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Chwytaj „Wiatr”
przez cały rok.
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zymon Kuczyński i Janusz Maderski wyruszyli na Atlantyk z Teneryfy. Szymon płynął 31 dni. Janusz
dobę dłużej. Własnoręcznie zbudowane
przez nich setki spisały się bardzo dobrze.
Kapitan „Skwarka” znalazł za oceanem nowego właściciela dla swojej łódki i wrócił
do kraju. Szymon czekał w Le Marin na
Dobrochnę Nowak, z którą budował jacht.
Wrócą do Polski razem – w powrotnym rejsie na pokładzie „Lilla My”.
Przygodę Szymona i Dobrochny śledziliśmy na łamach „Wiatru” od wielu miesięcy.
Od sklejenia pierwszych desek w szklarni,
przez transport jachtu z Krakowa na Mazury, wykańczanie kadłuba, pierwsze rejsy
testowe na śródlądziu, start w Regatach
„Poloneza” i w końcu udział w wyścigu

„Setką przez Atlantyk”. W jakimś sensie,
jako patron prasowy projektu „Zew Oceanu”, żeglowaliśmy razem z nimi – kibicując i czekając na szczęśliwe zakończenie
przygody.

Z Portugalii
na Wyspy Kanaryjskie
Pierwszy etap atlantyckiej wyprawy rozpoczął się w portugalskim Sagres. Szymon
Kuczyński wypłynął z małym opó nieniem. Borykał się z brakiem wiatru i martwą falą. Pó niej się rozwiało i setka nabrała prędkości. Szymon musiał wielokrotnie
refować żagle, a nawet zrzucać je i używać
dryfkotwy. Te chwile wykorzystywał na
sen. Włączał nadajnik AIS i odpoczywał.

Pogoda nie była najlepsza. Przetaczały się
fronty atmosferyczne. Jacht miał też bliskie
spotkanie ze statkiem. Szymon pracował
przy żaglach i nie zauważył, że milę za
rufą płynie coś ogromnego. Chwycił radio
i grzecznie spytał, czy da się jakoś rozwiązać ten problem. Statek handlowy zmienił
kurs, minął setkę w bezpiecznej odległości.
Przy okazji z mostka padło pytanie, czy
u Szymona wszystko w porządku i czy czegoś potrzebuje.
Już podczas pierwszego etapu rejsu Szymon przekonał się, że „Lilla My” jest stabilna, płynie sucho i szybko. Maksymalny dobowy przebieg wyniósł 65 mil, a najwyższa
prędkość, jaką zanotowano na pokładzie, to
14,6 węzła. Zaledwie 44 mile przed Teneryfą Szymona dopadł gwałtowny front. 
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Z Teneryfy na Martynikę

zymon uczy ski płynął setką przez tlantyk miesiąc.

Zobaczył wielką chmurę cumulonimbus.
Przez godzinę „Lilla My” i jej sternik walczyli z silnym wiatrem, rosnącą, załamującą się falą i deszczem. Po zrzuceniu żagli,
z samą dryfkotwą w wodzie, setka płynęła
z prędkością czterech węzłów. Burza się
przetoczyła, ale za nią przyszły kolejne
chmury i nawałnice. W końcu wiatr zelżał
do 6 stopni Beauforta. Sternik postawił fok
sztormowy i zaczął nabierać wysokości, by
wcelować w główki portu.

Meta pierwszego etapu
w Santa Cruz
Po 12 dniach na oceanie Szymon zakończył pierwszy etap w Santa Cruz. Kilka godzin pó niej, w sąsiedniej marinie, zacumował „Skwarek”. Setka Szymona poradziła
sobie świetnie, ale nie obyło się bez strat.
Pękł skylight, a kubek stracił ucho. Przepad-
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ła też jedna część sztorcklapy. Szymon podejrzewa, że mijany przez niego żółw wodny
zrobił z niej jakiś użytek. Poza tym zepsuł
się telefon satelitarny. W drugim etapie sternik musiał radzić sobie bez niego, a my nie
mogliśmy śledzić go na mapie satelitarnej.
Pobyt na Teneryfie to przygotowania do
dalszej drogi. Szymon naprawiał i udoskonalał niektóre rozwiązania na pokładzie.
Skrócił ramię przeciwwagi samosteru, zrobił brakujące pułki w kambuzie, zamontował antenę do nadajnika AIS, udało się też
dorobić zgubioną część sztorcklapy.
Przed drugim startem na obie setki przetransportowano zapasy wody i jedzenia.
Szymon zaopatrzył się w zapasowe szkła
kontaktowe, telefon komórkowy i aparat.
W czwartek 13 grudnia „Lilla My” wyruszyła na ocean. „Skwarek” wypłynął dwie
godziny wcześniej. Żeglarze mieli do pokonania ponad 2500 mil.

Trasa na zachód przez Atlantyk różni się
od drogi pierwszego etapu. Dla Szymona
najgorszy był pierwszy tydzień. – Nie było
wiatru i zrobiło się strasznie gorąco – opowiada. – Do tego bardzo długo mój telefon
znajdował się w zasięgu sieci, co nie pozwalało się oderwać od lądowych spraw.
Na szczęście z każdą milą przystosowywałem się do życia na oceanie.
Żegluga była spokojna. Szymon wstawał,
mył się, jadł śniadanie. Łódka praktycznie
płynęła sama. Nie było też dużego ruchu statków. Sternikowi dość szybko skończyły się
książki, żałował pó niej, że nie zabrał więcej.
Rejs tak małym jachtem wymaga przystosowania do ograniczonej przestrzeni. Szymon
poruszał się po łódce, pełzając. Nie mógł
wstać, wyprostować kości i pójść na spacer.
Musiał też się przyzwyczaić do samotności. –
Dużo pływałem jako skipper z załogą, za którą byłem odpowiedzialny. Teraz byłem sam
i odpowiadałem tylko za siebie. To dawało mi
duży komfort psychiczny – opowiada.
Setka wymaga aktywnego stylu żeglowania. Przy silniejszym wietrze i dużych
falach nie można zostawić steru i pójść
spać. Trzeba pracować żaglami i stabilizować łódkę dryfkotwą. Ale nawet przy
szkwałach do 8 stopni Beauforta „Lilla
My” radziła sobie pod żaglami bardzo dobrze. Przy dużej prędkości płetwa sterowa
wpadała w rezonans i wydawała charakterystyczne d więki.
Na pokładzie pojawiali się goście – ptaszek, który skorzystał z okazji i przycupnął
w drodze do Ameryki. Było też dużo latających ryb, które atakowały sternika z powietrza i wpadały mu do sztormiaka. Gdy
powiało mocniej i rozbudowała się fala,
Szymon miał nową rozrywkę – zjeżdżanie
z fal i notowanie najwyższych prędkości.
Setka, surfując, przekraczała 14 węzłów.
Zjazd z takiej góry wody trwał nawet kilkanaście sekund.

Meta na horyzoncie
Ostatni tydzień żeglugi był trudniejszy.
Pogoda zrobiła się sztormowa. Szymon
odebrał ostrzeżenie o gwałtownych burzach
i wielkich falach. Zaczęło wiać z siłą 8 stopni
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Beauforta. Kapitan założył sztormowy fok.
W związku ze złą prognozą skierował się
nieco na południe, aby ominąć nadchodzące
nawałnice. Dołożył przez to trochę mil i musiał potem halsować w kierunku mety. Tuż
przed Martyniką „Lilla My” wpłynęła w obszar ciszy i stała cały dzień. Szymon miał
czas na zrobienie porządków przed zejściem
na ląd. Pó nym wieczorem w niedzielę 13
stycznia, po niecałych 32 dniach na Atlantyku i po przepłynięciu 2990 mil, „Lilla
My” przecięła linię mety, czyli południk 61.
stopnia długości geograficznej zachodniej.
Następnego ranka zacumowała na Martynice w porcie Le Marin. Janusz Maderski na
„Skwarku” minął metę dobę pó niej.
Oceaniczny miesiąc na pokładzie setki
Szymona upłynął bez awarii. – Któregoś
dnia wydawało mi się, że mam przeciek
w kadłubie, bo było mokro w bakiście –
mówi Szymon. – Okazało się, że przetarła
się jedna z butelek i woda powoli sączyła
się małą dziurką.

Le Marin
Szoku związanego z powrotem na ląd
Szymon nie odczuł. Na miejscu został ciepło przyjęty – przede wszystkim przez Polaków mieszkających w okolicy. Trzy dni
po zacumowaniu znalazł pracę w stoczni.
Przez telefon powiedział nam, że nawet
trochę żałuje, bo nie zdążył odpocząć. Na
Martynice spodobała mu się żeglarska atmosfera. Dużo ludzi mieszka tam na swoich
jachtach. W porcie wszyscy przemieszczają
się pontonami. Tym środkiem transportu
można nawet podpłynąć do sklepu. Dzięki
uprzejmości miejscowych żeglarzy Szymon także mógł korzystać z pontonu.
Ze starego żagla uszył bimini chroniące
przed palącym słońcem. Musiał zlikwidować luz na górnym spawie przy płetwie
sterowej i uzupełnić osprzęt o wytyk foka,
który zaginął po drodze. Zamówił też
mniejszy fok sztormowy o powierzchni
0,8 m kw. Poprzedni (2 m kw.) okazał się za
duży. Szymon postanowił również dorobić
trzeci ref na grocie.
Na początku lutego wyruszył w kierunku Tobago. Musiał się tam znale ć 11 lutego – tego dnia lądował samolot Dobrochny
Nowak, z którą wspólnie budował setkę.
Następnie razem wrócili na Martynikę
i rozpoczęli przygotowania do drogi powrotnej. Najprawdopodobniej w kwietniu
wypłyną z Karaibów do Europy.

Kuczyński i Dobrochna Nowak budowali
swoją setkę kilka miesięcy. Materiały kosztowały 6189 zł. – Chcieliśmy udowodnić,
że żeglarstwo morskie może być tanie i dostępne dla wszystkich, a rejs przez ocean
można odbyć bezpiecznie niezależnie od
wielkości jachtu – powiedział Szymon.
Jacht typu Setka to konstrukcja sprzed
prawie 27 lat. Janusz Maderski prototypo-

wy egzemplarz zaprojektował i zbudował
w 1986 roku. Do dziś powstało ponad sto
jednostek tego typu. Co ciekawe, do dziś
znajdują się amatorzy małej kabinówki
z drewna kupujący u Maderskiego prawa
autorskie wraz z dokumentacją. Prawdopodobnie za rok odbędzie się druga edycja
wyścigu „Setką przez Atlantyk”.
a ila strows a

NUBIAN 24
Nowatorska konstrukcja
Wspaniałe warunki nautyczne
Funkcjonalne wnętrze
W SEZONIE 2013 JACHT NUBIAN 24
CODZIENNIE ODWIEDZI INNY MAZURSKI PORT

NUBIAN 24
Długość kadłuba

7,30 m

Długość całkowita

8,17 m

Szerokość kadłuba

2,81 m

Zanurzenie bez miecza

0,29 m

Zanurzenie z mieczem

1,51 m

Wysokość nad linię wodną

11,23 m

Fok

9,81 m kw.

Grot

17,07 m kw.

Kategoria projektowa
Załoga

C
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Zaplanuj bezpłatny test. Szczegóły w kolejnych wydaniach „Wiatru”.

Za rok druga edycja?

www.magazynwiatr.pl

www.prestige-yacht.pl

Tel. +48 502 999 153, +48 504 879 953 (English, Russian)
Wszelkie in ormacje pod wy ej podanymi numerami.
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Pomysłodawcą regat „Setką przez Atlantyk” jest Janusz Maderski, konstruktor
jachtu, żeglarz i uczestnik wyścigu. Projekt zakładał samodzielną budowę łodzi
i samotne przepłynięcie oceanu. Szymon
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wa lata temu zapełnienie listy
startowej trwało 10 dni. W tym
roku 300 załóg (tyle wynosi limit)
zadeklarowało chęć udziału w ciągu doby
od chwili rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń. Pierwszy jacht – „Blondie” enny ego
Abbenhuesa (Beneteau First 42s7) – został
zgłoszony już siedem sekund po uruchomieniu internetowych zapisów. W ciągu
pierwszej minuty zgłosiło się 20 jednostek,
a po 10 minutach na liście było już 121 załóg. Oprócz ambicji żeglarzy przyczyniła się
do tego również wysoka wydajność nowego
systemu elektronicznej rejestracji online.
Nick Elliot, kierownik regat z ramienia Roy-

al Ocean Racing Club, jest zachwycony tak
dużą popularnością zawodów. Spó nieni na
pocieszenie mogli się wpisać jedynie na listę
rezerwową, co daje szansę na uczestnictwo
w wyścigu, ponieważ, jak informuje organizator, w poprzednich edycjach od 10 do 15
proc. jachtów wycofywało się przed startem.
Start zaplanowano na 11 sierpnia.
Fastnet Race to wyścig o długości 608
mil morskich. Odbywa się u południowych
wybrzeży Anglii i Irlandii od 1925 roku.
Trasa o długości 608 mil wymaga zarówno
umiejętności żeglugi po wodach przybrzeżnych, jak i na pełnym morzu. Silne wiatry
zachodnie, w połączeniu ze zmiennymi

Sprzedali bank

W

w 2008 roku wciąż jest największym wielokadłubowcem oceanicznym. Jego długość
wynosi aż 40 metrów, wysokość masztu to
47 metrów. Mimo takich rozmiarów jacht
gotowy do żeglugi waży zaledwie 23 tony.
Zespół Banque Populaire sprzedał swój
flagowy okręt, ale nie rezygnuje z walki na
wielkich łodziach. Będzie żeglować na innym sławnym trimaranie, który dotychczas
znaliśmy pod nazwą „Groupama 3”. Zespół
Banque Populaire wystartuje na nim między innymi w wyścigu Route du Rhum
2014, gdzie będzie bronić trofeum.
Rekordy trimaranu „Banque Populaire
V”: Fastnet Race: dzień, 8 godzin, 48 minut.
Trofeum Juliusza Verne a: 45 dni, 13 godzin,
42 minuty, 53 sekundy. Nowy Jork – Lizard
Point: 3 dni, 15 godzin, 25 minut, 48 sekund.
Marsylia – Kartagina: 14 godzin, 20 minut,
34 sekundy. Dookoła Wysp Brytyjskich: 3
dni, 3 godziny, 49 minut. Rekord w żegludze
24-godzinnej: 908,2 mili.
are
o owni
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wyścigu Fastnet udział we mie słynny trimaran „Banque
Populaire V”, pożeracz oceanicznych rekordów, który w styczniu został
sprzedany. Jacht, na którym Lo ck Peyron
wraz z załogą opłynął świat zaledwie w 45
dni, przeszedł w posiadanie szwajcarsko-francuskiego syndykatu Spindrift. Na jego
czele stoją Dona Bertarelli, siostra Ernesto
Bertarelliego, zdobywcy Pucharu Ameryki
w barwach zespołu Alinghi, a także Yann
Guichard, zwycięzca ubiegłorocznego cyklu
regat trimaranów MOD 70 i sternik w zespole
Energy Team.
Dona od wielu lat ściga się na jeziorach
szwajcarskich. Jest pierwszą kobietą, która
wygrała regaty Bol d Or Mirabaud. Dokonała tego na jachcie „Ladycat” klasy D35. Teraz na trimaranie nazwanym „Spindrift 2”
chce sięgać po bardziej ambitne cele. Stworzyła silny zespół, którego zadaniem będzie
zdobywanie najważniejszych trofeów w żeglarstwie morskim. Trimaran zwodowany

układami niżów barycznych, zmuszają
zawodników do precyzyjnej nawigacji.
W 1979 roku wyścig zakończył się tragicznymi wydarzeniami, podczas sztormu zginęło 18 osób (15 żeglarzy i 3 ratowników).
Rywalizacja rozpoczyna się w Cowes
na wyspie Wight (południowe wybrzeże
Anglii). Żeglarze zmierzają na zachód ku
brzegom Irlandii. Muszą okrążyć skałę
Fastnet i skierować jacht z powrotem na
wchód. Po minięciu od południa wysp Scilly żeglują na metę w Plymouth.
W ostatniej edycji regat rywalizowali żeglarze z 19 krajów. Najwięcej załóg pochodziło z Anglii i Francji. Przed laty w wyścigu
uczestniczyli także Polacy. W trzech kolejnych imprezach (1995, 1997, 1999) udział brała Joanna Pajkowska. W 2009 roku na jachcie
„Fourwinds” (Tango 30) startowała załoga
Wiesława Krupskiego. W roku 1977 wystartowały trzy polskie jachty: „ ajduk” z Zygfrydem Perlickim, „Bumerang” z Jerzym Siudym
i „Spaniel” z Kazimierzem Kubą Jaworskim.
Dla tych sterników i ich załóg regaty Fastnet
były częścią rywalizacji w Admiral s Cup (nasza ekipa zajęła ostatnie, 19. miejsce). W pamiętnym wyścigu z 1979 roku także żeglowały trzy polskie jachty walczące w Admiral s
Cup – „ adar” z kapitanem Zygfrydem Perlickim, „Cetus” z Jerzym Siudym i „Nauticus”
Tadeusza Siwca, w którego załodze żeglował
Roman Paszke (17. miejsce – przed Kanadą
i Brazylią). Klasyfikację generalną wygrał
wówczas Ted Turner, pó niejszy założyciel
CNN, mąż Jane Fondy. Roman Paszke wrócił
do Cowes 18 lat pó niej. W amerykańsko-polskim teamie zwyciężył w regatach Admiral s
Cup, którego Fastnet był finałowym etapem.
W roku 1993 jachtem „Container” dowodził
Karol Jabłoński, wygrywając w swojej klasie
przyczynił się do zdobycia pucharu przez ten
zespół. Dwa lata pó niej, płynąc na „Pincie”,
zajął 3. miejsce.
arcin itu a
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Śladami Henryka Jaskuły
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czyć kondycję. Na pokładzie znajdą się dwie
odsalarki – elektryczna i ręczna. Będzie też
możliwość zbierania deszczówki. – Wodę
w zbiornikach podzielę na trzy sekcje, co
zmusi mnie do regularnego uzupełniania
zapasów wodą z odsalarek – tłumaczy Czarciński. W sumie w jachtowych zbiornikach
zmieści się 300 litrów wody.
Pod niewielkim pokładem najtrudniej
ulokować zapasy żywności na ponad rok.
Ograniczeniem jest wyporność jachtu, która wynosi 2600 kg. Kadłub wraz z wyposażeniem stałym waży 1,5 t, na wodę i żywność zostaje więc około 1000 kg. Dlatego
też prawie całe jedzenie będzie liofilizowane. Dania muszą być zróżnicowane, aby dostarczać organizmowi wszystkich potrzebnych składników odżywczych.
Budowę kadłuba Bartek finansuje samodzielnie. Jednak aby wyposażyć łódkę, będzie potrzebował dodatkowych funduszy.
Na razie nie ma sponsora, ale wymyślił
dość ciekawy sposób na zebranie pieniędzy. Założył stowarzyszenie Polacy Dookoła wiata. Burty łodzi podzielił na 3200
małych kawałków i rozpoczął akcję zbierania datków – każdy z nas po wpłaceniu 50
zł na konto wyprawy będzie mógł umieścić
swój portret na jachcie i w ten symboliczny
sposób pożeglować dookoła świata razem
z Bartkiem. Pieniądze mają pokryć koszty
wyposażenia i wykończenia jachtu. Miejsca na burcie można rezerwować na stronie
projektu: www.polacydookolaswiata.pl.
Bartek Czarciński ma przed sobą sporo
pracy, ale nie brakuje mu entuzjazmu. Magazyn „Wiatr” został patronem projektu
„Polacy dookoła świata”. Będziemy was
informować o postępie prac i przygotowaniach do wyprawy.
a ila strows a

reklama

artek pływa zawodowo od siedmiu lat. Jest współwłaścicielem
kaliskiej szkoły żeglarstwa Morka. Prowadzi rejsy po morzach i oceanach,
co roku spędza na pokładzie aż dziewięć
miesięcy. – Samotny rejs jest dla mnie naturalnym krokiem w żeglarskim rozwoju
– mówił nam w połowie lutego. Od czterech lat przygotowuje się do tego przedsięwzięcia. Od trzech lat samodzielnie buduje
jacht o długości niespełna ośmiu metrów

– właśnie zakończył laminowanie poszycia kadłuba i rozpoczął zabudowę wnętrza.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
w czerwcu łódka będzie już na wodzie.
Przetestuje ją podczas Regat Samotników
im. Leonida Teligi oraz na trasie wyścigu
o Puchar „Poloneza”.
Przygotowując się do rejsu, Bartek biega
prawie codziennie, stara się też dużo żeglować samotnie. We wrześniu popłynął
w rejs z Gdyni na wysokość Bornholmu
i dalej do winoujścia. Spędził samotnie 10
dni na jachcie typu Nefryt, czyli na zbliżonym wielkością do tego, na którym wyruszy dookoła świata. W planach ma kolejne
żeglarskie treningi: – Chcę popłynąć przez
cieśniny duńskie i przez Kanał Angielski
– mówi. – To są pierwsze trudne miejsca,
jakie napotkam na okołoziemskim szlaku –
dodaje. Zdaje sobie sprawę z tego, że gdy
enryk Jaskuła wypływał z Gdyni w swój
pamiętny rejs (czerwiec 1979 roku), na Bałtyku, w cieśninach i w kanale nie było tak
dużego ruchu statków jak dziś. Ale nie było
też takiej technologii i takich urządzeń nawigacyjnych, z jakich możemy korzystać
obecnie.
Łódka będzie niewielka: ma 7,8 m długości, 2,5 m szerokości, zanurzenie o głębokości 1,6 m i żagle o powierzchni 31 m kw.
Jacht będzie przygotowany do samotnej
żeglugi. Jedna osoba będzie go mogła bez
trudu obsłużyć i w razie awarii dokonać
niezbędnych napraw. Bartek zrezygnował
z silnika. Wymyślił też kilka patentów, które
mają mu pomóc w trakcie wyprawy. Energię
elektryczną pozyska z paneli słonecznych
i generatora wiatrowego. A w kokpicie zamontuje piastę rowerową z pedałami, dzięki
której zawsze będzie mógł uzupełnić energię siłą własnych mięśni i przy okazji poćwi-
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Coś drgnęło w czarterach
oszerza si a t c a o erta czarterowa e larze t rz lanu re s z ols ic
ort w na nowoczesn c i zieln c e nost ac w na c o z c
sezonie
ie wi ce ac t w o w oru

www.magazynwiatr.pl

na Bałtyku, proponując klientom dość
atrakcyjne ceny. Na przykład tygodniowy czarter Bavarii 36 kosztuje w sezonie 5,9 tys. zł. A Bavarii 32 – 4,5 tys. zł.
Możemy też liczyć na rabaty sięgające 15
proc., a także na prezent w postaci jednego z przewodników żeglarskich Jerzego
Kulińskiego.
Szczecińska firma oryzont Sp. z o.o.,
wyłączny przedstawiciel marek żaglowych
z grupy anse, marek stoczni Bella oraz
właściciel domu wysyłkowego dla żeglarzy
Bakista, przygotowała propozycję czarterów na sezon 2013. We flocie znajdą się
między innymi jachty niemieckiej stoczni
anse, a także łodzie innych producentów.
Ponadto firma zaproponuje doskonale znane rodzimym żeglarzom dzielne
jednostki szkoleniowe: jachty „ ajduk”

i żaglowiec „Olander”, poszerzając tym
samym ofertę o rejsy morskie (stażowe
i szkoleniowe). Bazą czarterową tych jednostek będzie Camping Marina. Szczegóły oferty zaprezentowane zostaną podczas
targów Wiatr i Woda. Szczecińska firma
zaprosi żeglarzy także do udziału w The
Tall Ships Races 2013 na pokładzie „ ajduka” startującego w regatach w barwach
Bakisty.
W firmach działających na Bałtyku
od lat także obserwujemy sporo zmian.
Delphia Yachts oprócz swych pięciu łodzi
żaglowych oferuje do czarteru także dwie
jednostki motorowe: Nautikę 1000 i Nautikę MC. A szczeciński Skaut proponuje załogom dziewięć jednostek stacjonujących
w Szczecinie i winoujściu.
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N

ieraz zwracaliśmy uwagę, że
oferta czarterowa polskiego
Bałtyku jest dość skromna.
W Trójmieście jedyną flotę miała dotąd
stocznia Delphia Yachts (Delphia Marina
w Górkach Zachodnich), a w Szczecinie
agencja żeglarska Skaut (Marina Pogoń).
Poza tym żeglarze korzystali głównie
z jachtów klubowych, które nie zawsze są
w dobrym stanie technicznym. W lutym
otrzymaliśmy informacje o kilku nowych
przedsięwzięciach.
Bałtycką ofertę czarterową buduje sopocka spółka Yachting olidays, znana
głównie z organizacji rejsów po ciepłych
i egzotycznych akwenach. Ciekawą ofertę
czarterów łodzi żaglowych i motorowych
przedstawiła firma Dobre Jachty z Gdyni
(więcej na ten temat w dziale Playboat na
stronie 64). A na zachodzie ofertę czarterów i rejsów przygotowała szczecińska
spółka oryzont. Wszystkie inicjatywy
mają silne wsparcie polskich przedstawicieli stoczni z Francji i Niemiec.
W Gdyni Yachting olidays oferuje
dwie Bavarie 32, a także Bavarię 33 i 36.
W Sopocie możemy wynająć jacht Dufour
375 GL (czarter ze skipperem), a w Kołobrzegu Bavarię 40. Wszystkie jednostki
są tegoroczne lub z dwóch poprzednich
sezonów. Spółka rozpoczyna działalność
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Zmiana formuły regat „Poloneza”
zia w czternaste e c i altic „ olonez” u o na u z asza na stronie internetowe
re at o u li owano o ic alne o u ent
o raz ierwsz w istorii w ści u na tras
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B

ałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”, nazywane teraz Baltic Single
Double anded „Polonez” Cup, to jeden
z najtrudniejszych i najdłuższych bałtyckich wyścigów. To także jedna z najstarszych polskich imprez regatowych sięgająca
historią do 1973 roku. Wyścig rozgrywany
jest na trasie winoujście – Christians
– winoujście. – Dzięki formule double
handed regaty będą dostępne dla większej
grupy żeglarzy i zyskają na atrakcyjności
– mówi Krzysztof Krygier, organizator
wyścigu. – Wprowadzamy ją, spełniając
oczekiwania wielu żeglarzy, którzy nie
pływają samotnie, ale chcą uczestniczyć
w tej historycznej i prestiżowej imprezie.
Ciekawe jest to, że wielu zainteresowanych startem w grupie dwuosobowej już
dziś deklaruje udział w następnym roku
w grupie samotników. W czternastej edycji wyścigu udział we mie od 60 do 80
jachtów.
W tym roku ufundowany zostanie nowy
puchar upamiętniający dwóch wybitnych
żeglarzy, od których regaty „Poloneza”
się rozpoczęły: będzie to Puchar im. Kuby
Jaworskiego i Jerzego Siudego. Główną
nagrodą w grupie samotników pozostaje
historyczny przechodni Puchar „Poloneza”
dla sternika, który pokona trasę w najkrótszym czasie przeliczonym.

aciej arpi ski wygrał ostatnią edycję regat na jachcie „Papillon” Dehler

Najbliższa edycja regat odbędzie się
od 10 do 17 sierpnia. Zgłoszenia można
przesyłać od początku marca. Więcej informacji na stronie internetowej www.
regaty-poloneza.pl. Magazyn „Wiatr” jest
patronem Baltic Single Double anded
„Polonez” Cup. Na naszych łamach oraz

z

roku .

