sportów Wodnych Marina,
Warszawska 1, tel. 608341646
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Warszawa, Kopernika 30,
pokój 406, tel. (22) 8264364
Port SWOS – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2,
Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 7822183
Klub Sportowy Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2,
tel. (22) 8395989
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ŁÓDZKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep żeglarski Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. 505820506
Sklep żeglarski Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 6763358
Szkoła Żeglarstwa Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3,
tel. 663567514
Jacht Klub Elektron przy Elektrowni Bełchatów – Wioska
Żeglarska Zarzęcin nad Zalewem Sulejowskim (tawerna Korsarz),
tel. 607972585
Port Jachtowy Maruś – Zalew Sulejowski, Swolszewice Małe,
Żeglarska 1
Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski, Tomaszów
Mazowiecki, Dzieci Polskich 41A, tel. 502313006
Zalew Kielce – Uczniowski Klub Sportowy, Kielce, Zagnańska 110,
tel. 501458100
DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sklep żeglarski Hobby, Wrocław, Grabiszyńska 281 (FAT),
tel. (71) 3390374
Decathlon Wrocław, Bielany Wrocławskie, Francuska 2,
tel. (71) 7384675
Yacht Club Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 12, tel. 609542255
Sklep sportowy Hejszowina, Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 33,
tel. (74) 8670253
Przystań Żeglarska Witka – zbiornik Niedów
Klub Sportowy Turów – sekcja żeglarska, Zgorzelec, Maratońska 2
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604109715
Sklep sportowo-turystyczny Szpej, Brzeg, Rynek 13,
tel. 605744483

ŚLĄSKIE
Przystań Siewierz Jeziorna, Siewierz, Chmielowskie 1
Przystań Champion Aktywny Wypoczynek, Boguchwałowice,
Kormoranów 1, tel. 602 66 99 22
ActiveGames.pl – sklep dla wodniaków i żeglarzy, Radzionków,
Orzechowska 104, tel. 796 521 697
Sklep żeglarski Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Harcerska 20,
tel. (32) 2295046
Sklep Splot – liny, linki, sznury, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 3312094
Marina Gliwice – przystań motorowodna, Gliwice, Portowa 28,
tel. 608010383
Charter.pl – szkolenia, rejsy, czartery, Bielsko-Biała,
Józefa Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 4971057
Decathlon Bielsko-Biała, Bohaterów Monte Casino 425,
tel. (33) 4453580
Śląski Yacht Club – stanica żeglarska Rzeczyce nad jeziorem
Dzierżno Duże, ul. Piaskowa, tel. 737494424
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, 1 Maja 45-47, tel. 668844746
Przystań Zarzecze nad Jeziorem Żywieckim, Zarzecze koło
Żywca, Plażowa, tel. 600302826
Yacht Club Opty – tawerna i przystań nad jeziorem Dziećkowice,
Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. 603580206
Klub Wodny LOK Garland Gliwice – przystań nad jeziorem
Dzierżno Małe, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III – ośrodek żeglarski nad zbiornikiem
Pogoria III, Dąbrowa Górnicza, Zakładowa, tel. (32) 2612511
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b,
tel. 605282169
PODLASKIE I LUBELSKIE
Port Szekla – Marina PTTK w Augustowie, Nadrzeczna 70a,
tel. 785020201
Sklep żeglarski Boatshop, Augustów, Rajgrodzka 98G,
tel. (87) 6433555
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, Lublin, Nadbystrzycka 44a/1007,
tel. 519615980
Yacht Klub Polski Lublin, Juranda 7
Przystań nad Zalewem Zemborzyckim, Lublin, Krężnicka 6,
tel. 663933266
MAŁOPOLSKIE I PODKARPACKIE
Sklep żeglarski Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 2940670
Klub Żeglarski Horn Kraków – przystań nad zalewem Bagry,
Kozia 22, tel. (12) 6530508
Tawerna Stary Port, Kraków, Floriana Straszewskiego 27 (wejście
od ul. Jabłonowskich), tel. (12) 4300962
Yacht Klub Polski Kraków, os. Mogiła Przystań nad Wisłą,
tel. (12) 6422829
Nowy Port Marina Kluszkowce nad Jeziorem Czorsztyńskim –
Tawerna Kapitańska, Kluszkowce-Plaża, Przedszkolaków 3,
tel. 609264633
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie w Nowym Targu –
przystań nad Jeziorem Czorsztyńskim, Czorsztyn, Stylchyn 36,
tel. 530523433
Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych Easy Sailing,
Tarnów, Generała Michała Tokarzewskiego 4, tel. 575573444
Tarnowski Yacht Club Azoty, Tarnów,
Eugeniusza Kwiatkowskiego 18, tel. 794121287
Przystań żeglarska Tabaszowa – Jezioro Rożnowskie, Witkówka
Yacht Klub Stalowa Wola, Jerzego Popiełuszki 4/27, tel. 604906043
Sklep Afma – żeglarstwo, sport i turystyka, Rzeszów, Generała
Mariana Langiewicza 30, tel. (17) 8565915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6 (wejście od ul. Króla Kazimierza),
tel. 608404757
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Mosiński Klub Żeglarski, Przystań nad Jeziorem Dymaczewskim,
tel. 730730789
Ośrodek żeglarski AZS, Poznań, Nad Jeziorem 103,
tel. (61) 8482940
Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
Przystań żeglarska Leszczyńskiego Towarzystwa Żeglarskiego
– Jezioro Dominickie, Boszkowo, Turystyczna 5
Ośrodek LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 5371145
Poznański Klub Morski LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120
Regatta Hotel, Poznań Kiekrz, Chojnicka 49, tel. (61) 8488308
Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz, Wilków Morskich 13,
tel. (61) 8482701
Szkoła Żeglarstwa Morka – Przystań Kalisz, Wał Piastowski 3,
tel. (62) 7671867
Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy, Poznań, Wilków
Morskich 37/39
Klub Żeglarski Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań,
Nad Jeziorem 101
Restauracja Bumerang, Poznań Kiekrz, Chojnicka 72,
tel. (61) 8482849
Sailing Machine Show Room, Gowarzewo, Siekierecka 22b,
tel. 791970224
Yacht Klub Polski Kalisz, Częstochowska 7
Port jachtowy Szałe – zbiornik Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Szczepidło, Nagietkowa 9, tel. 601749152
Wolsztyński Klub Żeglarski, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 3473584
Zbąszyński Klub Żeglarski, Zbąszyń, Łąkowa 7
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, Poznań, Wodna 8/9,
tel. (61) 8354935
Yacht Club Sława – Uczniowski Klub Sportowy, Nowosolska 2B,
tel. 601401388
Sklep żeglarski Sorba – sprzęt do sportów wodnych i sprzęt
ratowniczy, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 7170231
Lubuski Yacht Klub ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27,
tel. (78) 3253078
Nadzór Wodny Słubice – keja miejska, Słubice, 1 Maja 35, tel. 694403726
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