Fot. rzyszto

rygier

stronie internetowej będziemy was informować o przygotowaniach do imprezy.
W związku z jej rozwojem, organizatorzy
poszukują sponsora tytularnego i zapraszają
do współpracy kolejnych sponsorów, partnerów i patronów. Kontakt: Krzysztof Krygier,
tel. 601 233 434, bluefin interia.pl.
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Nowe serwisy w sieci
arcu roz ocz na
zia alnoś wie nowe lat or internetowe la za
zainteresowan c
e lu
o orzu ierwsza a resowana est o ar ator w i czartero iorc w
ru a e ni un c s o ecznościowe o o uni atora

Z

adaniem portalu yacht-booking.pl
jest kojarzenie właścicieli jachtów
i firm czarterowych ze skipperami i załogami szukającymi jednostek na
bałtyckie rejsy. Platforma nie tylko ułatwi kontakt żeglarzom i armatorom, ale
też pozwoli prezentować łodzie w formie
multimedialnej, monitorować pokonywaną
trasę, dokonać rezerwacji online, a także
wygeneruje elektroniczne wersje umów
czarterowych i faktur. Administrator serwisu zapewni również kontakt z konsultantem, który telefonicznie będzie odpowiadał
na pytania zainteresowanych skorzystaniem z usługi.
Docelowo yacht-booking.pl ma objąć zasięgiem cały Bałtyk. Na początku z serwisu
korzystać będą żeglarze z Polski i Szwecji.
Administratorzy platformy szacują, że w rewww.magazynwiatr.pl

jonie Zatoki Gdańskiej dostępnych jest od 60
do 80 jachtów przygotowanych do czarteru.
Na zachodzie, w rejonie Zalewu Szczecińskiego, takich jednostek jest jeszcze więcej. Ale z yacht-booking.pl korzystać mają
również kluby żeglarskie i stowarzyszenia
dysponujące starszymi łodziami. Każdy
z armatorów będzie samodzielnie wprowadzać do systemu swoje łodzie i zarządzać
grafikiem czarterów.
Wyszukiwarka pozwoli użytkownikom
dokonać selekcji łodzi według kilku kryteriów (wielkość jednostki, wyposażenie, port
macierzysty, cena czarteru). Podczas warszawskich targów Wiatr i Woda (początek
imprezy w czwartek 28 lutego) zaprezentowane zostaną pierwsze jednostki dostępne
w serwisie. Będą to nowe jachty z rejonu Zatoki Gdańskiej.

Użytkownicy drugiego serwisu (yacht-finder.pl), który także rozpoczyna
działalność w marcu, będą korzystać
z platformy podobnie jak z portalu społecznościowego lub z nowoczesnego komunikatora będącego czymś na kształt
rejsowego dziennika. Dzięki systemowi
GPS oraz aplikacji na mobilne urządzenia
i smartfony użytkownik będzie mógł prezentować położenie jachtu w internecie,
rejestrować trasę rejsu, obliczać średnią
prędkość i gromadzić zdjęcia z wyprawy. A pó niej udostępniać materiał znajomym, między innymi na Facebooku.
W ten sposób każda żeglarska wyprawa
może zyskać swoją mobilną dokumentację. Serwis yacht-finder.pl również zostanie po raz pierwszy zaprezentowany na
targach Wiatr i Woda.
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T

he Tall Ships Races to międzynarodowe regaty żaglowców organizowane przez stowarzyszenie Sail
Training International. Odbywają się w Europie od kilkudziesięciu lat. Pomysł zrodził
się w Anglii na początku lat 50. XX wieku – ogłaszając zlot, chciano ratować „białe ptaki oceanów” wypierane ze szlaków
handlowych przez statki parowe. Pierwsze
regaty rozegrano w 1956 roku pod patronatem księcia Edynburga. Na trasie z angielskiego Torbay do Lizbony ścigało się
21 żaglowców. Niektóre z nich, jak norweskie „Christian Radich” i „S rlandet” czy
szwedzkie „Falken” i „Gladan”, pływają
do dzisiaj. Regaty i zloty stały się międzynarodowym świętem żeglarzy, zwłaszcza
młodych. Przepisy wymagają bowiem, aby
połowa załóg złożona była z osób w wieku
od 15 do 25 lat.

12

W 2006 roku regaty The Tall Ships Races
świętowały 50. urodziny, a rok pó niej po
raz pierwszy w historii ich finał odbył się
w Szczecinie. Było to najważniejsze wydarzenie w historii miasta i jedno z najważniejszych
wydarzeń żeglarskich w naszej części Europy. Do Szczecina zawinęło niemal 100 jachtów i żaglowców. Załogi z 35 krajów liczyły
łącznie 3,5 tys. osób. W czasie regat Szczecin
przyjął około 2 mln gości. Aż 15 mln widzów
obserwowało teren zlotu przez kamery internetowe. To był wielki sukces miasta.
W tym roku miasto promowane jako Floating Garden zakwitnie w trakcie zlotu od 3
do 6 sierpnia. Do Szczecina zawinie około
120 jednostek (udział potwierdziły już 83
załogi). Wśród żaglowców zobaczymy rosyjskie „Kruzenshtern”, „Mir” i „Shtandart”.
Brytyjskie „Pelican of London”, „Stavros S. Niarchos” i „Tenacious”. Niemiecki

„Fryderyk hopin” ędzie jednym z kilkunastu aglowców szczeci skiego inału he all hips aces.

„Ale ander von umboldt II”. Polskie „Dar
Młodzieży”, „Fryderyk Chopin”, „Pogoria”,
„Kapitan Borchardt”, „Olander” i „Zawisza
Czarny”. Będą też żaglowce z Norwegii, Danii, olandii, a nawet z Omanu.
W dniach zlotu zaplanowano uliczną
paradę załóg. Korowód wyruszy z Wałów
Chrobrego i zakończy przemarsz w Parku
Kasprowicza, gdzie odbędzie się koncert.
Każdego dnia finału koncerty i pokazy artystyczne będą się odbywać także na scenach ustawionych na Wałach Chrobrego
i Łasztowni. Niezwykłymi wydarzeniami
towarzyszącymi zlotowi będą VI Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni
Pyromagic 2013 oraz festiwal muzyki
elektronicznej Szczecin Music Live 2013.
Więcej informacji o The Tall Ships Races
na stronie internetowej:
www.tallships.szczecin.eu.
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horwacja zerwała więzy z dawną
Jugosławią i proklamowała niezależność w 1991 roku. Po 12 latach wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie do
UE. Traktat akcesyjny podpisano w grudniu 2011 roku. A na początku letnich wakacji (1 lipca) adriatycki kraj zostanie 28.
państwem zjednoczonej Europy. Polscy żeglarze i turyści nie wypatrywali dotychczas
zmian w chorwackim państwie, je dzili
nad Adriatyk nawet wtedy, gdy z oddali dochodziły odgłosy bałkańskiej wojny, a inni
wybierali spokojniejsze zakątki Europy.
W ubiegłym roku „mały kraj na wielkie
wakacje” odwiedziło aż 576 tys. polskich
turystów, o 80 tys. więcej niż rok wcześniej. Za co kochamy Chorwację Ponoć
Bóg zapomniał o Chorwatach, przydzielając narodom świata miejsce na ziemi. By
naprawić swój błąd, podarował im ostatni
skrawek lądu – ten, który chciał zachować
dla siebie...
Dziś wielu żeglarzy oczekuje, że wejście
Chorwacji do UE wpłynie na obniżenie cen.
Na razie jednak należy się liczyć z dodatkowymi wydatkami – dotyczy to armatorów
trzymających w Chorwacji prywatne jachty
pod obcą banderą. Na szczęście chorwacki
rząd przygotował specjalny program, który umożliwia opłacenie należności według
obniżonych stawek.

14

– Do tej pory, kupując jacht w Polsce
i przewożąc go do Chorwacji, nie płaciliśmy podatku VAT (łód nabywaliśmy
w cenie netto). Mogliśmy korzystać z jachtu, pod warunkiem że nie przekraczał on
granic UE (nie mogliśmy na przykład popłynąć do Włoch lub do Grecji) – mówi
Marek Stryjecki prowadzący w ibeniku
firmę czarterową Odisej Yachting.
Teraz jednostki stacjonujące w chorwackich marinach muszą zostać obciążone
podatkiem. Mamy kilka możliwych rozwiązań. Możemy zapłacić polską stawkę VAT
(23 proc.) i żeglować po całej unii pod naszą
banderą. Możemy też zapłacić VAT w Chorwacji (25 proc.). Dla jachtów o wartości 200

riat ie
t r est ulu ion
cz warto a i ta
tys. zł będzie to wydatek odpowiednio 46
i 50 tys. zł. Aby nie zrujnować armatorskich
budżetów, Chorwacja wprowadziła przepis
umożliwiający zapłacenie VAT w wysokości
5 proc. wartości celnej łodzi (uwaga, tylko
do 31 maja 2013 roku – pó niej trzeba będzie
zapłacić podatek w pełnej wysokości). Do
tego należy doliczyć opłatę celną (1,7 proc.)
oraz opłaty związane z rejestracją łodzi (100
– 200 euro). Jeśli jednostka pływająca została
zakupiona w UE i posiada dowód pochodzenia (świadectwo EUR1 lub oświadczenie na
fakturze), naliczana jest opłata celna według
stawki preferencyjnej w wysokości 0 proc.
Usługę skierowaną do armatorów, której
zadaniem jest opłacenie podatku i rejestracja łodzi, oferuje między innymi chorwacki
oddział firmy ubezpieczeniowej Yacht-Pool.
Armator zdecydujący się na współpracę z tą
agencją nie będzie musiał samodzielnie dokonywać wszystkich procedur. Informacji
dotyczących podatku VAT oraz rejestracji
łodzi firma Yacht-Pool Chorwacja udziela
bezpłatnie (kontakt: Yacht-Pool Kroatien,
EU Import Administration, tel. 00385 52
432230, info yacht-pool.com.hr).
Można też zwrócić się do niektórych firm
czarterowych, marin czy kancelarii adwokackich. Zapytania w języku chorwackim,
angielskim, niemieckim i włoskim można
przesyłać także na adres: nautika hgk.hr.
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Żeglarski Puchar Trójmiasta
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R

egaty rozegrane zostaną od 24 do
26 maja. Organizatorami są miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz
Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
Sponsorem została Grupa Lotos. Impreza
ma bardzo ciekawą formułę – jest trzech
gospodarzy trzydniowych regat: Gdańsk,
Gdynia i Sopot (każde miasto ugości uczestników jednego dnia). Co roku start i meta
zawodów będą w innym mieście.
Żeglarski Puchar Trójmiasta to jedna
z pierwszych imprez w sezonie. Ma być
cyklicznym wydarzeniem sprzyjającym
integracji żeglarskiego środowiska. Organizatorzy wierzą, że stanie się ważnym elementem regatowego kalendarza i przyczyni
się do propagowania mody na żeglowanie
po Zatoce Gdańskiej i Bałtyku.
Do rywalizacji i zabawy zaproszone zostaną profesjonalne ekipy jachtów regatowych oraz załogi amatorskie. Na starcie
staną łodzie z klas KWR (grupa I), ORC
(grupa I), jachty o długości do 7 metrów, do
www.magazynwiatr.pl

9 metrów oraz większe. Osobne klasyfikacje przewidziano dla jednostek turystycznych T1, T2 i T3, a także dla katamaranów
(klasa A i F-18). W kategorii Open sklasyfikowane zostaną jachty nie mieszczące się
w żadnej z powyższych klas.
Otwarcie miasteczka regat zaplanowano w Marinie Gdańsk w piątek (24 maja)
o godz. 16.00. Będzie muzyka i grill, rozpocznie się przyjmowanie jachtów do regat,
a sędziowie sprawdzą dokumenty pomiarowe i wydadzą instrukcje żeglugi oraz pakiety startowe dla każdego uczestnika. O godz.
20.00 nastąpi uroczyste otwarcie imprezy.
Sobotni poranek uczestnicy i osoby towarzyszące powitają wspólnym śniadaniem. Tuż
po nim rozpocznie się odprawa sterników.
Start do pierwszego wyścigu odbędzie się na
wysokości gdańskiego molo w Brze nie około godz. 11.30. Tego dnia rozegrany zostanie
także wyścig długi na trasie do Gdyni, gdzie
załogi spędzą wieczór i noc pełną atrakcji.
W gdyńskim miasteczku regat odbędzie się

koncert, zaplanowano też pokazy i poczęstunek (wszystko na koszt organizatora). W niedzielę rano gospodarze nakryją do śniadania
w głównym namiocie regat. Pó niej odbędzie
się start do kolejnego biegu krótkiego. Pół godziny po jego zakończeniu rozpocznie się rywalizacja na trasie do Sopotu, gdzie na godz.
17.00 zaplanowano ceremonię zakończenia
z poczęstunkiem przy muzyce. Organizatorzy zapowiadają wysoki poziom zawodów,
atrakcje i posiłki w cenie wpisowego (do 80
złotych) oraz ciekawe nagrody.
Więcej informacji oraz zgłoszenia na
stronie: www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl.
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Paszke „Po powrocie do kraju spotkam się ze sponsorami, moim zespołem i wspólnie podejmiemy decyzję, co dalej”.

poniedziałek 7 stycznia Roman
Paszke wyruszył z Las Palmas.
Wiatry wiejące z prędkością 20
węzłów sprzyjały żegludze – Paszke płynął
szybciej niż podczas pierwszej próby sprzed
roku. 14 stycznia minął równik, ale już dwa
dni pó niej powiedział nam w rozmowie
telefonicznej: „dobrych wieści nie mam,
prognozy pogody zapowiadają bardzo silne
wiatry, nawet ponad 50 węzłów”. Po kolejnych dwóch tygodniach, będąc prawie dokładnie w tym samym miejscu, w którym
rok wcześniej miał awarię, podjął decyzję
o przerwaniu rejsu: „Jest to mój osobisty
dramat, ponieważ wiele czasu poświęciliśmy z kolegami i przyjaciółmi na przygotowanie tego projektu. Ostatnie dni bardzo
mnie wyczerpały. W nocy znów mają nadejść silne wiatry ze szkwałami powyżej 40
węzłów. Nie mam już sił czekać na kolejną
możliwość przejścia ornu i przedostanie
się na Pacyfik. Po prostu nie mam już sił”.
Kilka dni pó niej, w kolejnej rozmowie telefonicznej, Roman Paszke powiedział nam
między innymi: „Przez pierwsze dwie doby
po przerwaniu rejsu prawie nie spałem. Nie
mogłem zasnąć. Smutne, że tak to się wszystko potoczyło, ale co mogłem więcej zrobić
Musiałem się zmierzyć z tą decyzją. Teraz
wracam przez Atlantyk. Po powrocie do kraju
spotkam się ze sponsorami, moim zespołem
i wspólnie podejmiemy decyzję, co dalej...”
Katamaran „Gemini 3” rozpoczął powrotny rejs do Europy. Na chwilę zatrzymał się
w brazylijskiej Marinie da Glória, gdzie do
Romana Paszke dołączył Adam Skomski.
Okołoziemską trasę ze wschodu na zachód
pokonało non stop zaledwie sześciu żeglarzy. Dziewięć lat temu Francuz Jean-Luc
Van Den eede, płynąc jednokadłubowym
jachtem „Adrien”, uzyskał rekordowy czas
122 dni, 14 godzin i 3 minuty. Była to jego
trzecia wyprawa po rekord (pierwsza udana). Do dziś nikt tego wyniku nie poprawił.

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
MARZEC 2013
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Dragonfly TM Sonar/GPS
z CHIRP DownVision TM
Zobacz podwodny świat z fotograficzną dokładnością
za pomocą sonaru Dragonfly DownVision TM, pierwszej
kompaktowej echosondy rybackiej wysokiej rozdzielczości,
korzystającej z technologii CHIRP. Dragonfly posiada
dwuzakresowy sonar CHIRP, pozwalający na odkrywanie
struktury i śledzenie ryb, tak jak nigdy wcześniej.

Zobacz możliwości Dragonfly na stronie:
www.raymarine.com/ga

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

apraszamy
od lutego
do marca

ista dystry utorów i partnerów handlowych dostępna jest na stronie www.eljacht.pl
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uba Strzyczkowski, dziennikarz
radiowej Trójki, odbył atlantycki rejs z Wysp Kanaryjskich
na Gwadelupę. Płynął jachtem „Delphia
Trójka” (Delphia 40.3). Na pokonanie trasy
potrzebował 24 dni i 15 godzin. Rejs Kuby
był spełnieniem marzeń radiowca i doskonałym pomysłem na promocję żeglarstwa.
Szymon Kuczyński ukończył na jachcie „Lilla My” dwuetapowy rejs na trasie
Sagres – Teneryfa – Martynika. Żeglował
drewnianym jachtem typu Setka, o długości pięciu metrów, który zbudował wspólnie z Dobrochną Nowak. Pokonanie trasy
z Wysp Kanaryjskich na Karaiby zajęło mu
niecałe 32 doby. Szymon wygrał wyścig
z drugim jachtem tego samego typu dowodzonym przez Janusza Maderskiego.
Internauci docenili szkutnicze umiejętności Szymona i żeglugę małym jachtem.
Poniżej przedstawiamy fragmenty dyskusji

(skróty pochodzą od redakcji, wszystkie
komentarze w pełnym brzmieniu znajdują
się na stronie www.magazynwiatr.pl).
Wojtek: Uważam, że zarówno Szymon,
jak i Janusz dokonali niezwykłej rzeczy.
Oprócz gratulacji i wyrazów uznania, należą im się tytuły.
Arek Pawełek: Ogromny szacunek dla
Szymona i Janusza Druga edycja regat odbędzie się w 2016 roku, wiec jest trochę czasu na zbudowanie jachtów. Niech na starcie
następnych regat stanie 100 setek Nie tylko Francuzi mogą organizować wspaniałe
imprezy. Dodam jeszcze parę słów na temat komentarzy dotyczących rejsu Kuby
Strzyczkowskiego. Jeśli ktoś twierdzi, że
samotne przepłynięcie Atlantyku, nawet
takim jachtem jak Delphia, nie jest wyczynem, to niech wsiądzie na pokład. Delphia
to duża jednostka, jej obsługa i bezpieczne
przejście oceanu są warte docenienia.

ostatni
roc

Maniek: Każdy samotny rejs jest niebezpieczny, wymaga wiedzy, dyscypliny
i wielkiego samozaparcia. Znam żeglarzy,
którzy bez rozgłosu podnoszą kotwicę
i płyną. Tylko dlatego, że to lubią. I po to,
by kolejny raz się sprawdzić. Oczywiście –
wyrazy szacunku dla obu żeglarzy.
Arek Pawełek: Maniek, zgadzam się
z tobą całkowicie. Zwracałem się do osób,
które twierdzą, że rejs Kuby, to nic takiego,
bo przecież miał świetny jacht i doskonałe
wyposażenie. Nie zgadzam się z tym twierdzeniem. A co do tego sprawdzania się:
czasami płyniemy po to, by się sprawdzić,
a czasami dla przyjemności.
Filip: Strzyczkowski miał pecha, że redakcja umieściła go w parze z Szymkiem.
I szkoda, że pominięto Janusza Maderskiego. Bo to przecież on wpadł na pomysł
żeglugi setką przez Ocean Atlantycki i też
cały dopłynął do mety.
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kwietniu 2012 roku Ministerstwo Gospodarki zawarło
umowę na realizację programu promocji polskiego przemysłu jachtowego. Wykonawcą programu zostało
konsorcjum w składzie: Fundacja Klaster
Polskie Jachty z siedzibą w Augustowie
oraz spółka doradcza ICM Poland z siedzibą w Warszawie. Konsorcjum wygrało
przetarg zorganizowany przez ministerstwo. W tym samym przetargu udział
wzięły wspólnie dwa podmioty: firma
Murator E po, organizator targów żeglarskich Wiatr i Woda oraz Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych
zrzeszająca między innymi największe
krajowe stocznie.
Program wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
obejmuje ponad 40 działań, których zadaniem jest promocja przedsiębiorstw z branży jachtowej. Każdy uczestnik programu
musi zadeklarować udział co najmniej w 20
imprezach (targi, misje gospodarcze, szkolenia). Ministerstwo może dofinansować
działania promocyjne jednej firmy kwotą
do 820 tys. zł (75 proc. wartości projektu).
Pozostałe koszty przedsiębiorstwo musi pokryć z własnych funduszy (25 proc.). Do programu zakwalifikowano dotąd sześć firm.
Projekt trwać będzie do końca marca
2015 roku. Zakłada on między innymi
prezentację polskich firm na zagranicznych targach żeglarskich w D sseldorfie,
Paryżu, Genui, Southampton, Barcelonie, Amsterdamie, Warszawie i w Gdyni
(w każdym mieście trzy imprezy w kolejnych trzech latach).
W styczniu odbyła się prestiżowa wystawa boot D sseldorf. Swe produkty
promowało 1674 wystawców z 63 krajów.
Targi odwiedziło ponad 226 tys. gości
z 50 państw. To doskonała okazja, by zaprezentować światu wszystko co najlepsze. Tymczasem konsorcjum promowało
polski przemysł jachtowy (pod hasłem
„Polish Marine Industry”) na niewielkim
i skromnym stoisku. Obserwując targowe
www.magazynwiatr.pl

działania finansowane przez ministerstwo, informacja ze strony internetowej
konsorcjum mówiąca, że realizuje ono
największy w historii program promocji
polskiego przemysłu jachtowego, brzmi
jak żart.
Oczywiście wyroby polskich stoczni
były obecne na niemieckiej wystawie. Nasze firmy wykupiły powierzchnie dla swoich łodzi z własnych budżetów. Największe
stocznie miały w D sseldorfie okazałe stoiska warte nawet 70 tys. euro. Trzynaście
przedsiębiorstw promowało swoje łodzie w
ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej (jachty żaglowe na stoisku o powierzchni 405 m kw., a motorowe na stoisku o powierzchni niespełna 200 m kw.).
Natomiast branżowa wizytówka „Polish
Marine Industry”, firmowana przez Ministerstwo Gospodarki i konsorcjum, które
wygrało ministerialny przetarg, ograniczała się do niewielkiej i ubogiej powierzchni wykupionej za kwotę około 2 tys. euro
(metr kwadratowy na wystawie w D sseldorfie kosztuje 134 euro). Podobna sytuacja
była na wcześniejszych imprezach targowych w Paryżu, Genui i w Southampton. –
Nie widziałem na stoiskach konsorcjum ani
jednego jachtu. Na jedną z zagranicznych
wystaw przywieziono kilka kajaków. Taki
obraz kompromituje polski przemysł jachtowy za granicą – mówił nam jeden z przedsiębiorców obecny prawie na wszystkich
zagranicznych targach. – Stocznie nie chcą
uczestniczyć w tym przedsięwzięciu – dodaje szef jednej z mazurskich firm (prosi
o zachowanie anonimowości). – Wolą pozyskiwać środki z innych, bardziej przyjaznych ródeł, na przykład z Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Szkoda, że poka ne kwoty, które mogłyby pomóc polskim firmom w niełatwych
czasach, wydawane są w sposób, który
budzi tak poważne zastrzeżenia branży.
Przedstawiciele konsorcjum nie wyrazili
zgody na udzielenie nam komentarza w tej
sprawie.
rz szto le ni
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W klasycznie za udowanym salonie uwagę zwracają rozkładany stół z litego drewna oraz zagłówki na półokrągłych sza kach.

Nowość z Niemiec: Dehler 38
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ehler 38 to pierwszy jacht tej marki wyprodukowany od
początku do końca w stoczni w Greifswaldzie (do tej
pory łodzie budowano w zakładzie pod Dortmundem).
– Model jest ważny dla jego twórców, ponieważ wprowadzany jest
na rynek w 50-lecie firmy – mówi Jędrzej Kocewicz reprezentujący
w Polsce marki z grupy anse.
Jacht o długości 11,5 metra przeznaczony jest dla małych załóg
(trzy kabiny plus mesa) i rodzin, które na równi z weekendowymi
i wakacyjnymi rejsami cenią osiągi i rywalizację w morskich regatach. Dehler 38 ma sportowe rysy kadłuba i zarazem dość oszczędny, wręcz ascetyczny design. Prawie pionowa dziobnica, smukła linia i niezbyt mocno wyniesiona nadbudówka, która płynnie obniża
się do poziomu pokładu – wszystkie te elementy nadają nowej łodzi

ma smukłą linię i niez yt mocno wyniesioną nad udówkę. acht mo e mie dwie lu trzy ka iny.

reklama

Dehler

prawdziwie sportowego charakteru. Także osprzęt jest wysokiej regatowej klasy. – Tu, w Greifswaldzie, jesteśmy bardzo dumni z tego
projektu – powiedział Karl Dehler, szef zespołu wprowadzającego
jacht do produkcji.
Dehler 38 zapewnia też wygodę łodzi turystycznej. Wnętrze
kryje salon z kambuzem (wysokość: 1,9 m) oraz obszerną łazienkę
z prysznicem. W klasycznie zabudowanym salonie uwagę zwracają
piękny rozkładany stół z litego drewna oraz zagłówki przymocowane do półokrągłych szafek. Jacht może mieć dwie lub trzy kabiny. Do łazienki możemy wejść od strony salonu lub przez niewielką
garderobę rufowej kabiny znajdującej się na lewej burcie (w wersji
z dwoma kabinami to przejście prowadzi do obszernej bakisty).
Bardzo ciekawie zaprojektowano główne drzwi łazienkowe – po
wejściu do przedziału z prysznicem i toaletą stają się one drzwiami oddzielającymi prysznic od przedziału z umywalką. Dehler 38
kosztuje od 129 tys. euro netto. Przedstawicielem marek grupy
anse jest szczecińska spółka oryzont: www.hanseyacht.pl.
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Urodzinowy Hunter 40

N

a swoje 40. urodziny amerykańska stocznia unter Marine
przygotowała model unter 40,
który – zdaniem producenta – ma wyznaczać nowy poziom luksusu. Łodzie tej firmy znane są z ekskluzywnego wzornictwa
i doskonałych własności nautycznych. Urodzinowy jacht ma wszystkie cechy poprzednich konstrukcji, a także kilka ciekawych
rozwiązań technicznych, które zaskoczą
dotychczasowych klientów. Łód wyposażono w dwa systemy sterowe, dużą składaną platformę kąpielową pokrytą drewnem
tekowym (po otwarciu sięga bardzo daleko
za rufę) oraz wygodny przestronny kokpit
z rozkładanym stołem, dużym ploterem
map i kompasem. Nad kokpitem znajduje
się solidna osłona (hardtop), na której zamontowano baterię słoneczną oraz szynę
do prowadzenia wózka szotów grota.

unter

Wnętrze zaskakuje jakością wykonania
i doborem materiałów. Ten 12-metrowy jacht
jest typową armatorską jednostką dla wymagających klientów. Ma dwie kabiny, dwie
łazienki oraz obszerny salon z kambuzem
i przedziałem nawigacyjnym. Na dziobie, tuż
obok przedniej toalety, jest kabina gościnna.
Na przedniej ścianie salonu zamontowano
duży telewizor. Kanapy okalające stół jadalny pomieszczą całą załogę oraz gości. Zwróciliśmy też uwagę na liczne uchwyty dobrze
wkomponowane w wystrój wnętrza – znajdują się nad burtowymi oknami, a także w środkowej części salonu i na kuchennym blacie.
Całą szerokość kadłuba w rufowej części
zajmuje kabina armatorska z podwójnym łóżkiem, szafkami i osobnym wejściem do centralnej łazienki (przez część prysznicową).
Polskim przedstawicielem stoczni unter
Marine jest firma Maan Sp. z o.o.

jest typową armatorską jednostką dla wymagających klientów.
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Jachty Elan w Polsce
Firma Best Boats ze Szczecina (mająca siedzibę na przystani Marina Club) oferowała
do tej pory głównie łodzie motorowe (czarter
i sprzedaż). Od niedawna jest także polskim
dystrybutorem jachtów żaglowych Elan.
Stocznia z miejscowości Begunje na Gorenjskem (północna Słowenia) szczyci się
65-letnią tradycją w budowie łodzi oraz
tym, że Elan jest najbardziej znaną w świecie marką pochodzącą ze Słowenii. Oprócz
jachtów żaglowych i motorowych pod nazwą Elan sprzedawane są także narty i deski snowboardowe, a nawet sprzęt znany ze
skoczni narciarskich.
W 1949 roku firma rozpoczęła działalność od produkcji kajaków i małych łodzi
www.magazynwiatr.pl

z drewna. W latach 80. znana była głównie
z modelu Elan 31, który zdobył mistrzostwo
świata klasy wierć Tony. W następnych
dekadach kolejne modele ze Słowenii zyskiwały uznanie żeglarzy i fachowców, zdobywając prestiżowe europejskie nagrody. Były
to modele Elan 344 i 340, a pó niej Elan
350. Dziś przedsiębiorstwo oferuje klientom
łodzie z linii Cruiser i Performance. Podczas
targów w D sseldorfie światową premierę
miała nowa jednostka Elan 400, która zdaniem obserwatorów odziedziczyła wiele
cech swej poprzedniczki – łodzi Elan 350.
Elan 400 to jacht z trzema kabinami i miejscami sypialnymi dla ośmiu osób. Strona
dystrybutora: www.bestboats.pl.
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Zwyciężyła francuska łód RM 1260. Tę
niemal 12-metrową jednostkę zbudowano
ręcznie ze sklejki. Konstrukcję pokryto laminatem. Oprócz głównego żagla mamy także
fok, genuę i spinaker. RM 1260 może być do-

Du our
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starczana w wariantach z dwiema płetwami
sterowymi, a także w wersji z dwiema płetwami balastowymi. Wersja z podwójnym kilem
szczególnie zaciekawiła Amerykanów, prowokując ich do internetowej dyskusji na temat
zalet i wad tego rozwiązania. Nowocześnie
i funkcjonalnie zaprojektowane wnętrze zapewnia nocleg 9-osobowej załodze. Ambicją
projektantów było stworzenie jednostki dla
doświadczonych żeglarzy, łatwej w prowadzeniu i mającej duży potencjał. Dla zapalonych regatowców przewidziano nawet możliwość wyposażenia łodzi w maszt węglowy.
Strona producenta: www.rm-yachts.com.

Kategoria: jacht
regatowo-turystyczny
ominowane jachty Du our
Per ormance, Grand oleil ,
Patton, ly , P .
Zwyciężył Dufour 36 Performance. Francuska stocznia włożyła wiele pracy, by w jak
najlepszy sposób połączyć własności jednostki regatowej i turystycznej. Powstał dzięki
temu elegancki i praktyczny jacht o nowo-

czesnym sportowym wyglądzie. Doskonałe rozmieszczenie pokładowych urządzeń
sprawia, że łód z łatwością prowadzi nawet
jedna osoba. Pełniejszy dziób zapewnia zarówno więcej miejsca pod pokładem, jak
i lepsze zrównoważenie. Wewnątrz kadłuba
znajdziemy nowocześnie i gustownie zaprojektowane kabiny z nietypowym, bardzo
szerokim wejściem do dziobówki oraz symetrycznie zabudowaną mesą. Choć jacht
z powodzeniem może służyć do żeglugi turystycznej, wiele elementów wyposażenia
nadaje mu cech regatowej maszyny. Załoga
może nawet usunąć z kokpitu siedziska, które nie są przydatne podczas rywalizacji na
trasie. Jednostka zdobyła już wcześniej tytuł
Jacht Roku 2013 w konkursie miesięcznika
„Sailing World” (w kategorii crossover).
Zwycięzca wielu regat teraz oczekuje na potwierdzenie swojej wartości podczas startu
w mistrzostwach świata ORC. Strona importera: www.yachtsandyachting.pl.

Kategoria: jacht luksusowy
ominowane jachty mel , Disco ery
all erg assy
, talia . , outherly
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FOT. DUFOUR YAC TS

W

ubiegłym roku powstało
w Europie około 100 nowych
jachtów. Jak w tej licznej flocie odszukać najlepsze Najpierw sędziowie wybierają pięć jednostek w każdej kategorii i ogłaszają nominacje, które już są
sporym wyróżnieniem. Następnie 25 pięć
jachtów zostaje przetestowanych przez kolegium sędziowskie. Pierwszą grupę łodzi
sprawdzono po zakończeniu targów w Southampton (wiało nawet do 9 stopni Beauforta), pozostałe w La Spezia we Włoszech
przy słabej bryzie. Długie dyskusje i analizy wyników zakończyły się ogłoszeniem
zwycięzców.

Per ormance. acht roku w kategorii jednostek regatowo turystycznych.
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WYZWANIA PERYSKOP

. Polski jacht nominowany do nagrody w kategorii łodzi turystycznych. Wcze niej został jachtem roku w horwacji.

Zwyciężył włoski jacht Italia 13.98. Łód
z nowej weneckiej stoczni to przemyślana konstrukcja zapewniająca dobre osiągi
i najwyższy poziom komfortu. Jacht doceniono już wcześniej, przyznając mu tytuł
Nautical Design Award 2012 (za aranżację wnętrz). Niemal wszystkie możliwe
udogodnienia, na przykład hydrauliczne
baksztagi, producent montuje w standardzie. Nieskomplikowane w obsłudze ożaglowanie (grot, fok i genaker) umożliwia
płynięcie z prędkością ponad 10 węzłów na
kursach baksztagowych już przy umiarkowanej sile wiatru. Duży kokpit, niska nadbudówka i płaski pokład dają sporo miejsca
do wypoczynku. Jak przystało na luksusową jednostkę, na pokładzie i w kokpicie
nie widać szotów – zostały poprowadzone
pod pokładem, schowano nawet roler foka.
Wnętrze kadłuba zachwyca przestronnością i ergonomiką. Wszystko z perfekcyjną
dokładnością pokryto drewnem tekowym.
Nie zapomniano o takich detalach, jak
zintegrowane moskitiery, żaluzje i zasuwane wewnętrzne okiennice. Italia 13.98
jest wszechstronnym jachtem dla koneserów, nadającym się zarówno do żeglugi
turystycznej, jak i do udziału w regatach.
Stanowi doskonałe połączenie luksusu, elegancji i osiągów żeglarskich. Strona producenta: www.italiayachts.it.

Kategoria: jacht sportowy
ominowane jachty
ero,
, eascape
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ne, ode
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Zwyciężył J 70 produkowany przez
amerykańską firmę J Boats. Ten sportowy monotyp przeszedł nietypową drogę
do europejskiej nagrody. Został bowiem
www.magazynwiatr.pl

wybrany do testów w La Spezia, kiedy
okazało się, że spośród wyznaczonych
wcześniej jachtów aż trzy nie zostaną dostarczone. W USA konstrukcja została
wcześniej uhonorowana tytułem Boat Of
The Year 2013 przez miesięcznik „Sailing
World”. Łód ma nowoczesną sylwetkę
nawiązującą do większej poprzedniczki
(J 80), którą sprzedawano w tysiącach egzemplarzy. Żegluga tym bolidem dostarcza
wielu emocji, szczególnie na kursach baksztagowych. J 70 może też pełnić funkcję
jednostki szkoleniowej. Prawie siedmiometrowej długości kadłub ma podnoszoną płetwą balastową, chowany węglowy
bukszpryt oraz węglowy maszt i bom.
Komisja doceniła dobą manewrowość tej
niewielkiej jednostki i jej osiągi. Pierwsze
regaty klasy J 70 odbyły się w USA już we
wrześniu ubiegłego roku. Także w Europie
planowane są liczne imprezy, a we wrześniu na Gardzie rozegrany zostanie Puchar
Europy. Jak ogłosiła spółka J Boats, do
czerwca 2013 roku wyprodukuje 327 łodzi
dla odbiorców z 15 państw. Strona producenta: www.jboats.com.

Fot. disej achting

słynne trimarany „Banque Populaire V”,
„BMW Oracle” i „Groupama III”. Jacht
o długości 18 metrów jest szybki i zarazem
przestronny. rodkowa kabina na platformie łączącej kadłuby zapewnia przestrzeń,
a ogromne okna pozwalają cieszyć się rozległą panoramą. Jednostka zachwyca piękną
sylwetką. Stopniowo wznosząca się nadbudówka minimalizuje opór powietrza. Sterować możemy za pomocą koła sterowego lub
rumpla. Katamaran 5X to duża pełnomorska
jednostka zapewniająca doskonałe osiągi
i wysoki komfort. Zdaniem amerykańskich
internautów, stanowi gro ną konkurencję
dla produktów firmy Gunboats. Strona producenta: www.catamaran-outremer.com.
arcin itu a

Kategoria: jacht wielokadłubowy
ominowane jachty atana , Dragon ly
upreme, autitech
, utremer ,
.
Zwyciężył francuski katamaran Outremer 5X. W jego projektowaniu brali udział
Michel Desjoyeau , jedyny żeglarz, który
dwukrotnie wygrał regaty Vendée Globe,
oraz sławny francuski stylista Patrick Le
uément, wieloletni dyrektor biura projektów w Renault. Wspierało ich także biuro
konstrukcyjne VPLP, które projektowało

reklama

Delphia
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irma Mazurskieczartery.pl, prowadzona przez Dariusza Gorczycę i Bogdana Błockiego, ma swoją
bazę w przyjaznym dla żeglarzy porcie Łabędzi Ostrów w Pięknej Górze koło Giżycka
położonym nad jeziorem Kisajno, na szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich. Wybierający
się w rejs znajdą tam tawernę z dobrym jedzeniem i tarasami na skarpie nad jeziorem,
zaplecze sanitarne (WC, prysznice, umywal-

ki), wodę i prąd przy kei, serwis techniczny
i parking strzeżony całą dobę. Zaletą położenia portu nad jeziorem Kisajno jest możliwość żeglugi po dużej części północnych
Mazur bez składania masztu (jedynie Most
Sztynorcki broni przejścia na Mamry).
Mazurskieczartery.pl udostępniają flotę
bogato wyposażonych jachtów typu Mariner 830 i Twister 780. Jachty są kompletnie
wyposażone pod względem nautycznym

Złota rybka

łota y ka ma osiem nowych łodzi klasy Phila

Z

.

łota Rybka działa na rynku czarterowym już siódmy sezon. Ma
osiem nowych łodzi klasy Phila 880 ze stoczni Delphia Yachts. Tymi
jachtami, o długości 9 metrów, żeglować
może nawet 10 osób. – Łodzie Phila 880
są szybkie, zwrotne, bezpieczne, mają
wyjątkowo praktyczne rozwiązania na pokładzie i świetnie sprawdzają się w czarte-
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rach – mówi zarządzający flotą Zbigniew
Makarski. Zaskakuje doskonałe wyposażenie czarterowych jednostek. Na pokładach mamy nie tylko silniki z manetkami,
wska niki Raymarine ST40, radia z odtwarzaczem płyt CD i tenty chroniące przed
słońcem, ale także stery strumieniowe, systemy grzewcze firmy Webasto, lodówki,
prysznice pokładowe i po dwie baterie sło-

i bytowym, a ponad standard mają: ogrzewanie gazowe i elektryczne, telewizory
LCD, radia CD z systemami głośnikowymi oraz lodówki na prąd i gaz. Każdy jacht
wyposażony jest w instalację Wi-Fi pozwalającą na łączenie z internetem.
Marinery 830 to komfortowe i stabilne
jachty, które łatwo się prowadzi w każdych
warunkach. Z kolei Twistery 780 to szybkie
łodzie, które zadowolą nie tylko turystów, zapewniając im wysoki komfort, ale także załogi szukające nieco bardziej sportowej żeglugi. Wszystkie jachty dostosowane są dla załóg
do ośmiu osób (system koi 6 2). Na życzenie
klientów firma zapewnia usługi doświadczonych sterników, catering i dowóz zakupów
we wskazane miejsce. Jest też możliwość
zamówienia czarteru one way. Rezerwacji
dokonamy telefonicznie ( 882 066 585) lub
online na stronie www.mazurskieczartery.pl.
Firma prowadzi też działalność polegającą na
pośredniczeniu w czarterach i zarządzaniu
prywatnymi jachtami innych armatorów.

mAZuRsKiECZARTERY.pl
ezerwacje online www.mazurskieczartery.pl
ontakt kontakt mazurskieczartery.pl,
Port a ędzi strów, Piękna Góra,
Gi ycko,
GP
.
.

neczne. Od końca maja do końca sierpnia
czarter jachtu Phila 880 kosztuje 500 zł za
dobę. W kwietniu, w maju (od 5 do 25 dnia
miesiąca), a także we wrześniu i w pa dzierniku, za wynajęcie łodzi zapłacimy
400 zł za dobę. Stałym klientom firma oferuje atrakcyjne rabaty.
Portem macierzystym Złotej Rybki
jest przystań Makarina w Rudzie nad jeziorem Wojnowo. Port usytuowany jest
w spokojnej zatoczce, na wschód od szlaku prowadzącego z Niegocina w kierunku
miejscowości Miłki. W przyszłości ma
tędy przebiegać droga wodna przez jeziora
Wojnowo, Buwełno i Tyrkło – aż do Okartowa. W okazałym budynku portowym
działa restauracja, są pokoje gościnne oraz
eleganckie sanitariaty. A tuż obok goście
korzystają z pola kempingowego i miejsca
na ognisko. Przystań dysponuje także gościnnymi stanowiskami postojowymi oraz
miejscami rezydenckimi. Aby tu trafić, wystarczy z Niegocina skierować jacht w kierunku jeziora Niałk Duży i przepłynąć na
Wojnowo.

CZARTER ZŁOTA RYBKA
ezerwacje z imak gmail.com,
Port ezioro Wojnowo, uda a,
ennik www.makarina.pl
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ynamicznie rozwijający się Dalpol Yacht działa na rynku już od
15 lat. Jachty z tej stoczni zdobyły
uznanie nie tylko prywatnych armatorów, ale
też wielu firm czarterowych i szkoleniowych.
Od 2012 roku stocznia rozszerzyła działalność o czarter jachtów na Mazurach, dając
możliwość testowania swoich łodzi klientom
decydującym się na zakup własnej jednostki
oraz wszystkim chcącym spędzić żeglarskie
wakacje. Do dyspozycji mamy flotę nowych
i bogato wyposażonych łodzi: jachty rodzinne, turystyczne, a także jednostki bardziej
sportowe. Flota jest w ciągłej rozbudowie, ponieważ firma dba o stałe wzbogacanie oferty.
Phobos 29 pomieści nawet 8-osobową załogę. Jacht jest szybki, dzielny i mimo swoich rozmiarów, sterowanie nim nie sprawia
kłopotów. Poza tym posiada bogate wyposażenie hotelowe. Phobos 27 zapewni większy komfort 6-osobowej załodze. Łódka
ma wygodną platformę kąpielową, a także
bimini. Ster obsługiwany jest kołem.
Phobos 25 ma obszerne wnętrze z 8 miejscami do spania (6 2). Ten model polecamy
rodzinom z dziećmi i młodzieży. Jacht jest
stabilny, szybki i łatwy w prowadzeniu.
Phobos 22 (nowość 2013) jest prawie sportową konstrukcją dla aktywnych żeglarzy.
Wnętrze gwarantuje wygodny nocleg czterem osobom, ale bez luksusów. Za to mamy
olbrzymi kokpit i szybką łód , którą dla

Dalpol yacht

Dalpol acht o eruje jachty rodzinne, a tak e jednostki ardziej sportowe.

potrzeb czarteru wyposażono we wszystkie
udogodnienia znane z mazurskich jednostek.
Phobos 21 to najmniejszy hotel na Mazurach przeznaczony do rodzinnego żeglowania. Podejdzie do każdego brzegu i znajdzie
dla siebie miejsce w każdym porcie. Przeznaczony jest dla czterech osób, ale rodzina
z trojgiem dzieci też się wyśpi. Jumper 19
to bardzo zwinna niewielka jednostka.
Wnętrze o wysokości 1,4 m, wyposażone
w kambuz i stół, zapewnia nocleg czterem
osobom. Niewielkie rozmiary jachtu pozwolą na żeglugę do miejsc niedostępnych
dla dużych jednostek.

Fot. Dalpol acht

W Stanicy Żeglarskiej Tajty w Wilkasach
czeka miła i fachowa obsługa. Firma oferuje dogodny system rezerwacji online. Na
stronie internetowej znajdziemy aktualnie
dostępne jachty oraz system pozwalający na
zakupienie czarteru przez sklep internetowy.

DAlpOl YACHT CZARTERY
ezerwacja czartery dalpolyacht.pl,
,
Port tanica eglarska ajty,
ul. Przemysłowa ,
Gi ycko
ennik www.czartery.dalpolyacht.pl

F

irma Boating.pl, operator Portu
Tajty (sąsiadującego z hotelem „Tajty”), oferuje między innymi dwa
jachty motorowe typu Courier 970 o długości niespełna 10 metrów, trzy jachty żaglowe
Nubian 24 oraz kabinową sportową łód
Galia 670 MC z silnikiem o mocy 200 KM.
Courier 970 to stylowa wypornościowa
jednostka morska z silnikiem o mocy 55 KM,
która przy ekonomicznej prędkości zużywa
zaledwie 2,5 l ropy na godzinę. Jacht zapewnia załodze (6 2) komfortowe warunki
mieszkalne i bezpieczną żeglugę. Wewnątrz
znajdziemy dwie duże rozkładane koje w mesie, składany stół oraz podwójne koje w kabinach dziobowej i rufowej. Courier 970 ma ster
strumieniowy, ploter map z locją Mazur, TV,
DVD, prysznic z ciepłą wodą, toaletę, lodówkę, kuchenkę i ogrzewanie. Na rufie znajduje
się platforma kąpielowa z prysznicem, a pokłady i kokpit pokryto drewnem tekowym.
Stanowisko sternika oraz kokpit przykrywa
daszek z nastrojowym oświetleniem.
Nubian 24 to stabilny jacht z obszernym
wnętrzem i 8 miejscami do spania. Ma bardzo małe zanurzenie, po podniesieniu miecza wynosi ono 0,29 m. Gdy uniesiemy płetwę steru, bez problemów podejdziemy pod
płytki brzeg. Pod pokładem mamy podwójną
koję dziobową, dwie podwójne koje na rufie
oraz dwie dodatkowe w mesie. Jacht wyposażony jest w kuchenkę i zamykaną kabinę

www.magazynwiatr.pl

Port ajty. Przy kei cumują jachty ourier

i u ian

sanitarną. Amatorów pływania ślizgowego
zainteresuje Galia 670 MC. To szybka łód
motorowa potrafiąca żeglować z prędkością nawet 40 węzłów. We wnętrzu znajdują się duża koja dziobowa, nieco mniejsza
hundkoja oraz rozkładane miejsce sypialne
w saloniku. Łód wyposażono w dotykową
nawigację z mapami Mazur, ogrzewanie
i lodówkę. Galią możemy sterować z pokładu zewnętrznego lub z wnętrza.
Port Tajty to kameralna przystań dysponująca 23 miejscami postojowymi. Znajdziemy tu nowe sanitariaty, dostęp do
prądu i wody na kei, sklep z artykułami

.

Fot. oating.pl

spożywczymi i przemysłowymi oraz dużą
plażę z placem zabaw dla dzieci. Port Tajty
oferuje ponadto trzy małe łodzie motorowe
wypożyczane na godziny (bez uprawnień),
rowery wodne oraz kajaki. Cumując tu,
warto odwiedzić Park Linowy Tajty należący do sąsiadującego z przystanią hotelu.

BOATiNG.pl
ezerwacje in o oa ng.pl,
Port Port ajty, Przemysłowa ,
Wilkasy koło Gi ycka,
ennik www. oa ng.pl
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I WESTYCJE Drogi woDNE

Z mazur do Augustowa?
arszawie za rezentowano once c o czenia szla w iel ic
u ustows ie o z za il anaście lat
zie
o li rze n

P

rojekt zakłada rozbudowę drogi
wodnej o długości 130 km – ma to
być największa inwestycja w polski szlak śródlądowy od ponad 170 lat, czyli
od ukończenia budowy Kanału Augustowskiego (1839 rok). Aż 90 km zaplanowanej
trasy wiedzie po jeziorach i istniejących
kanałach. Rejs rozpoczniemy w Giżycku.
Popłyniemy na południe przez Niegocin,
a dalej przez jeziora Wojnowo, Buwełno
i Tyrkło. W okolicy Okartowa skręcimy na
wschód. Odwiedzimy Orzysz, Ełk, Rajgród
i następnie Kanałem Augustowskim skierujemy się na północ do Augustowa. Stąd
będziemy mogli wyruszyć dalej na wschód,
aż do granicy z Białorusią. Czy to wszystko
nie jest zbyt piękne, by mogło się ziścić
Kilka lat temu powstało konsorcjum piętnastu samorządów z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Opracowało
ono (w kilku wariantach) założenia projektowe nowej drogi. Dla regionu taki szlak oznaczałby rozwój turystyki i powstanie nowych
miejsc pracy. Największym orędownikiem
idei jest starostwo powiatowe w Ełku, na którego czele stoi starosta Krzysztof Piłat. Kierownikiem projektu został Andrzej Pułecki,
wielki entuzjasta połączenia Mazur i Pojezierza Augustowskiego. Teraz najważniejszym
zadaniem lokalnych władz jest pozyskanie
pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia
– 85 proc. funduszy ma pochodzić z dotacji

unijnych, 10 proc. wyłożą samorządy lokalne,
a brakujące 5 proc. – skarb państwa. Koszt
rewitalizacji i rozbudowy drogi wyniesie
(zależnie od wybranych rozwiązań technicznych) od 500 do 600 mln zł.
Aby w pełni uszanować obszary chronione, projektowany szlak omija rezerwat
Bagna Nietlickie i jezioro Tajno. Wzięto też
pod uwagę migrację zwierzyny leśnej. Budowa drogi ma się rozpocząć w 2017 roku
(oczywiście pod warunkiem pozyskania
niezbędnych funduszy). Prace mogą trwać
nawet kilkanaście lat.
Ważnym elementem będzie odcinek mazurski, łączący jeziora Tyrkło i Buwełno.
Dzięki niemu żeglarze zyskają nie tylko
przepustkę na wschód, ale także nową drogę łączącą Niegocin i niardwy, o której
mówi się już od kilku lat. Na otwarcie Pętli
Mazurskiej czekają społeczności Orzysza,
Cierzpięt i Kleszczewa. A także żeglarze
poszukujący mniej zatłoczonych szlaków
i alternatywnej drogi z południa na północ.
Na Mazurach czasem trudno znale ć
atrakcyjny zakątek na biwak czy miejsce
w marinie. Według szacunków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, na szlaku
od Giżycka po śluzę Guzianka żegluje nawet 10 tysięcy jachtów, co oznacza, że po jeziorach pływa jednocześnie około 40 tysięcy osób. Połączenie jezior Tyrkło i Buwełno
poszerzy obszar mazurskich akwenów

ezior azurs ic i o ezierza
z i c a o u ustowa
żeglarskich i wpłynie na zmniejszenie ruchu na głównym szlaku. Kilka lat temu
przeciwko takiemu rozwiązaniu protestował burmistrz Mikołajek, który obawiał się
obniżenia przychodów z turystyki w swoim
mieście. Ale dziś nawet on jest orędownikiem budowy alternatywnej drogi.
Rozpatrywano różnorodne rozwiązania
techniczne pozwalające połączyć Tyrkło
i Buwełno. Najwięcej zwolenników mają dwa
pomysły: przekopania kanału i budowy tunelu. Kanał nie będzie przebiegał najkrótszą
drogą – planowane jest wykorzystanie istniejących kanałów melioracyjnych. Tunel jest
droższym rozwiązaniem, ale byłby zapewne
sporą atrakcją i magnesem dla wielu wodniaków. Zrezygnowano z koncepcji budowy
pochylni wzorowanych na obiektach Kanału
Elbląskiego. Na szczęście upadł też pomysł
wznoszenia kolejki linowej dla jachtów.
Oczywiście, połączenie obu jezior to nie
jedyna oczekiwana inwestycja w tym rejonie. Konieczne jest także udrożnienie Gła nej Strugi, rzeczki łączącej kolejne jeziora.
Struga jest wąska, płytka i usłana kamieniami. Miejscami biegnie w wysokim wąwozie,
nad którym rozpięto dwa mosty. Głębokość
przy średnim stanie wody wynosi nie więcej
niż 40 cm. Niezbędne jest także udrożnienie
innych fragmentów szlaku, ale te prace nie
powinny przysporzyć większych problemów.
are
o owni

ezioro Wojnowo i iegocin na drugim planie . zy popłyniemy stąd na niardwy i do ugustowa
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Niebiańska Tajlandia
ata zia zac ca o e lu i o e zot czn c wo ac o u niowe z i ie
z ra waliś
ierwsz szron z sa oc o ow c sz
wie ols ie za o i w or c
li acie enetrowa
za a ar i ato i a lan z ie Nie a s rawie liwości na t świecie
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rosimy zapiąć pasy i ustawić fotele
w pozycji pionowej. Lądujemy w
Bangkoku – długo tęskniliśmy za
tymi słowami pilota rosyjskich linii Aerofłot,
które z Moskwy zabrały nas do stolicy Tajlandii. Niektórzy tęsknili już od maja, czyli
od chwili, gdy kapitan Małgorzata Talar zaprosiła nas na tę niezwykłą wyprawę. Za
bilet lotniczy na trasie Warszawa – Moskwa
– Bangkok zapłaciliśmy 2,7 tys. zł (przelot
w obie strony, bilet rezerwowany w maju).
Transport lokalnym samolotem w Tajlandii to
wydatek 400 zł. Koja na jachcie kosztuje 840
euro, a zrzutka do kasy jachtowej – 170 euro
na osobę (nie udało się tego wydać).
Listopad 2012. W Bangkoku wilgotność
przekracza 80 proc., a temperatura 30 stopni
Celsjusza. Bajecznie kolorowe taksówki wiozą nas do hotelu w centrum miasta. Może nie
jest to obiekt klasy lu , ale ma rzecz bezcenną: klimatyzację. Część załogi od razu rusza
w miasto. Mamy trzy dni na zwiedzanie, więc
każdy ułożył sobie ambitny plan. Na kursie tanie ciuchy, świetne podróbki markowych wyrobów, boskie masaże stóp, pyszne żarcie i historia przeplatająca się ze współczesnością.

www.magazynwiatr.pl

W Bangkoku świątynie pokryte złotem
i kolorowymi mozaikami, a także pałace
królewskie oraz posągi, sąsiadują z biednymi domkami zbudowanymi byle jak,
z byle czego, nad kanałami, które zapachem
i wyglądem bliższe są ściekom niż szlakom
wodnym. Na ulicach panuje wielki chaos.
Zielone światło dla przechodniów czy pasy
na jezdni nie mają dla kierowców żadnego
znaczenia. W tym zgiełku żyją Tajowie:
mali, cisi, pracowici, życzliwi, pobożni
i szanujący turystów. Zwróciliśmy uwagę,
że jedzą praktycznie cały dzień. W parku
o siódmej rano, na ulicy o dziewiątej, na
posterunku policji o dziesiątej, w stróżówce przed wejściem do muzeum o dwunastej,
na łodziach, na straganach z jedzeniem,
spod lady w sklepie, w salonie masażu stóp,
w nocy – dosłownie wszędzie i o każdej
porze. A jedzenie mają boskie. Trzeba tam
pojechać, by poczuć kompozycję ich przypraw: trawy cytrynowej, curry, tamaryndu
i oczywiście ostrej papryczki. Przed pracą
Tajowie jeżdżą na rowerach lub idą do parku ćwiczyć tai chi, jogę, tradycyjne sztuki
walki z ogromnymi mieczami lub miejsco-

wą odmianę karate. A w przerwach między
ćwiczeniami – jedzą.
Zwiedzamy kompleks pałacowy króla
i świątynie z posągami buddy. Poznajemy
historię Jima Thompsona, który na cały
świat rozsławił cudowny tajlandzki jedwab.
Oglądamy tradycyjne tańce w świątyniach.
Odwiedzamy znaną ulicę knajpek i straganów. I oczywiście – jemy. Przede wszystkim
świeże owoce i szaszłyki. Ale są wśród nas
desperaci, decydujący się schrupać czarnego
skorpiona, muchę w liściu bananowca, smażoną szarańczę, białe tłuste robale z czarnymi łebkami i inne lokalne pyszności, które
choć martwe, nadal są obrzydliwe.

Start na wyspie Phuket
W końcu wyruszamy w dalszą podróż,
na wyspę Phuket. Korzystamy z tajskich
linii lotniczych Air Asia, które mają chyba
najśliczniejsze stewardesy na świecie. Na
miejscu sporym wyzwaniem okazuje się
odbiór naszych jachtów o wdzięcznych nazwach „ ugo” i „Cervantes”. A to za sprawą
antypatycznego Denisa, lekceważącego 
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wszystkie nasze uwagi dotyczące stanu
technicznego jednostek. Bez trudu doprowadza Gosię do stanu wrzenia (co nie jest
łatwe) i zapracowuje sobie na interwencję
u właściciela firmy czarterowej. Pó niej
okazało się, że Denis nie przetrwał na swojej
posadzie i wyleciał z hukiem.
Upał. W nocy jest prawie tak samo gorąco jak w dzień. Bierzemy orze wiającą
kąpiel w basenie na terenie portu, ale nim
docieramy na łódkę, znów spływają po nas
strużki potu. Spotykamy Polaków, którzy
właśnie kończą rejs. Przekazują nam cenne
uwagi i wskazówki, dokąd warto popłynąć. Jeszcze tylko krótkie szkolenie z zasad
bezpieczeństwa. Nie wolno żeglować nocą,
bo znaki nawigacyjne nie istnieją, a rybaków i sieci jest mnóstwo. Poza tym, jeżeli
w nocy doszłoby do wypadku, nie zadziała
żadne ubezpieczenie: ani jachtu, ani załogi.

Wyspa Jamesa Bonda
Wreszcie możemy wypływać. Chciałoby się powiedzieć: na głębokie wody. Ale
Zatoka Tajlandzka to płyciutkie i czasem
podstępne rejony. Już przy samym wyjściu
z portu widzimy opuszczony jacht zastygły
w bezruchu na lewej burcie. Łachy piachu,
pływy do czterech metrów, mętna woda,
prądy i głębokości od 3 do 10 metrów – to
wszystko dostarcza sternikom sporo emo-

cji. Ruszamy, choć nie ma wiatru, nawet
lekkiego zefirka. Pierwszy postój przy wyspie Kha ong. Z morza wyrastają skały jak
maczugi porośnięte soczystą zielenią. Choć
woda jest mętna, kąpiemy się. Prąd okazuje się tak silny, że załogę trzeba ściągać na
pokład za pomocą koła ratunkowego. Tylko
pływacy w płetwach mogą o własnych siłach wrócić na łód .

Są wśród nas desperaci, decydujący się schrupać skorpiona,
muchę w liściu, smażoną szarańczę i inne pyszności.
Nazajutrz obieramy kurs na wyspę Phing
Kan, czyli na plan filmu „Człowiek ze złotym pistoletem”. Roger Moore wcielił się
tam w postać Jamesa Bonda, agenta 007. Na
miejscu łódek jest tyle, ile samochodów na
Marszałkowskiej. Duże, małe, wypasione,
tubylcze, białe i kolorowe. Podpływają do
maleńkiej plaży i wypluwają szarańczę obwieszoną aparatami fotograficznymi. Inne
w tym samym czasie połykają tych, którzy
wracają. ollywood nie raz korzystał z uroków Tajlandii. Filmom wyszło to na dobre,
ale Tajlandii nie bardzo. My też dołączamy
do wartkiego strumienia Rosjan, Japończyków i Niemców. Robimy zdjęcia, kupujemy
drobiazgi dla rodzin i wracamy.
Wachtę na jachcie rozpoczyna mistrzowski duet: Darek i Jurek. Załoga nie wie, co
ją czeka, kiedy podając parówki na śniadanie, mówią: rozpoczynamy festiwal parówkowy. Tego dnia jemy je chyba na cztery
różne sposoby. Kiedy zaczyna nam grozić
widmo puddingu parówkowego i talarków
parówkowych pod pierzynką z płatków
śniadaniowych w mleku, wachta Darka
i Jurka na szczęście się kończy.

Wioska na palach

Posąg w rezydencji królewskiej w angkoku.
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Tego wieczora przytrafia się nam prawdziwa akcja ratunkowa. Przypadkiem na
kotwiczkę do połowu ryb morskich łapie się
Chris. Narzędzie, jak wiadomo, łatwo wchodzi w ciało, ale niechętnie z niego wychodzi. Na szczęście załoga ma Elę, która jest
lekarzem oraz mnie – świeżo upieczonego
ratownika medycznego. Operacja polega na
uspokojeniu gromadki gapiów, oświetleniu

Płyniemy na wyspę Pan Yi. Jest tam niezwykła wioska zbudowana na palach. Z restauracją, portem rybackim, sklepami, szkołą
i boiskiem. Pływający pomost przywiązano
do skały, aby pływy go nie porwały. Gdy
nadchodzi pora modlitwy, mułła z meczetu rozpoczyna śpiewy. To dość niezwykłe
w kraju, w którym 95 proc. mieszkańców
wyznaje buddyzm, a jedynie 4,6 proc. islam.
Po obiedzie ruszamy w podróż po kanałach
lasów mangrowych. Wsiadamy do łodzi
zwanej „długi ogon”. Nazwa pochodzi od
długiego wału wystającego za rufę, a zakończonego śrubą. Łód jest smukła i wąska, ale
mimo to d wiga wielki silnik. Cięgno gazu
to bawełniany sznureczek naciskany raz po
raz kciukiem sternika. Sprzęgło to kawałek
metalowej pałeczki, która przy zmianie pozycji wydaje odgłos głośnego charczenia. Aby
zmienić kierunek żeglugi, trzeba przekręcić
całego tego warczącego potwora.

miejsca operacji (prawa łopatka), odcięciu
kotwiczki od blachy (jeden pewny ruch kombinerkami), ponownym przekłuciu skóry haczykiem na wierzch (najtrudniejszy moment,
ale team medyczny świetnie współpracuje),
podaniu środka bakteriobójczego i przytuleniu dzielnego pacjenta (ani pisnął). Wniosek:
sprzęt wędkarski znika z pokładu.

Podwodna pułapka
Z żalem żegnamy malutką łazienkę
z prysznicem znajdującą się przy restauracji oraz majestatyczne warany, leniwie
sunące przy skalistym brzegu. Płyniemy
na wyspę ong. Wiatru jak na lekarstwo,
ale woda zaczyna się robić bardziej zielona
i klarowna. Stajemy w dryfie i kąpiemy się
w morzu, ale to nie przynosi ulgi, bo woda
jest ciepła jak zupa. Przy ong stajemy na
bojce. Przy większości wysepek można
spotkać 2, 3 boje, choć nie zawsze są wolne.
Wycieczka pontonem na brzeg. Plaża
otoczona tropikalnym lasem wysypana jest
mąką ze zmielonych muszelek. Leżymy
w płytkiej wodzie na piasku w tej niebiańskiej zatoczce, ale wiemy, że nie zawsze tak
tu było. Wyspa została spustoszona przez
tsunami w 2004 roku. wiadczą o tym
zdjęcia oraz tablica upamiętniająca ofiary
kataklizmu. Na tej oraz na innych wyspach
zauważamy wieże wczesnego ostrzegania
i drogi ewakuacyjne do wyżej położonych
obszarów. Noc jest niesamowita. W zatokę
wpływają poławiacze kalmarów. Nad wodą
ustawiają wysięgniki z kulami emitującymi bardzo silne zielone światło, które przyciąga kalmary. Cudowne widowisko.
Wstajemy o piątej, aby bladym świtem ruszyć dalej na południe. Zatrzymujemy się na
wysepce Khom. To właściwe dwie malownicze bezludne wyspy połączone jakby złotą
bransoletką – pasmem piaszczystej łachy.
Woda jest krystalicznie czysta i kusi szmaragdowym kolorem. Wysepki toną w słońcu, a soczysta zieleń pięknie kontrastuje
z kolorem wody. Wszyscy stoją na dziobie
i wlepiają oczy w obrazek z raju, kiedy nagle
przykry zgrzyt... stoimy na rafie. Oceniamy
sytuację pod wodą, ustawiamy dwa pontony
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od rufy, dajemy delikatnie wstecz na trzech
silnikach i po bólu. Jak skwitował kapitan:
każdy może wejść na rafę, ale nie każdy potrafi z niej zejść. Stajemy na kotwicy i chłoniemy piękno tego miejsca. Kiedy wybija
dziewiąta, jak spod ziemi wyrasta armada
łodzi motorowych. Nagle bezludna wyspa
zapełnia się turystami. Dlatego czas podnieść kotwicę i ruszyć dalej.

FOT. ARC IWUM AUTORKI

Niebiańska plaża
Na kursie Phi Phi Don. Przed wejściem
do słynnej Tonsai Bay stajemy na bojce
w pobliżu plaży opanowanej przez zabawne
małpki. Biegają między turystami i upominają się o banany i ananasy. Ale czas nagli:
musimy stanąć na noc przed zapadnięciem
zmroku. Tonsai Bay to chyba najpopularniejsze miejsce w tej części Tajlandii. W całej okolicy jest pełno różnych łodzi. Szukamy stacji benzynowej. Okazuje się nią stary
kuter rybacki stojący na środku zatoki. Na
pokładzie beczki z paliwem i ręczna pompa, absolutny zabytek. Ostatnio widziałam
coś takiego w filmie „Pearl arbor”. Negocjacje przebiegają sprawnie i są dla nas
pomyślne, choć szef tego interesu mówi
tylko po tajsku, a my nie wysilając się bez
potrzeby, używamy polszczyzny. Pięć litrów oleju kosztuje 200 batów, czyli około
20 złotych. Po wodę trzeba podjechać do
brzegu. Większym problemem okazuje się
znalezienie miejsca parkingowego. Bojek
jest pełno, ale jak tylko przy którejś stajemy, podpływa motorowy smok i krzyczy,
że to jego. Przestawiamy się dwa razy. Za
trzecim razem chce nas staranować wielka
łód będąca bazą nurkową. Po żarliwych
negocjacjach stajemy burtą do tej jednostki.
Zatoczka to jeden wielki stragan, który
ubiera, żywi i bawi. Negocjujemy warunki
nurkowania z Moskito Diving: dwa zanurzenia z ich sprzętem plus lunch to wydatek
od 2150 do 3250 batów (od 223 do 338 zł).
Płyniemy na Phi Phi Ley ze słynną Maya
Bay. To miejsce sławę zawdzięcza swojemu urokowi i Leonardo DiCaprio, który
właśnie tutaj odbił dziewczynę kumplowi
w filmie „Niebiańska plaża”. Oczywiście
w zatoce nie ma żadnej wolnej bojki, ale
tylko do zmroku. Potem turyści odpływają do hotelików, a my cumujemy na noc.
Na brzegu dwie tajskie łodzie z kolorowo
przystrojonymi dziobami – obrazek jak
z plakatu biura turystycznego. Nazajutrz
Moskito Diving przypływa po nas swoją
łodzią. Butla, jacket, płetwy, maska i już
za chwilę jesteśmy w wielkim akwarium.
Woda ciepła i czysta. Widzimy skrzydlice,
mureny, węże morskie, żółwie, czarne rekiny rafowe, papugoryby, najeżki, nadymki,
barakudy i fletnice. Pod wodą jest spory
tłum nurków, więc trzeba pływać uważnie,
by nie zgubić swojej grupy.
www.magazynwiatr.pl

ezydencja królewska o legana przez pielgrzymów i turystów.

Płyniemy dalej na południe, w kierunku
trzech wysepek a Yai. Nareszcie powiało.
Na miejscu jesteśmy przed zachodem słońca. Są dwie bojki. Jedna jest zajęta przez rybaków, ale okazują się tak mili, że ją zwalniają dla nas. Myślałam, że widzieliśmy już
wszystkie najpiękniejsze plaże i oglądaliśmy najpiękniejsze rafy. Ale byłam w błędzie. To miejsce jest absolutnie nieziemskie. Morze ukazuje nam swój podwodny
świat, jakiego jeszcze nie widzieliśmy.

Powrót
Nadchodzi czas powrotu. Ale wieje trójeczka, więc znów trochę żeglujemy. Po
południu stajemy na Racha Yai, wyspie

słynącej z przepięknych zachodów słońca. Noc jest wyzwaniem dla obu załóg,
bo zatoka jest pełna łodzi, bojki są blisko
brzegu, a prąd pływowy obraca łódki we
wszystkie strony. „Cervantesa” stabilizujemy zapasową kotwicą. „ ugo” nie ma tyle
szczęścia i cmoka w nocy burtę pobliskiego katamarana. Wieczór jest pełen tańców
– to imieniny Janusza. – Imieniny Janusza
w środku lata Zawsze były w listopadzie
– żartowała Agnieszka. Płyniemy dalej na
południe i stajemy na Rang Yai. To dawna hodowla pereł. W sklepie z cudeńkami
ceny są tak korzystne, że każdy wychodzi
z jakimś drobiazgiem. I jak tu wracać do
zimy w Europie
ata zia

radycyjna łód „długi ogon”. azwa pochodzi od długiego wału ze ru ą wystającego za ru ę.
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urtka ltimate ruiser ma okienka w udowane
w kaptur, które poszerzają pole widzenia.
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przed wiatrem, charakteryzuje się wodoodpornością i oddychalnością. Warstwa
DWR zapobiega wchłanianiu wody, która
jest rozpraszana po powierzchni materiału. Miejsca narażone na otarcia zostały
wzmocnione nylonem.
W kolekcji casual enri Lloyd także
przygotował coś specjalnego. Stworzono
nową wersję kurtki Olmes Carretti Consort
Jacket, wzorując się na legendarnym modelu z lat 80., który przed laty był najbardziej
pożądaną częścią garderoby wśród członków Mediolańskiego Stowarzyszenia Motorowerowego „Paninari”. Z okazji 50-lecia
firmy dostępna będzie również kolekcja
koszulek t-shirt, polówek oraz bluz z jubileuszowym logo.
Motto firmy enri Lloyd („Oddani morzu”) dobrze charakteryzuje tegoroczną
kolekcję. Producent wykorzystał nowe
technologie i zadbał o komfort. Ubrania są
praktyczne i elegancko skrojone. Zachowują marynistyczną estetykę i nadążają za
najnowszymi trendami mody. Wszystkie
nowości zobaczymy na warszawskich targach Wiatr i Woda, których enri Lloyd
jest sponsorem.
a ila strows a

ENRI LLOYD

urtka Falcon posiada dwuwarstwowy Gore e .

Nowa kolekcja zatytułowana „360 for sea,
for life” jest bardzo różnorodna – od polarów, przez sztormiaki, po akcesoria (torby,
rękawiczki i bieliznę). W tej serii znajdziemy między innymi produkty przygotowane
dla żeglarzy na trudne warunki pogodowe,
a także ubrania, które przydadzą się na lądzie. Naszą uwagę zwróciła kurtka Falkon
Jacket. Jest lekka i jednocześnie wytrzymała. Uszyto ją z dwuwarstwowego Gore-Te u, ma wzmocnione szwy i wygodny
chowany kaptur z szybkoschnącą podszewką. Kurtka jest oferowana w kilku kolorach
i wszystkich rozmiarach.
W nowym sezonie pojawi się także seria
Fast-Dry Silver. Zastosowano w niej technologię, która używana jest między innymi do
produkcji fartuchów chirurgicznych. Uwalniane z tkaniny jony srebra niszczą bakterie.
Dzięki temu odzież nie wchłania nieprzyjemnych zapachów i można jej używać dłużej. Fast-Dry to także komfort. Wilgoć jest
zatrzymywana z dala od ciała, a specjalny
filtr chroni przed promieniowaniem UV.
Tegoroczną nowością jest również The
Utlimate Cruiser – kolekcja wygodnej
odzieży żeglarskiej wysokiej jakości na każdy rejs. Warta uwagi jest zwłaszcza kurtka
The Ultimate Cruiser Jacket oraz spodnie
i-Fit. Przy produkcji kurtki wykorzystano większość osiągnięć technologicznych
firmy. Zastosowano między innymi system
Optivision i-Vis, czyli okienka wbudowane w chowany kaptur, które poszerzają pole
widzenia. Ulepszono kieszonkę na kaptur
– została tak uszyta, by po schowaniu kaptura kołnierz z polarem wciąż był dobrze
dopasowany do szyi. Aby zamek nie drażnił
skóry, został osłonięty podłużnym paskiem
materiału z polarem. Kołnierz posiada regulowaną klapę chroniącą przed deszczem
i wiatrem. Poza tym kurtka ma dużo praktycznych ocieplanych kieszeni. Część z nich
jest dwukomorowa, z dodatkowym zapięciem chroniącym wnętrze przed zamoknięciem. Spodnie The Ultimate Cruiser i-Fit
dają poczucie komfortu podczas poruszania
się po pokładzie. Mają ściągacze w pasie
i wygodne szelki, a także dodatkowe szybkoschnące kieszenie na nogawkach.
Komplet The Ultimate Cruiser został
uszyty z materiału TP2 produkowanego
wyłącznie dla enri Lloyda. Dobrze chroni

„ ddani morzu”, ale modni tak e na lądzie.
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szystko zaczęło się w latach
60. w Wielkiej Brytanii, gdy
enryk Strzelecki poznał
Angusa Lloyda. Wspólnie założyli firmę
produkującą wysokiej jakości odzież żeglarską. Marka enri Lloyd wprowadziła
na rynek nieprzemakalne tkaniny i upowszechniła stosowanie membran Gore-Te .
Z biegiem lat jej kolekcje stawały się coraz
nowocześniejsze. Co proponuje nam enri
Lloyd w roku swego jubileuszu Na nadchodzący sezon firma przygotowała kilka
nowych ciekawych propozycji dla żeglarzy.
Wciąż rozwijana jest także seria odzieży
z segmentu casual, która łączy żeglarski
styl z wygodą i elegancją.

BIZ ES NowoŚCi

Lowrance Elite-7
Urządzenia serii Lowrance Elite-7 oferowane są w wielu konfiguracjach. Zawierają echosondy i plotery map GPS. Absolutna nowość
to modele oznaczone symbolem DI ( ybrid Dual Imaging) będące
kombinacją szerokopasmowej echosondy Broadband Sounder z obrazowaniem DownScan Imaging. Urządzenia mają 7-calowy ekran,
format obrazu 16:9, rozdzielczość 800 480 i podświetlenie LED.
Ceny: od 2970 do 4568 zł.
ródło: www.parker.com.pl

Wytrzymały G-SHOCK
Zegarek G-S OCK jest ekologiczny (zasilanie światłem
dzięki tough solar) i dokładny
(synchronizacja radiowa z zegarem atomowym dzięki wave ceptor). Pokazuje wykresy
przypływów i odpływów oraz fazy księżyca. Jego wodoszczelność (20 atmosfer) pozwala na bezpieczne nurkowanie. Ponadto zegarek ma automatyczne podświetlenie
tarczy, stoper, timer oraz pięć alarmów. Cena: 750 zł.
ródło: www.timetrend.pl

Przymocuj kamerę do kasku
Dla bojerowców, narciarzy i rowerzystów. elmet Front Mount pozwala zamontować kamerę GoPro na kasku (jak
czołówkę). Dzięki temu mocowaniu można skierować obiektyw na siebie i zostać
głównym bohaterem filmu. Cena mocowania: 79 zł.
ródło: www.freeway.com.pl

Hybrydowe buty
ybrydowe buty wyczynowe Powerdrain Cool stawią
czoła wyzwaniom nie tylko na lądzie, ale także w wodzie.
Zawierają podeszwę z systemem odprowadzania wody oraz
szybkoschnącą cholewkę, która dzięki technologii Omni-Freeze ZERO, w naturalny sposób wykorzystuje pot wspomagając proces chłodzenia. Lekka podeszwa środkowa
butów Powerdrain Cool dzięki zastosowanej technologii
Techlite pochłania wszelkie wstrząsy, gwarantując najwyższy poziom wygody i amortyzacji. Ponadto podeszwa
zewnętrzna wykonana z niebrudzącej gumy Omni-Grip
zapewnia odpowiednią przyczepność na mokrych i śliskich
nawierzchniach.
ródło: www.columbiasportswear.pl

Farba przeciwporostowa
Twarda farba przeciwporostowa ard Racing
o wysokiej wydajności na bazie żywic syntetycznych. Nie zawiera toksycznych związków cynoorganicznych (TBT) ani miedzi. Odpowiednia do
wszystkich typów łodzi, także do szybkich motorówek, jachtów regatowych, których dno jest polerowane w trakcie sezonu oraz do łodzi wyjmowanych na ląd w trakcie sezonu. Nadaje się na wody
słodkie i słone. Dostępne kolory: navy blue, czarny
i biały. Wydajność teoretyczna: 9,4 m kw z litra.
ródło: www.farbyjachtowe.pl

Ręczniki z microfibry
Nowa seria praktycznych ręczników
z microfibry firmy McNett. Absorbują
wodę o masie pięć razy większej niż waga
samych ręczników. Wyjątkowy materiał
jest bardzo miękki i szybko schnie około 90 proc. zawartości wody usuwane jest
przez wyżymanie ręcznika w dłoniach.
Doskonałe na jacht, na kemping i w podróż. Dostępne są w różnych kolorach.
Ceny: od 62 zł do 119 zł.
ródło: www.makanu.com.pl

Mobilny ekspres do kawy
Waeco Perfect to ekspres do kawy na saszetki, który dzięki zastosowaniu inwertera może być zasilany z gniazdka 12V. Przewód zasilający z wtyczką do gniazdek 230V pozwala korzystać z urządzenia w warunkach domowych. Ekspres jest prosty w obsłudze. Szybko parzy kawę i sam się
wyłącza. W zestawie otrzymamy uchwyt na saszetki, kubek miarowy i dwie filiżanki ceramiczne.
Waga: 1700 g (ekspres) i 990 g (inwerter). Cena: 888 zł.
ródło: www.bakista.pl

Raymarine Dragonfly
Nowe urządzenie Raymarine to kompaktowa
echosonda wysokiej rozdzielczości dla amatorów wędkarstwa i profesjonalistów. Dragonfly
są połączeniem chartplottera GPS z sonarem.
Mają dwuzakresowy sonar C IRP pozwalający na odkrywanie struktury dna i śledzenie
ryb. Ukazują podwodny świat z fotograficzną
dokładnością. Obsługę ułatwiają intuicyjny
interfejs oraz bardzo jasny ekran (doskonale
widoczny w ostrym słońcu) o przekątnej 5,7”.
ródło: www.eljacht.pl
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Bądź mądry przed szkodą
ols i rze stawiciel ir
antaenius co t zie o iera z oszenie sz o o w aściciela ols ie o
ac tu o warto wie zie zani o isze u ow i uz s a oc ron
rze cz c roni e larz o re u ez ieczenie

J

esienią jacht o długości 11 metrów
złamał maszt podczas rejsu przez
Morze Północne. Załoga dla bezpieczeństwa odcięła olinowanie i wyrzuciła
maszt do morza, a następnie skierowała
łód do najbliższego portu. Jednostka straciła żagle oraz anteny systemu nawigacyjnego i radiowego. Uszkodzeniu uległy
również relingi oraz kosz dziobowy. Na
miejsce postoju wysłano rzeczoznawcę, by
oszacował szkody. Wypłacono też zaliczkę
firmie, która podjęła się naprawy, i sfinansowano zakup nowego masztu, bomu oraz
żagli. Po miesiącu łód była gotowa do dalszej żeglugi.
To tylko jeden przykład ubiegłorocznego
wypadku z udziałem polskiej łodzi. Czy
warto się ubezpieczać Decyzja oczywiwww.magazynwiatr.pl

ście zawsze należy do armatora, ale warto
pamiętać, że polski przedstawiciel firmy
Pantaenius co tydzień odbiera zgłoszenie
szkody od właściciela jachtu. Co trzecia
dotyczy łodzi motorowej, która uderzyła
w podwodną przeszkodę – mieliznę, skałę
lub dryfujący przedmiot.

Przed czym chroni
ubezpieczenie CASCO jachtu?
W sierpniu polski jacht o długości 13 metrów wszedł na mieliznę w okolicy Saint-Tropez we Francji. Uszkodził kil i silnik.
Zespół firmy Pantaenius pomógł zorganizować ściągniecie jachtu z mielizny, opłacił
holowanie, niezbędne naprawy szkutnicze
oraz pełną reperację silnika. W tym samym

miesiącu łód motorowa wpadła na skały
u wybrzeży Bornholmu (kapitan ustępował
miejsca innej jednostce i zbyt mocno zboczył z obszaru bezpiecznej wody). Zniszczeniu uległy śruby. Jacht został wyciągnięty na ląd przez duńską ekipę. Niezbędne
formalności i naprawa trwały kilka dni.
W Słowenii łód typu RIB wpadła na skały i zniszczyła całą rufę. Z funduszy ubezpieczyciela jednostka została naprawiona
u polskiego producenta. W Gdyni z pokładu jachtu skradziono tratwę ratunkową.
Armator zgłosił szkodę, zawiadomił policję, przedstawił ubezpieczycielowi fakturę
zakupu i po kilku tygodniach od zdarzenia
otrzymał pieniądze na nową tratwę (ubezpieczyciel radzi prowadzenie dokumentacji wyposażenia z dowodami zakupów 
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transportu lub w czasie zimowania jednostki na lądzie. W styczniu w jednej z szczecińskich marin przewrócił się duży morski jacht stawiany na łożu przez operatora
d wigu. Uszkodził burtę i sąsiednie jednostki. W ubiegłym roku przewrócił się polski
jacht stojący na lądzie w marinie na Wyspach Kanaryjskich (złamał ster i uszkodził
zewnętrzną warstwę żelkotu). Niestety, nawet po sezonie, gdy łodzie stoją na lądzie,
czyhają na nie niebezpieczeństwa.

Firma Pantaenius co tydzie od iera zgłoszenie szkody od wła ciciela jachtu.

i fotografiami). Na Mazurach skradziono
z jachtu motorowego zimującego w porcie
cały zespół napędowy. A w gdyńskiej marinie zatonęła łód żaglowa, w której tuż po
powrocie z krótkiego rejsu rozszczelnił się
zawór w toalecie.
Armatorzy tych jednostek mogli liczyć
na pomoc tylko dlatego, że wykupili ubezpieczenie CASCO dla swoich jachtów. Ale
umer alarmowy ϭϭϮ
azurska łu a atownicza kartowo

;ϴϳͿϰϮϱϯϬϳϳ

taka polisa chroni nie tylko przed skutkami
awarii (na przykład złamaniem masztu),
kolizji lub wejścia na mieliznę. Chroni również przed skutkami zdarzeń, za które odpowiedzialne są siły natury (sztorm, uderzenie pioruna). A także przed skutkami
pożaru, eksplozji, zatonięcia oraz włamań,
dewastacji i kradzieży. A nawet przed stratami spowodowanymi wypadkiem w czasie
Pogotowie ϵϵϵ

azurskie chotnicze Pogotowie atunkowe
w Gi ycku ;ϴϳͿϰϮϴϮϯϬϬ

Pomocnicze entrum oordynacyjne w winouj ciu ;ϵϭͿϯϮϭϰϵϭϳ͕ϱϬϱϬϱϬϵϲϵ

Chcąc zawrzeć umowę ubezpieczeniową,
musimy przedstawić podstawowe informacje o naszej łodzi: model, rok produkcji, typ
i moc silnika, powierzchnia żagli. Należy
też wskazać akwen, po którym zamierzamy
żeglować (np. Bałtyk, morza europejskie,
Atlantyk i Karaiby). Informujemy również
o tym, gdzie łód jest zarejestrowana lub
pod jaką banderą pływa (na przykład jachty
z banderą szwedzką podlegają pod prawo
szwedzkie, a z banderą polską – pod polskie). Ważną informacją będzie oczywiście
wartość jednostki.
Po przekazaniu danych o jachcie (osobiście, telefonicznie lub e-mailem) otrzymamy od firmy ubezpieczeniowej ofertę.
Będzie w niej informacja między innymi
o sumie ubezpieczenia, czyli kwocie, jaką
żeglarz otrzyma w wypadku całkowitej
utraty jachtu (na przykład w wyniku zatonięcia lub kradzieży). Następne trzy kroki
to wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego, wystawienie polisy i opłata wyliczonej
składki.
Polisa może chronić sprzęt nowy lub używany. Zawsze warto przesłać 2, 3 zdjęcia
jednostki, najlepiej z pełnym omasztowaniem. Jeśli przedłużamy ubezpieczenie,
a w mijającym okresie ochrony nie było
żadnej szkody, nowych zdjęć nie trzeba
przedstawiać. Wysokość składki obliczana jest indywidualnie dla każdego jachtu.
Ubezpieczenie jednostki żaglowej zwykle
jest nieco tańsze niż jachtu motorowego
podobnej klasy. Ochrona jachtu przeznaczonego do czarteru zazwyczaj jest droższa
niż jachtu wykorzystywanego prywatnie.

Co to jest udział własny
w ubezpieczeniu CASCO?
Pod pojęciem „udział własny” firma
ubezpieczeniowa rozumie dwie rzeczy. Po
pierwsze, wszelkie drobne szkody armator

FOT. S UTTERSTOCK.COM

Zanim podpiszemy umowę

umer ratunkowy nad wodą ϲϬϭϭϬϬϭϬϬ
orskie atownicze entrum oordynacyjne w Gdyni
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gło szkodę ϱϴϯϱϬϲϭϯϱ͕ƐǌŬŽĚǇΛŶĂƵƟĐĂŶŽƌĚ͘Ɖů

PANTAENIUS

Czym różni się ubezpieczenie OC dla
kierowcy auta od ubezpieczenia OC dla żeglarza Przede wszystkim tym, że to pierwsze jest obowiązkowe, a to drugie nie (choć
niektóre mariny i niektóre kraje wymagają
zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej).
Pamiętajmy, że nawet małym jachtem
można wyrządzić bardzo dużą i kosztowną szkodę oraz że nawet najlepszy skipper
może popełnić błąd. A za wyrządzone
szkody odpowiada przecież całym swoim
majątkiem. Dlatego ważne jest to, by suma
gwarancyjna OC nie była za niska. Złamana
ręka członka naszej załogi lub trwała utrata

Czy wszystko
przemyślałeś?
Jeśli tak, to
wiosenne
wodowanie
nie będzie
zaskoczeniem….

Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków NNW
Pieniądze z tego ubezpieczenia wypłacane są w wypadku trwałego uszczerbku na
zdrowiu lub śmierci członka załogi i mogą
na przykład zostać przeznaczone na rehabilitację. Firma sfinansuje też akcję poszukiwawczą oraz ratowniczą, również z użyciem śmigłowca. Wysokość składki zależy
od wybranej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie NNW zazwyczaj nabywane jest
w pakiecie łącznie z ubezpieczeniem OC
oraz ubezpieczeniem CASCO jachtu.

Kiedy zdarzy nam się wypadek na morzu,
w marinie lub na lądzie, przede wszystkim
staramy się opanować nerwy, postępujemy
rozsądnie i podejmujemy działania mające
ochronić zdrowie, życie i sprzęt. Niezwłocznie (najszybciej, jak to możliwe) kontaktujemy się z ubezpieczycielem (tel. 58 350 61 35).
Zdajemy krótką relację i uzyskujemy fachową poradę. Warto też zrobić zdjęcia, które
udokumentują wypadek. Po powrocie na ląd,
gdy emocje opadną, wypełniamy formularz
szkodowy i oświadczenie o przebiegu zdarzenia. Jeśli nasz jacht został uszkodzony,
wybieramy odpowiedni warsztat szkutniczy
i prosimy o wycenę naprawy. Ubezpieczyciel
po zaakceptowaniu wszystkich dokumentów
przekazuje informację: „proszę rozpocząć
naprawianie szkody, a następnie przesłać
nam fakturę”. Rozliczenie może nastąpić także na podstawie kosztorysu naprawy przedstawionego firmie ubezpieczeniowej.
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Likwidacja szkody
www.hqhh.de

Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej OC

zdrowia osoby z sąsiedniego jachtu. Czy też
na przykład porysowana burta luksusowej
łodzi motorowej, która zaparkowała obok
nas w marinie. Takie zdarzenia mogą mieć
poważne konsekwencje. W ubiegłym roku
jeden z jachtów motorowych pływających
w Chorwacji wycenił szkody wyrządzone
w marinie przez sąsiedni jacht na ponad
50 tys. euro. Na morzu może się wydarzyć
wiele nieoczekiwanych rzeczy. Możemy na
przykład uszkodzić kuter lub inną jednostkę służącą do zarobkowania.
Prawie każde z takich zdarzeń oznacza
żądanie rekompensaty ze strony poszkodowanego lub firmy prawniczej, która
go reprezentuje. W dzisiejszych czasach
spotykamy się nie tylko z żądaniami rekompensaty za zniszczenie majątku, utratę
zdrowia czy zdolności do pracy i zarobkowania, ale także zadośćuczynienia za ból,
cierpienie, a nawet za traumę związaną
z wydarzeniami, do których się przyczyniliśmy. Roszczenia osób poszkodowanych
mogą nie mieć granic. To dlatego suma
gwarancyjna OC w firmie Pantaenius wynosi aż 6 mln euro.

POL13054

pokrywa z własnych funduszy. Jeśli złamiemy bosak – nie nabywamy prawa do
roszczeń z tytułu ubezpieczenia. Gdybyśmy z każdą drobną rzeczą chcieli zgłaszać
się po odszkodowanie, nasza składka ubezpieczeniowa musiała by być odpowiednio
wysoka.
Przy większych awariach (na przykład
złamanie masztu) armator zgodnie z umową partycypuje w usunięciu szkody. Jego
„udział własny” w firmie Pantaenius ustalany jest na określoną kwotę (zależy od
wartości jednostki oraz oczywiście od modelu łodzi i rejonu żeglugi). Armator wie,
jaką kwotą ryzykuje i ma pewność, że nawet w wypadku bardzo kosztownej szkody
nie zapłaci ani złotówki więcej.
Warto zwrócić uwagę, że zapis mówiący o „udziale własnym” nie jest stosowany
w każdym wypadku. Nie znajdzie zastosowania przy całkowitej szkodzie oraz przy
stratach związanych między innymi z pożarem, uderzeniem pioruna, transportem
czy kolizją w porcie. Zwrot w pełnej wysokości nastąpi także przy stratach związanych z holowaniem. Oznacza to, że jeśli po
złamaniu masztu konieczne jest wezwanie
pomocy innej jednostki, ubezpieczony nie
będzie partycypował w pokryciu kosztów
holowania. Uwaga Warto też wiedzieć, że
dobra polisa nie włącza kosztów związanych z holowaniem do sumy ubezpieczenia.
Wycena usługi holowania może być bardzo
wysoka. Jeśli takiej pomocy potrzebowałby jacht ubezpieczony na 50 tys. zł, a koszt
holowania wyniósłby 15 tys. euro, wówczas suma ubezpieczenia nie wystarczy na
pokrycie wszystkich wydatków oraz strat
w jachcie.
Z tego samego powodu nie warto zaniżać
wartości naszej łodzi. Czasem zdarza się,
że łowcy okazji kupują jachty po bardzo
atrakcyjnych cenach. A pó niej ubezpieczają je na sumy, które wydali na zakup,
a nie na sumy odpowiadające rzeczywistej
wartości odtworzeniowej sprzętu.

UBEZPIECZENIA
J A C H T Ó W

www.pantaenius.pl/wiosna
Więcej o wiosennej
kontroli w internecie.

Niemcy · Wielka Brytania · Monaco · Dania
Austria · Hiszpania · Szwecja · USA · Australia
Kontakt w Polsce: Nautica Nord · Tel. +48 58 350 6131

www.magazynwiatr.pl

www.pantaenius.pl
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wiosenne przebudzenie
a e wiosn r t o o wo owaniu ac t w nie t re e nost i ton
o zro i
nie s ot a a nas ta a nies o zian a
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pecjali ci irmy Pantaenius przygotowali listę pięciu najwa niej
szych powodów mających wpływ na wiosenne zatonięcia. two
rzyli te listę kontrolną, która ułatwi eglarzom i motorowodnia
kom ezpro lemowe rozpoczęcie sezonu.

Pięć głównych powodów wiosennych zatonięć
1. rakuje zacisków na przewodach wodnych lu są one uszkodzone. a
ciski te często są usuwane jesienią, gdy przygotowujemy silnik do zimy.
Wiosną armatorzy lu opiekunowie jachtów zapominają o zaciskach
i woda wdziera się do rodka. 2. Przewody w silniku są nieza ezpieczo
ne zimą zamarzająca woda mo e spowodowa oderwanie się przewodu
od zaworu dennego. 3. W czasie wiosennych deszczów woda przedostaje
się do wnętrza jachtu przez nieszczelne urty, lukami, popękane lu le
uszczelnione okucia i podwięzia wantowe. awet zatkane przez li cie od
pływy mogą spowodowa , e łód pójdzie na dno. 4. epsuty iltr siatkowy
wody chłodzącej. zklane, plastikowe, a nawet wykonane z rązu misy il
tru siatkowego mogą popęka lu wygią się podczas zimy je li nie są do
niej odpowiednio przygotowane . Woda morska przedostaje się przez wlot
zaworu dennego znajdującego się w pozycji otwartej. 5. ieszczelna dła
wica. e li jest zamontowana, równomierne kapanie z nieprawidłowo do
pasowanej dławicy jest jedną z do rze znanych przyczy zatonięcia łodzi.

Przed wiosennym wodowaniem

14. pewnij się, e korki ru owe są zamknięte. 15. Po zwodowaniu upewnij
się, e wszystkie przej cia urtowe wraz za zaworami są szczelne.

Przekładnie silników i silniki zaburtowe
1. prawd , czy gumowe czę ci przekładni poni ej linii wodnej nie są po
pękane, wysuszone i nie mają plam wskazujących na pogorszenie jako ci.
W razie o aw wymie je. 2. prawd działanie manetki sterującej ukła
dem napędowym oraz poziom oleju. 3. Wymie anody, które są zu yte
więcej ni w połowie. 4. Dokonaj inspekcji zewnętrznej powłoki przewo
dów sterujących. Pęknięcia lu wypukło ci wskazują na korozję, co ozna
cza, e przewód musi zosta wymieniony.

Silniki i układy paliwowe
1. prawd przewody paliwowe łącznie z przewodami napełniającymi i od
powietrzającymi pod względem miękko ci, łamliwo ci lu pęknię . adaj
szczelno wszystkich złącze i upewnij się, e wszystkie przewody są do rze
za ezpieczone niepalnymi klipsami lu paskami o gładkich krawędziach. 2.
prawd szczelno z iorników, pomp oraz ltrów paliwa. aciski powinny
y dopasowane i niezardzewiałe. Wyczy lu wymie ltry paliwa. Wła ci
ciele łodzi napędzanych enzyną, które posiadają z iorniki paliwa wykonane
z włókna szklanego, powinni zgłosi się do achowca w celu dokonania prze
glądu. 3. o kilka lat kontroluj i usuwaj korozję kolektora wydechowego. 4.
Wyczy i dokrę połączenia elektryczne, zwłaszcza o a ko ce przewodów
akumulatora. Drucianą szczotką wyczy złącza akumulatora i w stosownych
przypadkach napełnij go wodą destylowaną. 5. prawd poziom oleju i płynu
chłodzącego. 6. prawd szczelno wę a wentylatora zęzowego.

1. aciski na przewodach wodnych powinny y sprawdzone i w razie po
trze y wymienione. Wszystkie zaciski wymagają dokręcenia, poniewa
guma lu tworzywo pod zaciskami się wypracowuje. Podwójne zaciski
o owiązkowo montowane na połączeniach przewodów z dennymi przej
Przyczepy drogowe
ciami kadłu a powinny y wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej ja
1. Dokonaj kontroli ie ników oraz cian ocznych opon pod względem pęk
ko ci. amykanie zaworów dennych, kiedy na dłu ej oddalamy się od jach
nię lu raku ie nika i je li zajdzie potrze a wymie je. prawd te ci nie
tu, jest rozsądnym rozwiązaniem. 2. prawd , czy przewody chłodzące są
nie powietrza i nie zapomnij za ra zapasowej opony. 2. prawd ło yska kół
sztywne, nie gniją, czy są szczelne i nie pękają. pewnij się, czy są odpo
i w razie potrze y wymie je. 3. Przetestuj wiatła tylne, wiatła co ania i wcią
wiednio dopasowane. 3. Wymie uszkodzone anody jachtowe. 4. prawd ,
garkę, a y upewni się, e działają prawidłowo. prawd równie linkę awaryj
czy ru y napędowe nie są zgięte oraz czy nie mają w er i zniekształce .
ną. 4. adaj, czy rama przyczepy nie rdzewie
5. pewnij się, czy zawleczki są za ezpie
je i za ezpiecz miejsca dotknięte korozją. 5.
czone. Przytrzymaj ru ę napędową i spró
prawd hamulce oraz płyn hamulcowy.
uj poruszy wał napędowy. e li jest lu ny,
mo e to oznacza , e ło ysko wału napędo
Zatonięcia jachtów zdarzają się wiosną w wielu portach.
Inne
wego występujące w w udowanych syste
Najczęściej za przecieki odpowiadają dławica wału i po1. prawd datę wa no ci rac wietlnych
mach napędowych ędzie trze a wymie
łączenia przewodów elastycznych z dennymi przejściai ga nic. 2. Dokonaj przeglądu kuchenki
ni . 6. prawd , czy jarzmo steru nie zostało
mi kadłuba. Poza tym żeglarze mają wiosną kłopoty
i utli gazowych pod względem poluzowa
wygięte. 7. prawd luzy na ło yskach steru
z pompami (zęzowymi i wodnymi), które nie pracowały
nia armatury i ewentualnej nieszczelno ci
oraz łączenie pochwy trzonu sterowego
przez pół roku oraz instalacjami elektrycznymi. Jeśli
przewodów. 3. prawd pompę zęzową oraz
z kadłu em. 8. adaj, czy kadłu nie ma
akumulator nie był wyjęty lub nie ładowaliśmy go na
włącznik pływakowy, a y upewni się, e
adnych pęcherzyków, zniekształce oraz
jachcie – będzie do wymiany. Kłopot może też sprawić
działają ez zarzutu. 4. prawd i dokładnie
pęknię
spowodowanych o cią eniem.
woda zostawiona w zęzie na zimę, która może nie tylwyczy zęzy i szpigaty , a y pompy zęzowe
9. pewnij się, e iltr siatkowy wody chło
ko niszczyć niektóre elementy, ale może też powodować
mogły prawidłowo pracowa . 5. Dokonaj
dzącej silnika nie jest pęknięty lu wygięty
rozwój grzybów i niechcianych zapachów.
kontroli masztu i takielunku w szczególno
od lodu i nie jest zardzewiały. Powinien y
*Tomasz Malinowski jest szefem firmy Spider z Gdańci połączenia i zawleczki . 6. Dokonaj prze
czysty i odpowiednio za ezpieczony. 10.
ska zajmującej się budową i remontami jachtów.
glądu cum i lin kotwicznych pod względem
prawd , czy dławice wału silnika i steru
przetar . 7. prawd , czy podłączenia porto
nie są lu ne. Dławica mo e y nieszczelna
wego ka la zasilania nie są nadpalone, w ra
tylko wtedy, gdy wał ru y napędowej o ra
zie wątpliwo ci wymie wtyczkę lu ka el.
ca się. 11. prawd i naoliw zawory denne.
8. Przejrzyj polisę u ezpieczeniową swojej
12. kontroluj łączenie skrzynki mieczo
łodzi i w razie potrze y zaktualizuj zakres
wej z kadłu em. W jachtach alastowych
ochrony do swoich potrze . 9. pewnij się,
sprawd łączenie alastu z kadłu em. kon
e posiadasz odpowiednio oznaczone, w do
troluj szpilki alastowe, sprawd , czy na
rym stanie oraz nadające się do u ytku ka
szpilkach są dwie nakrętki skontrowane. 13.
mizelki ratunkowe dla ka dego z pasa erów,
yj wę a ogrodowego w celu sprawdzenia,
w tym dla dzieci. e li posiadasz kamizelki
czy pokład nie przecieka na urtach i przy
pneumatyczne, sprawd cylindry z powie
lukach. W razie potrze y od wie uszczel
trzem. 10. Przetestuj alarmy dymu, dwutlen
nienia lu wymie uszczelki. Przesmaruj
ku węgla, spalin oraz alarm zęzowy.
uszczelki specjalnym smarem silikonowym.

Tomasz malinowski:
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Porty polskiego wybrzeża
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P

race nad stworzeniem portalu sailingpoland.pl rozpoczęły się od
podróży twórców serwisu wzdłuż
polskiego morza. W styczniu 2012 roku
rozpoczęto intensywne gromadzenie materiałów i budowanie internetowej witryny.
Fotograf Krystian Trela kilka razy wzbijał
się na swojej motoparalotni w powietrze,
by wykonać ponad 200 lotniczych zdjęć
bałtyckich marin. A Maciej Biechowski,
żeglarz, instruktor i szef szkoły żeglarskiej
Akademia Jachtingu, wędrował wzdłuż
wybrzeża od portu do portu, robiąc dodatkowe fotografie i zbierając informacje do
elektronicznej locji.
Dziś w serwisie znajdziemy plany 80
portów i 40 miast. Wybierając przystań,
otrzymamy dane adresowe mariny, adres
strony internetowej, informacje o opłatach
za postój, dokładne wskazówki nawigacyjne, aktualną prognozę pogody oraz
kalendarz najważniejszych wydarzeń zaplanowanych w mieście na najbliższe dni
i tygodnie. Interaktywne plany portów
informują o lokalizacji bosmanatów, stacji
paliw, tawern, bankomatów, warsztatów,
sklepów żeglarskich, d wigów, slipów
i sanitariatów. Poza tym użytkownicy
serwisu mogą sprawdzić prognozę pogody dla wybranego miasta lub zamówić
prognozę przygotowaną przez Krajowy
Instytut Meteorologii (komunikaty wysyłane są na telefony komórkowe). Dostępne
są także ostrzeżenia nawigacyjne.
– Przed każdym sezonem żeglarskim
będziemy odwiedzać polskie porty, by
uaktualniać dane. Monitorujemy także
zmiany zachodzące w wielu miejscach,
które związane są z inwestycjami podejmowanymi przez gminy, miasta i prywatnych właścicieli – mówi Beata Krajewska z sailingpoland.pl. Roczny dostęp do
wszystkich e-locji kosztuje 29 zł. Przed
dokonaniem rejestracji można sprawdzić działanie serwisu, otwierając locję
Mariny Gdynia, która jest dostępna bez
logowania.
W kilku najbliższych wydaniach magazynu „Wiatr” wspólnie z portalem sailingpoland.pl przedstawimy wybrane
porty polskiego wybrzeża. Zaprezentujemy najważniejsze (naszym zdaniem) mariny dysponujące najlepszym zapleczem,
www.magazynwiatr.pl

ŻEGLUJMY PO BAŁTYKU
KAMPANIA MAGAZYNU WIATR

W ramach cyklu „ eglujmy po ałtyku” pu likujemy artykuły zachęcające do tu
rystycznej eglugi po naszym morzu. pisujemy porty i nowe inwestycje. W rela
cjach z rejsów przedstawiamy ciekawe trasy i miejsca, które warto zo aczy pod
czas podró y. hcemy was zachęca do ardzo rozwa nej eglugi i podpowiada ,
jak organizowa ezpieczne wyprawy. W numerze listopadowym opowiadali my
o włóczędze wokół du skiej elandii. W kolejnym wydaniu przedstawili my relację
z rejsu na Wyspy landzkie. W lutym yli cie z nami w assnitz, ohme, lintholm
i nne. W tym wydaniu zapraszamy was do rze ie y i tepnicy. w następnych
numerach ędziemy prezentowa kolejne przystanie polskiego wy rze a. e li od
wiedzili cie niedawno który z polskich portów, podzielcie się z nami in ormacja
mi, zdjęciami i komentarzem. eglujcie z „Wiatrem” po ałtyku lijcie e maile na
adres redakcja magazynwiatr.pl. aglądajcie te na portal sailingpoland.pl.

bezpiecznymi miejscami postojowymi
i basenem portowym pozwalającym cumować jachtom o zanurzeniu do 1,5 metra. W tym wydaniu Maciej Biechowski
przedstawia dwa pierwsze porty: Trzebież

i Stepnicę. Za miesiąc zaprosimy was do
Szczecina i Lubczyny. Przez kilkanaście
najbliższych wydań będziemy zmierzać
na wschód aż do Elbląga i Fromborka.
Żeglujcie z nami po Bałtyku

37

BAŁTYK PorTy PolSKiEgo wyBrZEŻA

Trzebież – okno na Bałtyk
rze ie to ort t r wielu ols ic e larz ws o ina z nostal i ze sw c ierwsz c
re s w i urs w na w sze sto nie o ie sce est nasz o ne na orze ostatni
u
rz stani śr l ow otwiera c ro na wo zac o nie o a t u

Przysta

entralnego

rodka eglarstwa w rze ie y.

W

ieś Trzebież leży w połowie
drogi między winoujściem
a szczecińskimi marinami jeziora Dąbie. Do tego portu zawijamy nie tylko po to, by odpocząć po całodziennej żegludze czy przygotować się do przejścia przez
Zalew Szczeciński. Możemy tu dokonać
niezbędnych napraw i zatankować paliwo.
Port osłonięty jest od wschodu prostokątną
wyspą. Można wpłynąć od południa lub od
północy (ma to szczególne znaczenie, gdy
przydarzy nam się awaria silnika). Na lądzie

Podej cie do rze ie y od strony oztoki drza skiej.
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Fot.

znajdziemy sklepy spożywcze, pocztę, aptekę i dwie tawerny. W nadchodzącym sezonie
zostanie otwarta nowa stacja paliw. W porcie można też wymienić butle gazowe.
Żeglarze odwiedzający Trzebież mają do
wyboru dwie przystanie: usytuowany w północnej części Centralny Ośrodek Żeglarstwa
oraz port miejski w części południowej. COŻ
ma 80 miejsc postojowych przy betonowych
nabrzeżach (stajemy dziobem do kei, rufą
na boi). Przy silnych wiatrach północnych
w basenie powstaje fala oraz prąd o prędkości

aciej iechowski

około węzła. W takich warunkach spokojniej
będzie w południowej część portu.
Przy pomostach głębokość basenu wynosi około 3 metrów. Na kei mamy wodę
i prąd. Sanitariaty i prysznice dostępne są
w budynku COŻ. Bogate zaplecze techniczne przystani tworzą między innymi
warsztaty, d wig o nośności 30 ton oraz
slip. W ośrodku działają hotelik i wyremontowana niedawno tawerna, mamy też
monitoring i bezprzewodowy internet.
Możliwy jest także odbiór śmieci.

Fot.

aciej iechowski
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lEGENDA
porty: Trzebież, COŻ, stepnica

soG s

osmanat
slip

so

s

warsztat
toalety
asen ry acki
stacja paliw
z iornik wód zaolejonych
punkt medyczny
d wig
ar restauracja

rze ie port morski i aseny ry ackie.

mietnik
prysznice
miejsce z dostępem Wi Fi
lewa główka portu
prawa główka portu
  Od bramy torowej nr 3 na torze winouj cie – Szczecin kierowa się kursem 150° na pławę torową
zieloną TN- A 53°40,8’N 14°29,8’E – FlG2s.

W marcu 2011 roku spółka Centralny
Ośrodek Żeglarstwa im. Andrzeja Benesza
zmieniła właściciela. Nowym została firma
Smart, dystrybutor łodzi, pontonów, środków ratunkowych i sygnalizacyjnych, elektroniki, silników i wyposażenia pokładowego (firma posiada trzy sklepy stacjonarne:
w Marinie Gdynia, w podwarszawskim Porcie Nieporęt oraz w Szczecinie przy ul. Jana
z Kolna). Całą flotę Trzebieży Polski Związek Żeglarski (właściciel terenu, na którym
znajduje się przystań) oddał firmie Smart
w długoletnią dzierżawę. W marinie spotkamy znane jachty, między innymi „Kapitana
Głowackiego”, flagową jednostkę Trzebieży,
rejowy żaglowiec z bogatą historią, który
przeszedł niedawno gruntowny remont.
W porcie morskim może stanąć około
50 jednostek o zanurzeniu do 3 metrów.
Najdłuższe nabrzeże (tranzytowe) ciągnące
się wzdłuż kanału portowego ma około 300
metrów. Kiedyś przeznaczone było głównie do odpraw granicznych i dla większych
statków pasażerskich. Dziś wzdłuż nabrzeża cumują burtą do kei także jachty sportowe i rekreacyjne. Przy nabrzeżu ma powstać nowa stacja paliw, która zastąpi starą
zlokalizowaną w wąskim i płytkim basenie
rybackim. Jachty cumują też przy pirsie południowym oraz wewnątrz basenu dającego schronienie od północnych wiatrów. Na
lądzie znajdują się skromne sanitariaty oraz
zbiornik do odbioru wód zaolejonych.
acie iec ows i
www.magazynwiatr.pl

  Od pławy TN-A kontynuowa podej cie kursem 150° wzdłu zielonych pław torowych, w osi nabie nika:
stawa dolna 53°39,6’N 14°31,1’E – Oc4s 11m7M, stawa górna 53°39,4’N 14°31,3’E – Oc4s 22m7M.

  Kierowa się pomiędzy główki portu: północno-zachodni naro nik falochronu 53°39,8’N 14°31,0’E –
IsoR2s 6m2M, nasada ostrogi 53°39,7’N 14°30,9’E – IsoG2s 7m2M.

  Od pławy zielonej nr 15, 53°39’N 14°33,0’E – Fl(2+1)G15s, podą a kursem 301° w osi nabie nika: stawa
dolna 53°39,8’N 14°30,9’E – OcOr4s 11m4M, stawa górna 53°39,9’N 14°30,6’E – OcOr4s 18m4M).

  Po drodze miną nie wiecące pławy torowe TS-1 zielona i TS-2 czerwona tworzące bramkę.
  Kierowa się pomiędzy główki portu: południowo-zachodni naro nik falochronu 53°39,7’N 14°31,4’E –
IsoG4s 6m2M, na południowej głowicy molo 53°39,6’N 14°31,4’E – IsoR4s 9m2M.
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PERYSKOP WYZWANIA
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Fot. rystian rela

Urocza
Stepnica
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ły skiego.

mina Stepnica otoczona jest lasami Puszczy Goleniowskiej. Aż
90 proc. gminy znajduje się na
terenie obszaru Natura 2000 – to niezwykły
skarb. Znajdziemy tam spokój, czystą plażę
z kąpieliskiem i wypożyczalnią sprzętu wodnego, oświetlone molo o długości 160 metrów, rzekę Gowienicę i niezwykłą kameralną marinę zbudowaną w zacisznym kanale.
Port w Stepnicy tworzą basen rybacki
(wkrótce będzie modernizowany) i basen
kolejowy dla barek. Żeglarzy bardziej jednak interesuje wspomniany Kanał Młyński,
w którym może cumować od 250 do 300
jednostek. Basen kolejowy nie zapewnia warunków do postoju jachtów, ale znajduje się
w nim niedawno otwarta stacja paliw. Kanał Młyński, którego zaplecze stanowi baza
Klubu Żeglarskiego i Motorowodnego LOK,
oddalony jest od centrum Stepnicy o 600 metrów. Znajdziemy tam sklepy, pocztę, ośrodek zdrowia, a także wiele barów i restauracji. Można też wymienić butlę gazową.
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Choć szerokość Kanału Młyńskiego wynosi zaledwie od 12 do 20 metrów, można
bezpiecznie manewrować (kanał jest osłonięty od wiatru i nie ma w nim zafalowania). W głębi portu znajduje się poszerzony
odcinek (obrotnica) ułatwiający większym
jednostkom zawracanie. Długość kanału
wynosi 780 metrów, a głębokość od 2,2 do
2,5 metra. Na obu brzegach znajdują się
stanowiska postojowe dla jachtów. Przy
północnym brzegu, wzdłuż niedawno
wybudowanej brukowanej drogi, zostaną
wkrótce poprowadzone przyłącza energii
elektrycznej i wody. Siedziba LOK położona jest przy obrotnicy. Klub zapewnia
dostęp do sanitariatów oraz możliwość ładownia akumulatorów.
Poza tym gmina Stepnica posiada przystań w Gąsierzynie (53 40,0 N 14 34,2 E)
oddaną do użytku we wrześniu 2010 roku.
To element Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego. Może tam zacumować około
10 niewielkich jednostek (postój jest bezpłatny, głębokość: 1,5 m). Przystań ma ujęcie wody, przyłącze prądu, wiatę z ławkami
i miejsce na ognisko. Teren jest oświetlony i monitorowany. Na portalu sailingpoland.pl znajdziecie zdjęcia lotnicze i plan
przystani.
Kolejnym ciekawym miejscem jest przystań w Kopicach nad Zalewem Szczecińskim (53 41,86 N 14 32,55 E) zwana Przylądkiem Piratów Tortuga (głębokość przy
średnim stanie wody: około 70 cm). To niewielka marina zachwycająca położeniem,
atmosferą i pirackim stylem. Posiada dwa
baseny i miejsca dla około 40 jednostek.
A także slip, parking, dostęp do wody, sanitariaty, przyłącze prądu, oświetlenie i bosmanat. Działa tam wypożyczalnia sprzętu
wodnego Latarnik.
acie iec ows i

Przysta w Gąsierzynie.

wskazówki nawigacyjne
  W połowie odległo ci pomiędzy stawami

tepnica Dolna
c s
m
i tepnica Górna
c s m
, tworzącymi na ie nik na oztoce drza skiej, kierowa się na pierwszą ramkę
zło oną ze wiecących oi zieloną
,
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kierujemy się na północ w kierunku wej cia do anału

.

  or podej ciowy prowadzi dalej do asenu kolejowego stacja paliw . Wej cie pomiędzy dwiema
pławami kardynalnymi i . wiatła na głowicach wej ciowych F

ś

i FG .

  a północ od asenu kolejowego znajduje się asen ry acki. d pławy kardynalnej utrzymywa
kurs na czerwoną stawę głowicy wej ciowej
jedno nad drugim F .
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pierwszej ramki podą a torem w kierunku
, wyznaczonym przez kolejne trzy pary
nie wiecących pław w osi na ie nika wietlnego tepnica Port stawa ni sza c s m
, stawa
wy sza c s m
.

  Wej cie do mariny od pław

ł
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niewielkich jednostek. Postój jest ezpłatny.

STEPNICA – KANAŁ MŁYŃSKI
53°39,1’N 14°36,6’E
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czerwony słup z dwoma wiatłami

REJSY PrZEwoDNiK

Dokąd wyruszyć w rejs?
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apraszamy do lektury przewodnika, w którym przedstawiamy
wiosenne i letnie rejsy polskich
agencji żeglarskich. Wierzymy, że pomoże
wam podjąć decyzję, dokąd się wybrać na
wymarzoną żeglarską wyprawę.

Szkarłatne żagle „Chopina”
ermin
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. ródło

ceans

Petersburg to jeden z najciekawszych
portów rosyjskich. Jest też wystarczająco
duży, by przyjąć taki żaglowiec jak „Fryderyk Chopin”. Tam cumuje między innymi
słynny okręt Aurora, który jest udostępniony zwiedzającym. W czerwcu „Chopin”
wyruszy z Gdyni na północ, aby wziąć
udział w spektakularnym festiwalu „Szkarłatne żagle”. Jest to widowisko polegające
na odegraniu scen z udziałem żaglowców
na Newie. Po drodze zawinie do kilku portów bałtyckich, między innymi do elsinek, które załoga będzie mogła zwiedzać.
Cena (2600 zł) zawiera zakwaterowanie na
pokładzie w trzyosobowych kabinach, wyżywienie (trzy posiłki dziennie) oraz opłaty portowe i koszty paliwa. Uczestnicy we
własnym zakresie wyrabiają sobie rosyjskie wizy. Na stronie internetowej żaglowca znajdziecie linki do firm, które pomogą
w uzyskaniu wizy.

Przygoda na oceanie
ermin
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. ródło Glo tourist

Dwutygodniowy rejs rozpocznie się na
Teneryfie, gdzie na załogę będzie czekał
jacht Cyclades 43.4. Uczestnicy pokonają około 900 mil. Podczas rejsu odwiedzą
portugalską Maderę. Po przepłynięciu
Cieśniny Gibraltarskiej zakończą wyprawę
w hiszpańskiej Maladze. Cena: 2260 zł. Nie
zawiera kosztów przelotu. Ubezpieczenie
kaucji, sprzątanie końcowe, wyżywienie,
opłaty portowe, opłaty administracyjne
i paliwo załoga pokrywa ze wspólnej kasy
jachtu (około 160 euro od osoby).

Tydzień średniowieczny
na Gotlandii
ermin .
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Rejs po Bałtyku i podróż w czasie To
możliwe. Tydzień średniowieczny w Visby, stolicy Gotlandii, nikogo nie pozostawi
obojętnym. Miasto zmienia swoje oblicze,
staje się plenerem dla średniowiecznych
turniejów rycerskich. Mieszkańcy przebierają się w stroje z epoki, a z miasta
znikają samochody. Na ulicach spotykamy
rycerzy, giermków, księżniczki i szlachciców, a wiele restauracji zmienia kartę dań, oferując specjały sprzed stuleci.

o at u

Trudno oddać atmosferę tego święta słowami – trzeba odwiedzić Visby w trakcie
tygodnia średniowiecznego i przeżyć to
samemu. Załoga wyruszy w rejs komfortowym i dzielnym jachtem – Bavarią 46
„Filou”. Planowana trasa: Gdańsk – Visby – Kalmar – Władysławowo – Gdańsk.
Cena: 1955 zł (all inclusive). Obejmuje
miejsce na jachcie, prowadzenie jachtu
przez uprawnionego kapitana, produkty
na pełne i smaczne wyżywienie, opłaty
portowe i administracyjne, paliwo, gaz,
ubezpieczenie jachtu i podstawowe szkolenie żeglarskie.

Z wizytą w Czarnogórze
ermin
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Kto z nas nie tęskni za uliczkami
Dubrownika, jego niesamowitą atmosferą
i pięknymi krajobrazami Wizyta w chorwackim mieście będzie początkiem wyprawy do mniej obleganej Czarnogóry. Załoga
wyruszy na tygodniowy rejs jachtem Bavaria 44. Sporą atrakcją wyprawy będą krajobrazy przypominające fiordy w Zatoce
Kotorskiej wpisanej na Listę wiatowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Cena: 1695 zł. Nie obejmuje
kosztów transportu. Ubezpieczenie kaucji,
sprzątanie końcowe, wyżywienie, opłaty

portowe, opłaty administracyjne i paliwo
załoga pokrywa ze wspólnej kasy jachtowej
(składka około 160 euro).

Z Islandii do Norwegii
ermin
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Niezapomniana przygoda na pokładzie
nowoczesnego i świetnie wyposażonego
jachtu Delphia 47 „Jam Session”. W samym środku lata załoga wyruszy z Islandii do Norwegii (przez Szetlandy i Wyspy
Owcze). To doskonała okazja, by zobaczyć
cuda natury i doświadczyć intensywnego
żeglarstwa – trasa rejsu liczy ponad tysiąc
mil.
Na uczestników czekają wspaniałe widoki: czynne wulkany, góry, wodospady
i islandzkie gejzery, majestatyczne najwyższe w Europie klify na Wyspach Owczych
oraz bezludne, zamieszkane jedynie przez
stada ptaków i fok, zielone wyspy archipelagu Szetlandów. Rejs potrwa 17 dni.
Start w Reykjav ku (stolica Islandii), meta
w miejscowości Stavanger. Lipcowy termin
wybrano nieprzypadkowo – w tym okresie
słońce na północy prawie nie zachodzi.
W cenę (3490 zł) wliczono miejsce na jachcie, ubezpieczenie oraz usługi skippera.

nowoczesnym jachcie wyposażonym między innymi w ogrzewanie Webasto i instalację ciepłej wody. Cena: 1450 zł. Zawiera
miejsce na jachcie, ubezpieczenie i usługi
skippera.

Majówka w Chorwacji
ermin
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Słowiańska gościnność i otwartość,
wspaniała południowa kuchnia obfitująca
w owoce morza, a dla tych, którzy lubią
zwiedzać – zabytki z czasów rzymskich
i średniowiecza. To nie jedyne atrakcje
Chorwacji nazywanej krajem tysiąca wysp.
Urozmaicone wybrzeże oraz łagodny śródziemnomorski klimat, z dużą liczbą słonecznych dni, zachęcają do żeglugi. Rejs,
którego celem jest odkrycie uroków środkowej Dalmacji, rozpocznie się w Trogirze.

Załoga odwiedzi jedne z najpiękniejszych
chorwackich wysp: var, Korčulę, Mljet,
Lastovo i Vis. Wybierze się na degustację
lokalnej kuchni, odkryje urokliwe zakątki
portowych miasteczek i będzie podziwiać
wybrzeże Dalmacji z pokładu. Rejs odbędzie się na jachcie Bavaria 46 (cztery kabiny, rocznik 2006) posiadającym rolowane
żagle, ster strumieniowy, GPS z plotterem
map, autopilota, wyposażenie nawigacyjne
i hotelowe. Cena: 1290 zł. Zawiera miejsce
na jachcie, ubezpieczenie i usługi skippera.

Bałtyckie rejsy dla zapracowanych
erminy kwiecie sierpie .
ródło kademia achtingu
Szkoleniowe rejsy po Morzu Bałtyckim organizowane są na jachcie typu
Delphia 40, który pozwala na wygodną 

Przez Zatokę Biskajską
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Chcesz się zmierzyć z niespokojnymi wodami Zatoki Biskajskiej W maju Delphia
47 „Jam Session” wyruszy na północ z hiszpańskiej miejscowości A Coruña. Załoga
przez dziewięć dni pokona ponad 400 mil.
Trasa rejsu biegnie z przez Bilbao i niewielką miejscowość Pasaia u stóp Pirenejów
(w okolicy uczestnicy zwiedzą San Sebastian). Rejs zakończy się we francuskim La
Rochelle. Trudy żeglugi umili nawigacja na
www.magazynwiatr.pl

acht „ am ession” z loty irmy Punt.

Fot.

atylda o olewska
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bowcem. Jacht został wyposażony w GPS,
ploter map, ponton z silnikiem, ogrzewanie
(przyda się w wiosenne wieczory) i odtwarzacz CD MP3. Cena: 550 euro za pojedyncze miejsce w kabinie dwuosobowej
lub 1040 euro za dwa miejsca w kabinie
dwuosobowej.

Oceaniczna przygoda
ermin .

roczy tari Grad wyspa

ar le y na ko cu zatoki głę oko wcinającej się w ląd.

żeglugę ośmioosobowej załodze. Jacht ma
cztery dwuosobowe kabiny oraz koję w
mesie, na której zmieszczą się dwie osoby.
Rejsy trwają od środy do niedzieli (oferta
dla zapracowanych – wystarczy oderwać
się od obowiązków na trzy dni). Celem
każdej z wypraw jest spędzenie na morzu
100 godzin. Program szkolenia oparto na
standardach PZŻ, RYA i ISSA, skierowany
jest do żeglarzy zbierających godziny stażowe na stopnie żeglarskie. Czas wypełni
solidne szkolenie pod okiem doświadczonego instruktora z nawigacji, locji, ratownictwa, meteorologii oraz manewrowania i
bezpiecznego prowadzenia jachtu. Wybór
trasy uzależniony jest od kierunku wiatru.
Cena (990 zł) obejmuje wszystkie koszty:
miejsce na jachcie, szkolenie, opiekę kapitana, smaczne i zdrowe wyżywienie, opłaty

Fot.

atylda o olewska

portowe i paliwo. Rejsy kończą się w niedzielę w porcie w Jastarni. Dla zdecydowanych na rejs i kurs przygotowano pakiet
promocyjny (1790 zł) obejmujący rejs oraz
udział w tygodniowym szkoleniu w Jastarni (wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie).

Manewrówka na katamaranie
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Manewrowanie katamaranem – ciekawy
pomysł na przedłużony majowy weekend.
W chorwackim ibeniku czeka na nas katamaran Lagoon 400 (rocznik 2011). Katamaran ma cztery wygodne dwuosobowe
kabiny z własnymi łazienkami. Rozmiar
jachtu daje doskonałą możliwość poznania specyfiki manewrowania dwukadłu-

.
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Rejs z wyspy Gran Canaria, przez Gibraltar, Maroko, aż na Majorkę. W 19 dni
załoga przepłynie ponad tysiąc mil. Po
drodze odwiedzi między innymi zieloną
Maderę znaną ze swych trunków, pachnące egzotyką Maroko oraz imprezową Ibizę.
Uczestnicy przećwiczą żeglugę przez prądy Cieśniny Gibraltarskiej i wśród innych
statków pływających w tym ruchliwym obszarze. Na Morzu ródziemnym trasa rejsu
poprowadzi przez Gibraltar, Ceutę, Cartagenę, Alicante i Ibizę. Prawie trzytygodniowy rejs pod północno-wschodni wiatr
z pewnością dostarczy praktycznej wiedzy
o planowaniu trasy, przewidywaniu pogody
i sterowaniu na atlantyckiej fali.
Załoga pożegluje na nowoczesnym i komfortowym jachcie Oceanis 50 posiadającym
pięć dwuosobowych kabin, trzy łazienki
z prysznicami, przestronną mesę i doskonale wyposażony kambuz. Jacht wyposażono w rolowane żagle i nowoczesny system
nawigacyjny (radar, AIS, autopilot). Cena
(2299 zł) obejmuje koję w dwuosobowej
kabinie, pościel, ręczniki oraz prowadzenie
jachtu przez skippera. Dla chętnych regularnie pływający na tej trasie kapitan poprowadzi szkolenie z wybranych działów wiedzy
żeglarskiej – od nawigacji, przez meteorologię, po planowanie długiego rejsu. Cena nie
zawiera opłat portowych, paliwa, sprzątania,

REJSY MORSKIE PRZEZ CAŁY ROK

wszystkie terminy rejsów gwarantowane

Wyspy Kanaryjskie, wybrzeże afryki, Atlantyk, Karaiby, Morze
Śródziemne - Baleary, Korsyka, Sardynia, Lazurowe Wybrzeże

Oceaniczna przygoda 1: 09.04 - 28.04.2013 (19 dni)
2299 PLN
Trasa: Gran Canaria - Madera - Maroko - Gibraltar - Cartagena - Ibiza - Majorka

Luksusowy jacht Beneteau Oceanis 50 Family z 2012 roku
5 kabin 2 os, 3 łazienki z prysznicami, nowoczesny design

Oceaniczna przygoda 2: 20.10 - 08.11.2013 (19 dni)
2199 PLN
Trasa: Alicante - Cartagena - Gibraltar - Lanzarote - Teneryfa - Gran Canaria

Na hasło “Magazyn Wiatr” dodatkowa zniżka 10%

... i wiele innych ciekawych rejsów

www.sail2sun.pl

ubezpieczenia oraz wyżywienia. Te koszty
uczestnicy pokrywają zgodnie z faktycznie
poniesionymi wydatkami.

Rejs w rytmie fado
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Portugalia to kraj największych podróżników położony na skraju Europy, czyli
„tam, gdzie ziemia się kończy, a morze
zaczyna” (jak pisał w XVI wieku Lu s
Vaz de Cam es). Zawsze była inspiracją
do marzeń, dlatego może warto ją opłynąć
pięknym żaglowcem Zapraszamy na rejs
z Lizbony do miejscowości A Coruña szkunerem „Kapitan Borchardt”.
Do Lizbony załoga wyleci już 10 kwietnia (lot z Warszawy kosztuje 540 zł). Przez
trzy dni będzie odkrywać uroki miasta,
a wieczorami – oczekując na „Kapitana
Borchardta” – wsłucha się w melancholijne
fado. Trasa rejsu przewiduje wizytę w Porto, gdzie po krętych uliczkach nadal jeżdżą
stuletnie tramwaje, a w piwnicach, w dębowych beczkach, leżakuje porto – słynny
portugalski trunek. Do portu docelowego
żaglowiec dotrze 20 kwietnia. W okolicy
załoga zdobędzie wzgórze, na którym stoi
najstarsza działająca latarnia morska na
świecie (Torre de ércules), wzniesiona
przez Rzymian.
Trzymasztowy szkuner „Kapitan Borchardt” ma kabiny dla trzech lub czterech
osób, każda posiada łazienkę z prysznicem.
Cena: 1600 zł plus 36 zł na ubezpieczenie.
W cenie mamy miejsce na żaglowcu, wyżywienie (trzy posiłki), opiekę kapitana
i załogi zawodowej, podstawowe szkolenie
żeglarskie, koszty eksploatacyjne (w tym
paliwo) oraz opłaty portowe. Cena nie obejmuje kosztów związanych z pobytem na
lądzie. Lot powrotny z Santiago do Warszawy (przez Barcelonę) kosztuje 630 zł.
www.magazynwiatr.pl

Do Amsterdamu zawinąć choć raz
ermin
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Rejs z Londynu do Amsterdamu wygodnym jachtem Bavaria 44 „Mona Lisa” gwarantuje dawkę prawdziwego żeglarstwa po
wodach pływowych. Wyprawa rozpocznie
się od dość trudnego zadania nawigacyjnego, czyli od przejścia krętej Tamizy na
odcinku 75 kilometrów. To doskonała lekcja podsumowująca szkolenie z nawigacji
pływowej. Trasa rejsu: Londyn – Ramsgate
– Calais, Dunkierka – Ostenda – Amsterdam. Cena: 3395 zł (all inclusive). Obejmuje miejsce na jachcie, prowadzenie jachtu
przez uprawnionego kapitana, produkty na
pełne wyżywienie, transport mikrobusem
w jedną stronę, bilet lotniczy ze wszystkimi opłatami, transfer autokarem z centrum

Londynu do mariny, opłaty portowe i administracyjne, paliwo, gaz, ubezpieczenie
jachtu i podstawowe szkolenie żeglarskie.

Przygody na Morzu Śródziemnym
erminy kwiecie czerwiec.
ródło eglarska Przygoda
W kwietniu i maju jacht „Runaway” żeglować będzie po wodach południowych
Włoch: w okolicach Sycylii, po Wyspach
Egadzkich i wulkanicznych Wyspach Liparyjskich. Załogi zasmakują też orientu
w Tunezji. W czerwcu jacht wyruszy na
Majorkę i Ibizę. Dotrze również na barceloński Sonar, jeden z większych letnich festiwali muzycznych.
Wakacje „Runaway” rozpocznie w Maladze. Następnie odwiedzi Gibraltar, Maroko 

Dzieci na pokładzie katamarana, czyli za awa nie zna granic.

Fot. www.malypodroznik.pl
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i iszpanię. W sierpniu będzie się kołysał na
falach Atlantyku przy portugalskim wybrzeżu. Odwiedzi Lizbonę, Faro i Porto (rejsy
po wodach pływowych zaliczane do stażu
na stopnie żeglarskie). Ceny rejsów: od 900
do 1090 zł. Dodatkowo należy zaplanować
wydatki na transport, wyżywienie, opłaty
portowe i paliwo (około 12 euro dziennie od
osoby).

W krainie fiordów
ermin .

.

. ródło

tago acht

Trzykabinowy Sun Odyssey 33 wystartuje wiosną ze winoujścia. Rejs podzielony
jest na 13 etapów i każdy możne wybrać
najbardziej odpowiedni termin. W sierpniu
polecamy Lysefjord i ardangerfjord, czyli wyprawę na trasie Stavanger – Bergen.
Rejs rozpocznie się w miejscowości Stavanger, dokąd można dolecieć liniami Wizz
Air (z Gdańska za 215 zł). Załoga odwiedzi
między innymi Preikostolen, jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Norwegii.
Pulpit skalny wznoszący się 604 metry nad
fiordem robi ogromne wrażenie. Drugą
atrakcją Lisefiordu jest Kjerag, majestatyczny górski szczyt wznoszący się 1000
metrów nad fiordem, z olbrzymim głazem
wciśniętym między skalne ściany. Kolejne porty to augesund i Leirvik leżące na
drodze do ardangerfjordu z bajecznymi
wodospadami, górami i lodowcami. Najaktywniejsi żeglarze mogą się wybrać na
skałę wiszącą nad fiordem zwaną językiem
trola (Trolltunga), z której rozpościera się
niesamowity widok na lodowiec Folgefonna. Na deser Bergen z wieloma atrakcjami,
między innymi wjazdem kolejką linowo-terenową na wzniesienie Floyen. Powrotny
Lot na trasie
Bergen – Warszawa
117x37_krzywe.pdf
1 2013-02-18 kosztuje
10:10:05
C

360 zł. Cena rejsu: 1750 zł. Obejmuje koję
na jachcie, usługi skippera, opłaty portowe
i ubezpieczenie jachtu. Doliczyć należy
wydatki na wyżywienie i paliwo.

czonego kapitana. Podczas rejsu będzie można wykończyć instruktora, zadając mu setki
pytań, domagając się wyjaśnień i prosząc
o gotowe rozwiązania.

Majówka w Hiszpanii

Wyprawa na Morze Czarne

ermin

.

.

. ródło Glo tourist

Jeśli lubicie aktywny odpoczynek, majowy rejs w iszpanii może być doskonałym
pomysłem na początek wiosny. Tygodniowa
wyprawa rozpocznie się w Maladze, a zakończy na Majorce, w miejscowości Palma
de Mallorca. Po drodze załoga odwiedzi
między innymi Kartagenę, skąd na chwilę
zapomnienia uda się na najbardziej imprezową wyspę w Europie – Ibizę. Cena: 1150 zł.
Nie zawiera kosztów przelotu. Ubezpieczenie kaucji, końcowe sprzątanie, wyżywienie, opłaty portowe, opłaty administracyjne
i paliwo załoga pokrywa ze wspólnej kasy
jachtu (około 160 euro od osoby).

Rejsy doskonalące w Chorwacji
erminy
oraz
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Adriatyckie rejsy doskonalące ze skipperem odbędą się w sierpniu. Załogi wyruszą na
morze z nowoczesnej mariny Suko an leżącej w zatoce nad Kanałem Zadarskim, w samym sercu Dalmacji (10 km na południe od
Zadaru). Cena rejsu (2499 zł) zawiera czarter
jachtu ze sprzątaniem, usługi skippera instruktora oraz ubezpieczenie kaucji. Cena nie
obejmuje składki do wspólnej kasy jachtowej
(15 euro od osoby na dzień), ubezpieczenia
NNW, opłat portowych i klimatycznych. Rejsy doskonalące to oferta dla żeglarzy, którzy
pierwsze kroki na pokładzie mają już za sobą,
ale chcą nabrać praktyki pod okiem doświad-

ermin
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Niezwykły wakacyjny rejs turystyczno-stażowy na pokładzie ponad 12-metrowego jachtu Gib Sea 422. Jednostka ma cztery
dwuosobowe kabiny, więc w każdym etapie
we mie udział tylko 8 osób. Trasa wiedzie
po mało znanych polskim żeglarzom atrakcyjnych akwenach Turcji, Ukrainy, Bułgarii i Rumunii. Rejs składa się z trzech części. Dostępne są jeszcze miejsca na dwóch
14-dniowych etapach: z Istambułu, wzdłuż
czarnomorskich wybrzeży Azji, na Krym
(28.07. – 10.08.) oraz z Odessy, wzdłuż
wybrzeży Rumunii i Bułgarii, do Istambułu (18.08 – 31.08.). Cena miejsca na etap:
1670 zł (sternicy jachtowi płacą 1470 zł).
W cenę wliczono miejsce na jachcie, ubezpieczenie oraz usługi skippera.

Przez Atlantyk
ermin
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Załoga katamarana Lagoon 400 wyruszy
z francuskiej miejscowości Les Sables-d Olonne na Teneryfę i dalej przez Atlantyk na archipelag wysp Bahama. Podczas
pierwszego etapu uczestnicy odwiedzą
porty A Coruña, Porto i Lisbona. To rejs
dla osób lubiących długie podróże na komfortowym jachcie. Ceny: 1500 zł (pierwszy
etap) i 6000 zł (drugi etap). Należy doliczyć
opłaty na wyżywienie, paliwo i porty.

Rodzinne żeglowanie
na katamaranie
erminy . . .
ródło lue ails
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Żagle, słońce, wiatr we włosach i rodzina
w komplecie – żeglowanie z dziećmi czas zacząć Zapraszamy do chorwackiego ibenika,
gdzie czeka was wielka przygoda. Blue-Sails
kolejny raz proponuje rejs z małymi piratami,
którzy pod okiem doświadczonej i uprawnionej do pracy z dziećmi animatorki codziennie
MARZEC 2013
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Stalowym jachtem po Bałtyku
ermin maj wrzesie .
ródło arna a acht zarter
Bałtyckie rejsy na nowo wybudowanym
stalowym jachcie o długości ponad 20
metrów i szerokości 6 metrów. „Barnaba” to dzielna konstrukcja pozwalająca
na bezpieczną, szybką i komfortową żeglugę. Jacht wyposażono w nowoczesny
osprzęt: węglowy maszt, prętowe olinowanie i elektryczne kabestany. Pod
pokładem mamy 5 kabin. Każda mieści

dwie koje i łazienkę. Portem macierzystym jednostki jest Jacht Klub im. Conrada w Górkach Zachodnich (Gdańsk).
W maju i czerwcu „Barnaba” będzie żeglować na Bornholm i do portów polskiego wybrzeża. Czerwiec i lipiec spędzi na
Olandii i Gotlandii, gdzie między innymi
we mie udział w regatach. Wynajęcie koi
na dobę kosztuje 250 zł. Doliczyć trzeba
koszty wyżywienia, paliwa i opłat portowych. Rejsy prowadzi stała dwuosobowa
załoga (w czasie rejsów na pokładzie jest
lekarz).

reklama

odkryją nowe lądy i morza. W programie rejsu rodzinnego są gry i zabawy o tematyce żeglarskiej i pirackiej, które dostarczą najmłodszym niezapomnianych wrażeń. Cena za
dwie osoby dorosłe plus dziecko gratis
(3-6 lat) w kabinach dziobowych (nr 2 i 4) lub
rufowej (nr 3): 1690 euro. Cena za dwie osoby
dorosłe plus dziecko gratis (3-6 lat) w kabinie
rufowej (nr 1): 1590 euro. Z łazienki w tej kabinie korzystają także kapitan i animatorka.
W cenie każdej kabiny uczestnicy otrzymają
pakiet małego pirata dla najmłodszych o wartości 30 euro.

www.magazynwiatr.pl
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Zaklinacz wiatru
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Ainslie kontra Scheidt

ról jest tylko jeden. en inslie ko czy regaty olimpijskie w ondynie.
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zary poranek w Lymington. Na
parking miejscowego klubu podjeżdża aston martin. Z auta wysiada
wysportowany mężczyzna i po chwili znika
w klubowym budynku. Pół godziny pó niej
z przystani odpływa jacht klasy Finn. Tak
rozpoczyna się kolejny poranek Bena, który
żeglarstwu poświęcił ponad ćwierć wieku
i bez pływania nie wyobraża sobie życia.
Zaczynał za namową rodziców w wieku
8 lat. Dostrzegli, że jest bardzo żywy, uzdolniony ruchowo, ale nieśmiały. Pomyśleli, że
trzeba zarazić syna jakąś pasją, by nie siedział ciągle w domu. Wybór nie był trudny,
bo państwo Ainslie mieszkali nieopodal
Falmouth, żeglowali amatorsko, a większość ich znajomych także była związana
z wodą. Ojciec Bena startował jako skipper
podczas jednego z etapów pierwszych regat
Whitbread, ale pozostał raczej niedzielnym
żeglarzem. Starsza siostra wyszła za mąż
za sekretarza ISAF. Tematy żeglarskie były
więc poruszane w domu Bena każdego dnia.

Pierwsze regaty i łzy
Ben rozpoczął regularne treningi na optimiście, ale nie szło mu dobrze. – Początki
były trudne – opowiadał w jednym z wy-

48

Fot. on dition

wiadów. – Miałem kłopoty z opanowaniem
jachtu, plątały mi się szoty i żeglowałem
zbyt ostrymi kursami. Po porażkach zdarzało się, że płakałem.
Dwa lata pó niej Ben miał pierwsze poważne zawody. Rywalizacja ze starszymi
kolegami była trudna, a nauka dość bolesna. Zajął bardzo odległe miejsce i był bliski
rezygnacji z żeglarstwa. Rodzice prosili go
jednak, by wytrwał. Przekonywali, że sukcesy przyjdą, bo żegluje coraz lepiej. Ben
początkowo był nieugięty, ale kiedy obiecano mu komputer za pierwszy udany start,
wrócił na wodę. Sukcesów wciąż jednak nie
było. Na lokalnym akwenie jakoś sobie radził, ale każde wyjazdowe regaty kończyły
się spektakularną klapą.
W wieku 12 lat pojechał do Japonii na
swe pierwsze mistrzostwa świata. Zajął
37. miejsce, co uznał za porażkę. Zwrócił
jednak na siebie uwagę nieustępliwością
i ogromną ambicją. Postanowił zostać przy
żeglarstwie. Tym bardziej że w jego szkole
przychylnie patrzono na sportowców, zwalniając ich z wielu zajęć. Ben stopnie miał
dobre, ale nauką się nie przemęczał. Minimalizm stał się jego dewizą, ale była to
strategia obliczona tylko na szkołę, której
po prostu nie cierpiał.

Z ulgą przesiadł się na lasera radiala.
Znów miał kłopoty z opanowaniem jachtu,
ale kiedy się z nimi uporał, w lokalnym środowisku był nie do pokonania. Kłopotów
przysparzała mu jednak silna alergia, utrudniająca nawet codzienne życie. Żeglowanie
poprawiało nieco sytuację, ale konieczne
stało się podawanie silnych leków sterydowych, co mogło kolidować z przepisami antydopingowymi. Ten problem rozwiązano,
poddając Bena drobiazgowym badaniom
i tak dobierając leki, by nie był w przyszłości
podejrzewany o stosowanie dopingu.
Punktem zwrotnym w karierze sternika
było zwycięstwo w mistrzostwach świata klasy Laser rozegranych w Nowej Zelandii (kategoria juniorów). Wreszcie naprawdę w siebie
uwierzył i zaczął trenować z jeszcze większym zapałem. Kolejne sukcesy utwierdzały
go w przekonaniu, że obrał właściwą drogę.
Mając 19 lat, pojechał do Atlanty na swe
pierwsze igrzyska olimpijskie. Był oszołomiony. W klasie Laser rywalizacja była bardzo
zacięta, ale Ben radził sobie nadspodziewanie dobrze. Zupełnie nieoczekiwanie, także
dla siebie, zdobył srebrny medal. Ten wynik
uznano za sensację. Bena pokonał tylko Brazylijczyk Robert Scheidt, odwieczny rywal.
Po igrzyskach Ainslie wygrywał niemal
wszystkie ważne starty. Cztery lata pó niej
do Sydney jechał w roli faworyta, ale tam
ponownie musiał się zmierzyć z Scheidtem.
– To nie była łatwa przeprawa. Robert długo
trenował na akwenie olimpijskim i poznał
go bardzo dobrze – wspomina Ben. – Musiałem znale ć na niego sposób. Było nim
doskonałe przygotowanie fizyczne. Pomogła też bardzo bogata dokumentacja brytyjskich ekspertów od meteorologii, którzy
rozpracowali zawiłości akwenu w Sydney.
Brytyjczycy pływali w Australii jak u siebie, zdobyli trzy złote i dwa srebrne medale,
a Ben wreszcie stanął na najwyższym podium. Po powrocie do domu został uhonorowany przez królową Orderem Imperium
Brytyjskiego, a wkrótce potem włączony
do amerykańskiego syndykatu OneWorld
Paula Cayarda, który przygotowywał się do
walki o Puchar Ameryki. Zespół nie osiągnął sukcesu, ale Ben zdobył nowe cenne
kontakty w żeglarskim świecie.
MARZEC 2013
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Ainslie kontra Kusznierewicz
Ainslie przesiadł się na łódkę klasy Finn.
Zmiana ta wiązała się z koniecznością przybrania na wadze. Zaczął więc wyczerpującym
i monotonnym treningiem budować masę
mięśniową. Miał precyzyjny plan i z żelazną
konsekwencją realizował go w najdrobniejszych detalach. W jednym sezonie przybrał 15
kilogramów. Kiedy już osiągnął optymalną
dla finnisty wagę, pojawiły się sukcesy. Ale
na igrzyska do Aten nie jechał w roli faworyta. Przed najważniejszą imprezą to Mateusz
Kusznierewicz wygrał regaty Pucharu wiata i mistrzostwa Europy i to Polaka widziano
na najwyższym stopniu podium. Ben jednak
wygrał olimpijskie regaty w pięknym stylu
mimo dyskwalifikacji w jednym z wyścigów
(Mateusz zdobył wówczas brązowy medal).
Brytyjczyk ponownie zjawił się w Pałacu Buckingham, gdzie został uhonorowany Orderem Oficerskim Imperium Brytyjskiego.
Sezony między igrzyskami czasem traktowane są przez żeglarzy bardziej ulgowo, ale
ta strategia nie dotyczy Brytyjczyka. – On
chyba nigdy nie odpoczywa. Jeśli nie ściga
się na wodzie albo nie pracuje przy sprzęcie,
to znaczy, że chyba śpi. Takiej charakterystyki mistrza dokonał jeden z jego rywali,
podkreślając całkowite zaangażowanie Bena
w żeglarstwo. Ainslie został włączony do nowozelandzkiego zespołu przygotowującego
się do walki o Puchar Ameryki. Otrzymał
funkcję taktyka. le się czuł w tej roli, więc
zmienił swoją pozycję – został sternikiem łodzi treningowej i uczył się regat meczowych
pod okiem Deana Barkera. Pó niej, kiedy
stworzono brytyjski syndykat Team Origin,
porzucił Nowozelandczyków i dołączył do
swego narodowego zespołu. Niestety, po niespełna dwóch latach ekipa została na lodzie
po wycofaniu się głównego sponsora.

jąc trzecie mistrzostwo, pobił rekord swego
rodaka Rodneya Pattisona, który przed laty
zdobył złoto i srebro na kolejnych igrzyskach
w klasie Latający olender. Z rąk królowej
Ainslie odebrał tym razem Komandorski
Krzyż Orderu Imperium Brytyjskiego.
Po powrocie z Chin ponownie postawił
sobie wyzwanie związane z Pucharem
Ameryki. Stworzył własny zespół Ben
Ainslie Racing. Wielkich sukcesów nie odniósł, ale zapowiada, że Brytyjczycy wrócą
do rywalizacji. W najbliższej edycji Pucharu Ameryki Ben będzie pobierał nauki,
będąc członkiem amerykańskiego zespołu
Oracle.

Ainslie kontra Ben Ainslie
Przed igrzyskami w Londynie Ben miał
przykrą wpadkę podczas mistrzostw świata
w australijskim Perth. Prowadził w klasyfikacji, mając szansę na szósty złoty medal, ale
podczas jednego z wyścigów puściły mu nerwy. Oburzony na załogę prasowej motorówki,
która podpłynęła zbyt blisko jego łodzi, przerwał bieg, skoczył na pokład pontonu i zaczął wygrażać sternikowi. Wybuchł skandal.
Ainslie został zdyskwalifikowany. Pó niej
gładko wygrał regaty na akwenie igrzysk, stając się faworytem do olimpijskiego złota. Ale
niepokoiła go własna kondycja psychiczna.

Gra toczyła się o dużą stawkę, a nerwy miał
napięte jak postronki. Niemal do końca nie był
pewien olimpijskiej nominacji. Jego krajowi
rywale, Edward Wright i Giles Scott, nie poddawali się, ale w końcu ulegli. Po igrzyskach
Ainslie powiedział, że kwalifikacje wcale nie
były łatwiejsze niż olimpijskie regaty, a o jego
sukcesie przesądziły niuanse.
Podczas igrzysk Londyn 2012 początkowo
prowadził Duńczyk Jonas gh-Christensen.
Ale finisz Bena był miażdżący. W wyścigu
medalowym zapewnił sobie złoty medal –
trzeci w tej samej klasie i czwarty w karierze.
Ta sztuka nie udała się jeszcze nikomu w historii. Paul Elvstr m zdobył cztery złote medale w dwóch klasach, Ben także cztery, ale ma
jeszcze srebrny. Podczas ceremonii zamknięcia igrzysk był chorążym ekipy gospodarzy.
A po igrzyskach odbył swą łodzią pożegnalny
rejs po Tamizie. Finn o nazwie „Rita” został
przekazany do muzeum w Falmouth. Jak obliczył Ben, przez 10 lat kariery żeglował na
czterech łodziach i zużył ponad 150 żagli.
Big Ben Ainslie nie założył rodziny, jego
światem pozostaje żeglarstwo. Grywa także w golfa, interesuje się piłką nożną, czasem bywa na meczach Chelsea. Po zakończeniu kariery olimpijskiej zaczął marzyć
o zdobyciu Pucharu Ameryki. Czy znów
zdoła osiągnąć cel
are
o owni
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Ainslie kontra legendy
Ben natychmiast wrócił do olimpijskiego
teamu i zakwalifikował się do igrzysk w Pekinie, zdobywając piąty tytuł mistrza świata
w klasie Finn. Podczas regat olimpijskich także pokazał klasę – w zawodach rozegranych
w słabych wiatrach zdecydowanie pokonał
rywali. Przed nim złoto olimpijskie obronił
tylko wielki Paul Elvstr m. Ben, zdobywawww.magazynwiatr.pl

Wygrywając londy skie igrzyska, en inslie zdo ył trzeci złoty medal w tej samej klasie i czwarty w karierze.
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olacy nie dali rywalom żadnych
szans. Tomasz Zakrzewski wygrał
trzy wyścigi, a Robert Graczyk
dwa (oboje reprezentują MKŻ Mikołajki).
Zakrzewski obronił tytuł mistrza wywalczony rok wcześniej w Szwecji i nie oddał
rywalom pucharu przechodniego. Tym samym dołączył do gwiazd: Karola Jabłońskiego (7 złotych medali M ) i Michała
Burczyńskiego (dwa tytuły).
Magazyn „Wiatr”: Tomasz, ponownie
zostałeś mistrzem świata, więc powinieneś teraz udzielać wywiadów w telewizji
i regenerować siły w SPA. A ty, zamiast
tego, znów coś majstrujesz przy bojerze...
Tomasz Zakrzewski: Naprawiam ślizg, który niestety wrócił z USA uszkodzony. Poza
zderzeniem na lodzie z quadem, kadłub doznał usterek podczas transportu. To normalne
w naszym sporcie, że ciągle coś robimy przy
sprzęcie. Nie mam zbyt wiele czasu, bo za
chwilę wyruszam na mistrzostwa Polski.
Polacy zdobyli za oceanem dwa medale: ty przywiozłeś złoto, a Robert Graczyk srebro. Słyszałeś o tym w jakiejś
ogólnopolskiej stacji telewizyjnej?
Niestety, nie. Jesteśmy już przyzwyczajeni, że nasz sport żyje trochę na marginesie.
To smutne. Co ciekawe, tego samego dnia,
którego zdobywaliśmy tytuły, Roman Paszke przerwał swój rejs na Atlantyku i trafił do
wielu serwisów informacyjnych. Tak to już
w Polsce jest, że więcej się mówi o porażkach niż o sukcesach. Myślę, że to nie wynika tylko z nieznajomości sportu bojerowego
czy z braku zainteresowania dziennikarzy
czymś więcej niż piłką nożną. To raczej
rezultat tego, jak Polacy traktują rekreację,
sport, wypoczynek na powietrzu i jak dbają o zdrowie. My reklamujemy nasze regaty

wszędzie, gdzie się da. I na lodzie, poza zawodnikami oraz osobami bezpośrednio zaangażowanymi w ten sport, nie pojawia się
nawet pies z kulawą nogą. W olandii zawodnicy muszą organizować regaty w konspiracji, bo gdy ogłoszą w internecie termin
i miejsce wyścigów, w dniu regat pojawi się
tam kilkuset kibiców na łyżwach.
Może gdyby bojery były dostępne także
dla turystów, jak narciarstwo, zainteresowanie byłoby większe?
Na Mazurach jest kilka miejsc oferujących naukę i rekreacyjne latanie. Mój ojciec ma w Mikołajkach 10 ślizgów DN dla
turystów oraz 7-osobowy bojer „Caligula”,
największy w kraju (oprócz żagla ma silnik
ze śmigłem). Najczęściej odwiedzają go
jednak amatorzy bojerów z zagranicy.
Dlaczego Karol Jabłoński nie wystartował w mistrzostwach świata?
W USA organizacja regat jest słaba. Często
jedziemy za ocean, by rozegrać tam zaledwie
trzy wyścigi. Myślę, że Karol po prostu nie
chce marnować czasu, pieniędzy i nerwów.
Poza tym on już nic nie musi udowadniać.
Zdobył w bojerach wszystko, co możliwe i ma
prawo, by wybierać sobie regaty. W 2011 roku
wrócił do ścigania po siedmiu latach przerwy
i wywalczył mistrzostwo Europy w pięknym
stylu. Do kolejnych mistrzostw kontynentu
(początek regat 10 marca) z pewnością będzie
doskonale przygotowany. Nie ma co liczyć na
to, że mistrz odejdzie na emeryturę. Przynajmniej przez najbliższych 10 lat.
Pracujesz przy sprzęcie czasem do późnej nocy. A jeśli ktoś ma dwie lewe ręce
do prac szkutniczych? Czy taki zawodnik
mógłby się odnaleźć w bojerowym sporcie?
W czołówce takich osób nie ma. Może
poza jednym, który sięgał po złoto, będąc

bardziej kierowcą niż szkutnikiem, jednocześnie mając ogromny bojerowy talent.
Poza tym wszyscy mamy zdolności manualne, prawie każdy ma w dorobku większe
lub mniejsze produkcje szkutnicze. Praca
przy sprzęcie to codzienność, przed regatami nie wystarczy wytrzeć szmatką kurz
z bojera. Do zimowego sezonu przygotowuję się już od kwietnia, kiedy robię inwentaryzację sprzętu i planuję kolejne prace,
usprawnienia, nowości. Zamawiam też stal
na płozy. Właściwie mogę powiedzieć, że
bojery są dla mnie sportem całorocznym.
Skąd pochodzi materiał na płozy?
Stal o symbolu 440C produkowana jest
w Europie, ale kupić ją można wyłącznie
w USA, to pewien paradoks. U nas takie materiały się sprzedaje tylko w ilościach hurtowych, a za oceanem są powszechnie dostępne
w formie płaskowników. Stal o twardości narzędzi skrawalniczych wykorzystywana jest
między innymi do produkcji gilotyn tnących
papier lub do wytwarzania ostrzy noży. Korpusy lekkich i wytrzymałych płóz wykonuję
z włókien węglowych. Od niedawna mam
w warsztacie autoklaw ułatwiający budowę
kompozytów węglowych. Gdy go zobaczył
sąsiad, chciał wzywać policję, bo myślał, że
majstruję przy produkcji bomby. Jedna nowoczesna płoza ślizgu klasy DN kosztuje 3 tysiące złotych, ale w tej samej cenie można kupić całkiem niezły komplet, czyli trzy sztuki.
Obecnie korzystam z ośmiu kompletów płóz
na różne warunki lodowe.
Jak w tej kosmicznej technologii mają
się odnaleźć młodsi zawodnicy? Tacy, którzy dopiero zaczynają przygodę z bojerami i nie mają dostępu do nowoczesnych
materiałów. Może należałoby wprowadzić klasę bojerów seryjnych, tańszych
i prostszych – takich, z których mogliby
korzystać wszyscy spoza czołówki, czyli
juniorzy, starsi zawodnicy oraz bojerowcy latający przede wszystkim dla frajdy?
Regatowy sprzęt nie jest tani, ale nie uważam, by rozwój technologii powodował
wzrost kosztów. Maszty z włókien węglowych
są droższe od aluminiowych, ale bardziej
wytrzymałe. Poza tym gwarantują większe
bezpieczeństwo i długo zachowują pierwotne
parametry. Wygięty maszt z aluminium nadawał się tylko na płot, a wygięty maszt węglowy wraca do swego kształtu. W tej chwili
na bojerowym rynku mamy właściwie dwóch
czołowych producentów masztów i dwóch
producentów żagli. Nie trzeba eksperymentować. Płozy wykonane są z tak twardej stali, że
jedno ostrzenie wystarcza na cały sezon (pod
warunkiem, że latamy na dobrym lodzie). Na
bojerowym forum internetowym można kupić kompletnego DN-a do turystyki już za 5
tysięcy złotych, a więc w cenie dobrych nart
z kombinezonem. Nie straszmy więc ludzi.
Bojery to nie są rakiety kosmiczne.
oz awia rz szto le ni
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ENERGA SAILING SPORT
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afał Sawicki, koordynator programu z ramienia Polskiego Związku
Żeglarskiego, przedstawia główne
cele i założenia projektu.
Program Energa Sailing łączy elementy edukacyjne i sportowe. Naszym celem
jest upowszechnianie żeglarstwa wśród
dzieci i młodzieży. Chcemy wyznaczać
ścieżkę rozwoju młodym zawodnikom
od żeglarskiego przedszkola po igrzyska
olimpijskie. Wyzwaniem jest także ukazywanie żeglarstwa jako szkoły życia, sportu
kształtującego wzorce właściwych zachowań, uczącego samodyscypliny i czerpania
radości z wysiłku. Ambasadorem projektu
jest Zbigniew Gutkowski, pierwszy Polak,
który stanął na starcie okołoziemskich regat Vendée Globe.
Program Energa Sailing rozpoczęły sportowe wyzwania „Gutka”. Teraz zostaje on
rozszerzony do kilku poziomów: edukacja
żeglarska (Energa Sailing Youth), zawody sportowe (Energa Sailing Cup), rozwój
młodych talentów (Energa Sailing Development Program) oraz mistrzostwo sportowe
(Energa Sailing Team). – Cieszę się, że mogę
uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu dla
polskiego żeglarstwa. Projekt edukacyjny
jest mi bliski, gdyż sam zaczynałem przygodę ze sportem od klasy Optimist. Program
pozwoli zafascynować żeglarstwem nie tylko dzieci z Trójmiasta, ale także z całej Polski. Mam nadzieję, że będzie się rozwijał.
Zaczynamy od działań w sześciu województwach i wierzę, że w kolejnych latach będzie
ich więcej – mówi „Gutek”.
Gutkowski wycofał się z wyścigu Vendée
Globe po awarii autopilota. W lutym wraz
z załogą ustanowił czas odniesienia na atlantyckiej trasie Las Palmas – Gwadelupa
(9 dni, 11 godzin, 28 minut i 12 sekund).
Następnie, również z załogą, ustanowił
czas odniesienia na trasie wokół Gwadelupy (17 godzin, 3 minuty i 36 sekund) zarejestrowany przez Francuską Federację Żeglarską. W kwietniu planuje podjąć próbę
pobicia solowego rekordu na trasie Nowy
Jork – Lizard. Cały rok 2013 i wszystkie
starty oraz testy jachtu „Energa” są elementami przygotowań do regat Transat Jacques
Vabre, jednej z ważniejszych imprez klasy
IMOCA Open 60.
Organizatorzy programu Energa Sailing będą promować bezpieczeństwo na
www.magazynwiatr.pl

Program nerga ailing rozpoczęły sportowe wyzwania „Gutka” na jachcie „ nerga”.

wodzie, ochronę środowiska, a także
współdziałanie i odpowiedzialne przywództwo. Zorganizują warsztaty, gry
terenowe oraz żeglarskie zajęcia na wodzie. Co ciekawe, program przewiduje
stworzenie jednakowego dla wszystkich
ośrodków standardu szkolenia oraz certyfikatów umiejętności. Bezpłatne zajęcia będą prowadzone co najmniej raz
w tygodniu dla każdego uczestnika. Uczniowie, którzy wykażą się największym
zaangażowaniem i umiejętnościami, wezmą udział w 14-dniowym letnim obozie
żeglarskim Energa Sailing Camp (Górki
Zachodnie, 12-23 sierpnia).
Nabór do programu prowadzony będzie
przez regionalnych koordynatorów, w porozumieniu z lokalnymi samorządami
i szkołami. Rejestracja będzie się odbywać
na stronie internetowej www.edu.energasailing.pl.
W nadchodzącym sezonie zaplanowano
kilka imprez w ramach Energa Sailing Cup:
Puchar Trzech Ryb w Giżycku (17-19.05.),
Eliminacje Olimpiady Młodzieży w Kamieniu Pomorskim (30.05-1.06.), Mistrzostwa
Krakowskiego OZŻ (08-09.06.), Puchar
YKP Gdynia (14-16.06.), Puchar Mazow-
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sza w Warszawie (21-23.06.) oraz Srebrny
Żagiel Optimista w Poznaniu (02-04.08.).
Czterdziestu najlepszych zawodników cyklu zakwalifikuje się do zamykającego sezon wielkiego finału Energa Sailing Cup
Grand Final, który odbędzie się w Sopocie
(23-25.08.). Uczestnicy cyklu, którzy osiągną najlepsze wyniki, wejdą w skład drużyny
mistrzów Energa Sailing Team i zostaną objęci programem rozwoju młodych talentów.
Łącznie dziesięć osób otrzyma dofinansowanie na sprzęt i programy szkoleniowe
(zarówno w klasie Optimist, jak w innych
klasach).
Każdy okręgowy związek żeglarski będzie miał swojego patrona – zawodnika
z kadry narodowej PZŻ. Opiekunowie
poprowadzą zajęcia z dziećmi uczestniczącymi w programie. Będą wspierać zawodników w trakcie regat i wezmą udział
w Energa Sailing Cup Grand Final. Przemysław Miarczyński (RS:X) będzie patronem Trójmiasta, Piotr Myszka (RS:X) – Olsztyna, Anna Weinzieher (Laser Radial)
– Warszawy, a Łukasz Przybytek i Paweł
Kołodziński (49er) – Krakowa.
a a awic i
ols i wi ze e lars i
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agazyn „Wiatr”: François,
skoro swą karierę rozpocząłeś od wygrania najtrudniejszych regat samotników, co się będzie
działo w twoim życiu za kilka lat?
Fran ois Gabart: Myślę, że kariera wciąż
się będzie rozwijać. Wygranie Vendée Globe przybliża mnie do celu, jakim są starty
w dużych imprezach. Wiem, że teraz będzie mi łatwiej.
W ciągu niespełna trzech miesięcy
stałeś się jednym z najpopularniejszych
żeglarzy na świecie. Czy czujesz już tę
popularność?
Na razie wydaje mi się, że śnię. Nigdy nie
zabiegałem o popularność. Nigdy też nie
myślałem, że wygląda ona właśnie tak. To,
co dzieje się wokół mnie, przerosło moje
najśmielsze oczekiwania. Setki nowych
ludzi, dziesiątki wywiadów, zaproszenia
i ogromne zamieszanie. Straciłem prywatność, nie mogę przejść spokojnie ulicą,
swoją twarz widzę w gazetach, w telewizji
i na billboardzie za rogiem. To krępujące
i czasem czuję się nieswojo.
Czego podczas regat brakowało ci
najbardziej?
Snu. Byłem przygotowany na trudności,
ale w trakcie wyścigu niektóre chwile były
naprawdę ciężkie. Czasem chęć położenia
się choćby na moment była prawie nie do
przezwyciężenia. A na południu doskwierało mi też zimno. Miałem chwile kryzysowe, ale udało się je pokonać. Zaskoczyło
mnie napięcie psychiczne towarzyszące
wyścigowi. Żegluga przy wietrze, który
przez sześć tygodni prawie nie słabnie poniżej 20 węzłów, to wielkie wyzwanie. Warunki bytowania też nie były łatwe. Do tego
dochodziło poczucie samotności i oddalenia. To napięcie chyba jeszcze całkowicie
mnie nie opuściło.
Miewasz teraz sny, w których powracasz na ocean?
Tak, czasem są to koszmary. Tuż po
samotnym wyścigu dookoła świata kontakt z rzeczywistością bywa utrudniony.
A przecież to był mój pierwszy tak długi rejs. Konsultowałem się ze specjalistami i wiem, że organizm musi odreagować. To chyba jeszcze trochę potrwa.
W nocy wciąż budzę się po kilka razy,
ale nie trzymam już sztormiaka pod ręką
w sypialni.
MARZEC 2013
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Wspominałeś na konferencji, że z rodziną kontaktowałeś się rzadko, raz
na tydzień. Sam narzuciłeś sobie takie
ograniczenie?
Tak. Starałem się pamiętać, że płynę
w regatach (śmiech). Każda rozmowa telefoniczna na oceanie wywiera wpływ na
psychikę. Rozmowa się kończy, ale wciąż
o niej myślisz. To rozbija i zakłóca naturalny rytm, jakiemu poddajemy się na
morzu. Rozmawiałem z zespołem brzegowym, telefonowałem do dziewczyny oraz
do rodziców. Wciąż mam z nimi świetny kontakt i wiem, że dla nich te regaty
z pewnością były o wiele trudniejsze niż
dla mnie.
Czy zabrałeś z sobą na ocean duży
bagaż oczekiwań współpracowników
i sponsorów?
Z pewnością inni zawodnicy d wigali
cięższy. Ode mnie nie oczekiwano sukcesu. Oczywiście, dobry wynik zostałby doceniony, ale nikt nie obsadzał mnie w roli
faworyta. Wszyscy wiedzieli, że mam
doskonale przygotowany jacht, świetny
zespół brzegowy i duży budżet. Ale przecież budżety nie wygrywają regat. Gdyby
mi się nie udało, chyba nikt nie miałby do
mnie pretensji. Byłem debiutantem. Po raz
pierwszy startowałem w okołoziemskim
wyścigu samotników. Miałem swoje cele
i na nich się koncentrowałem. Płynąłem
najlepiej jak umiałem, ale niczego nie starałem się udowadniać.
Michel Desjoyeaux dwukrotnie wygrał
Vendée Globe. Przed regatami był twoim mentorem i trenerem. Jak się z nim
współpracuje?
Michel jest świetnym partnerem, ma
ogromną wiedzę i charyzmę. Jest małomówny, ale doskonale wie, czego chce.

Fran ois Ga art „ as mikro onów i nowe o owiązki. d razu wiedziałem, e z kąpieli i z łó ka nici”.

Globe. Młody żeglarz z wielkimi marzeniami słuchał go z zapartym tchem. Bliżej
poznałem go nieco pó niej. Następnie dość
szybko doszło do naszej współpracy. Rok
po pierwszym spotkaniu płynęliśmy razem
na pokładzie jednego jachtu w wyścigu
Barcelona World Race.
Kiedy uwierzyłeś, że możesz wygrać
Vendée Globe?
Na Oceanie Indyjskim pomyślałem, że
może się udać... W czołówce płynęliśmy we
trzech: Armel, Jean-Pierre i ja. Nieco dalej
był Bernard. Mieliśmy już sporą przewagę
i wówczas pomyślałem, że mam szansę na
miejsce w pierwszej trójce. Pó niej rywa-

FOT. VINCENT CURUTC ET DPPI

Gabart: „Żegluga przy wietrze, który przez sześć tygodni
prawie nie słabnie poniżej 20 węzłów, to wielkie wyzwanie.
To napięcie chyba jeszcze całkowicie mnie nie opuściło”.
Potrafi też znakomicie panować nad projektem. Jest wymagający i świetnie zorganizowany – mam nawet wrażenie, że nigdy
się nie myli. Kiedy coś wspólnie wypracujemy, to już nie ma od tego odwrotu. Nie
jest to łatwy szef, ale można się przy nim
wiele nauczyć. Ja korzystałem z każdej rozmowy z nim, z każdego spotkania. Teraz,
po regatach, często rozmawiamy i on wciąż
wypytuje mnie o różne szczegóły techniczne. Nie mogę zdradzać treści tych rozmów,
ale czuję, że jeszcze długo będę zdawał mu
relacje. Czasem są to naprawdę niuanse, ale
Michel drąży je z niebywałą konsekwencją.
Kiedy się poznaliście?
Cztery lata temu byłem na konferencji
prasowej po jego zwycięstwie w Vendée
www.magazynwiatr.pl

lizowałem z Armelem i szliśmy łeb w łeb.
Odjechałem do przodu dopiero na południowym Atlantyku.
Wasz pojedynek z pewnością zapamiętamy na długo...
Polowanie na błędy rywala oraz walka
z samym sobą, by nie popełnić błędu, by
nie zrobić fałszywego ruchu. To było bardzo męczące. Ale jednocześnie na swój
sposób piękne. Mam wielką satysfakcję, że
wygrałem właśnie po takiej walce. Takie
zwycięstwo cieszy podwójnie.
Armel Le Cléac’h wspominał na mecie,
iż cieszy się, że przegrał zaledwie o trzy
godziny, a nie o pięć dni.
No właśnie, walka trwała do końca,
a ostatnie dni były bardzo trudne ze wzglę-

du na pogodę i ruch statków na morzu.
Poza tym Armel zbliżał się do mnie i cały
czas miałem wrażenie, że szykuje jakąś
niespodziankę, która może odmienić losy
wyścigu.
Ale po minięciu mety wcale nie wyglądałeś na zmęczonego.
Byłem bardzo zmęczony, ale sukces i adrenalina działały orze wiająco. Po dopłynięciu do mety marzyłem tylko o gorącej
kąpieli i wygodnym łóżku. Na brzegu były
jednak tysiące osób. Zgiełk, las mikrofonów i nowe obowiązki. Od razu wiedziałem, że z kąpieli i z łóżka nici. Teraz chciałbym się zaszyć w domu, poświęcić czas
dziewczynie i 11-miesięcznemu dziecku.
Kiedy ostatni raz widziałem syna, ledwie
siadał w wózku. Dziś zaczyna samodzielnie chodzić – to dla ojca piękne chwile i nie
chcę ich przegapić.
Jakie elementy w głównej mierze zadecydowały o twoim sukcesie?
Michel Desjoyeau zawsze powtarza, że
ponad połowa sukcesu to dobre przygotowanie jachtu. I przygotował mi go perfekcyjnie. To ostatni jacht, jaki budował jego
brat, ubert, który zmarł w maju 2011
roku. To bardzo szybka maszyna, zżyłem
się z nią. Większych wad w niej nie widzę,
poprawiłbym jedynie drobiazgi. Na razie
jednak bez żalu zostawiam łód w dobrych
rękach członków zespołu brzegowego.
Muszę odpocząć od morza, regat, napięcia
i stresu. Wrócę jeszcze silniejszy.
Wystartujesz w Vendée Globe za cztery
lata?
Na pewno jeszcze popłynę, ale na razie
cieszę się z tego, co osiągnąłem.
oz awia are
o owni

53

SPORT VENDÉE gloBE

w 78 dni dookoła świata
ran ois a art
lat zw ci zca o o ozie s ic re at sa otni w Ven e lo e
ustanowi now re or tras
ni
o zin
inut i se un
rancuz
o rawi o rze ni na le sz rezultat a o
ni i
inut

Fran ois Ga art witany w es a les d lonne.

T

o był niezwykły wyścig. Emocje,
rekordy, pasjonujący pojedynek
o zwycięstwo, były też zaskakujące porażki oraz niespełnione nadzieje
wyznaczające koniec kariery dla kilku
wielkich mistrzów. Po raz pierwszy samotny sternik opłynął świat w czasie krótszym
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niż 80 dni. Aż dziesięciu żeglarzy (spośród
11, którzy dotarli na metę) zameldowało
się we Francji przed upływem 100 dni, co
pokazuje, jak bardzo przyspieszyło oceaniczne żeglarstwo. W poprzedniej edycji ta
sztuka udała się zaledwie sześciu. Trzech
zawodników miało w tym roku czas lepszy

od dotychczasowego rekordu. Warto też
zwrócić uwagę, że zwycięzca pierwszych
regat Vendée Globe (czas: 109 dni) dziś
nie zmieściłby się w pierwszej dziesiątce,
a triumfator sprzed zaledwie czterech lat,
nie byłby nawet na podium. Kiedy dwa lata
temu jacht „Pinquin” z łatwością wygrał
etapowe regaty Velu 5 Oceans, wydawało
się, że jest to doskonała maszyna wyścigowa. W Vendée Globe ta sama łód dotarła
na metę dopiero na dziesiątej pozycji, tracąc do zwycięzcy prawie trzy tygodnie.
Gabart żeglował na czele wyścigu przez
44 dni i 20 godzin, czyli niemal przez dwie
trzecie regat. Przepłynął 28646 mil (53053
km) ze średnią prędkością 15,3 węzła.
Ustanowił też rekord żeglugi 24-godzinnej,
pokonując w tym czasie 545 mil. Dziennikarze określili jego udział w regatach
słowami: „Macif attack” (nawiązując do
nazwy grupy rockowej Massive Attack).
Mimo tak doskonałych osiągów, zaledwie
trzy godziny i 17 minut po Gabarcie linię
mety minął Armel Le Cléac h. To najmniejsza różnica między liderami w historii.

Mistrzowie
Największym wydarzeniem regat był
wspaniały pojedynek, jaki stoczyli Fran ois
Gabart i Armel Le Cléac h. Płynęli dookoła
świata niemal burta w burtę i prawie do końca nie było wiadomo, który z nich zwycięży. Największą gwiazdą został oczywiście
Fran ois, ale nie tylko dlatego, że wygrał.
Ten młody żeglarz debiutował w Vendée
Globe. Jego „Macif” okazał się jednostką
bez słabych punktów, doskonale pływał
w słabych wiatrach i świetnie radził sobie
w najcięższych sztormach. „Banque Populaire”, siostrzana łód , na której płynął Armel Le Cléac h, także spisała się świetnie.
Obie konstrukcje przewyższały pozostałe
jachty, co oznacza, że już dziś ustawia się kolejka żeglarzy do projektantów tych maszyn
ze spółki konstruktorskiej VPLP-Verdier.

Pechowcy

rmel e l ac h stracił do zwycięzcy zaledwie trzy godziny i
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minut.
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Bardzo szybki jacht „PRB” Vincenta
Riou na środku oceanu uderzył w dryfującą
boję. Bernard Stamm płynący na niezwykłym jachcie „Cheminées Poujoulat” nie
MARZEC 2013
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ukończył regat z powodu awarii hydrogeneratora (to już jego trzecia porażka w Vendée
Globe).
iszpańska „Acciona” Javiera
Sansó także ma duży potencjał, ale chyba
w tych regatach nie został on należycie wykorzystany. „Safran” Marca Guillemota ma
opinię najbardziej zaawansowanego technologicznie jachtu tej klasy, niestety już
po kilku godzinach rywalizacji wycofał się
z wyścigu z powodu utraty tytanowego kila.
Kito de Pavant zderzył się z kutrem po
dwóch dobach rejsu. Poprzednie regaty zakończył w pierwszej dobie po utracie masztu.
Bilans ma więc fatalny: dwie próby i zaledwie
3 doby żeglugi. Z kutrem zderzył się także
Louis Burton. A Bertrand de Broc uszkodził
burtę o ponton własnego teamu jeszcze przed
startem i musiał zawrócić do portu, by dokonać naprawy i wyruszyć ponownie.

FOT. JEAN MARIE LIOT DPPI

Bohater Jean-Pierre Dick
Dla wielu obserwatorów bohaterem regat został Jean-Pierre Dick. Jego „Virbac-Paprec 3” stracił kil ponad dwa tysiące mil
przed metą. Sternik napełnił zbiorniki balastowe wodą o wadze siedmiu ton i żeglował
dalej, nawet z prędkością przekraczającą 12
węzłów. Kiedy nad Zatokę Biskajską nadciągał sztorm, stanął na kotwicy w zatoce
na północy iszpanii. Przeczekał dwa dni,
które poświęcił na przegląd jachtu, lekturę i
sen. – Trudno było zasnąć. Ludzie z brzegu
gapili się na mnie, czułem się trochę jak w
zoo – mówił pó niej. Mimo tak poważnej
awarii, Jean-Pierre zdołał dopłynąć do mety
na wysokiej czwartej pozycji. Jego wyczyn
porównuje się z postawą Yvesa Parliera,
który przed 12 laty sam naprawił na oceanie
złamany maszt i dopłynął do mety.
Dla dwóch zawodników był to już czwarty start w tych regatach i obaj po raz trzeci

ean Pierre Dick stracił kil ponad dwa tysiące mil przed metą.

ukończyli wyścig. Mike Golding (53 lata)
powiedział na mecie, że marzył o wygraniu Vendée Globe od zawsze i poświecił
temu marzeniu 16 lat życia. Niestety, nie
udało się. Dominique Wavre (56 lat) także
nie wygrał regat, ale dla niego nie było to
tak istotne. Obaj panowie stali się legendą
oceanicznej rywalizacji – Golding przed
laty wygrał regaty OSTAR, a Wavre był
autorem rekordu w żegludze 24-godzinnej.

Regaty w sieci
Dzięki internetowi mogliśmy z bliska
śledzić rywalizację, zaglądać na pokłady,
oglądać filmy i sprawdzać pozycje jachtów.

imo tak powa nej awarii zajął czwarte miejsce.

Finał regat śledziło ponad milion osób na
świecie. Aż 50 godzin transmisji w 17 kanałach, 45 milionów wizyt na stronie regat
i ponad 8 milionów odwiedzających. Jeśli
dodamy do tego 19 tysięcy użytkowników
Twittera, 75 tysięcy fanów na Facebooku
i 150 tysięcy ludzi chcących na żywo obejrzeć powracających z morza zawodników,
otrzymamy obraz zainteresowania kibiców
żeglarstwem i regatami.
W wirtualnym wyścigu rozgrywanym
w sieci przez internautów startowało 470
tysięcy skipperów, a zwycięzca uzyskał
lepszy czas niż Fran ois Gabart, triumfator
prawdziwych regat.
are
o owni

www.makanu.com.pl
www.crewsaver.pl
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Jak filmować akcję?

ama kamera z prawej wygląda niepozornie, ale w ochronnej o udowie prezentuje się ojowo. lewej pilot Wi Fi.

M

ałe i wydajne kamery odporne na wstrząsy i wodę stały
się sprzymierzeńcami trenerów i zawodników. Wszystko zaczęło się
w 2004 roku, kiedy firma GoPro wyprodukowała pierwszą serię kamer mniejszych
niż dłoń. Dziś korzystamy już z czwartej
generacji tych urządzeń. Pozwalają nagrywać filmy w jakości D, a także w 4K (3
full D), i montować obrazy, o których kiedyś nawet nie marzyliśmy. Ujęcia z pokładu
ukazują żeglarstwo z różnych perspektyw,

ukasz Przy ytek i Paweł ołodzi ski. limpijczycy z klasy
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przede wszystkim jednak możemy je zobaczyć oczami zawodników. Każde nagranie
wykonane kamerą GoPro jest unikatowe.
A możliwość montażu kamery właściwie
w dowolnym miejscu na pokładzie powoduje, że ogranicza nas jedynie wyobra nia.
Gdzie przymocować kamerę, aby ujęcie
było najciekawsze i możliwie najwierniej
prezentowało zwroty, pracę na trapezie,
jazdę w ślizgu czy upadki podczas ostrej
żeglugi Jak filmować, aby zgromadzony
materiał przydał się podczas analizy na od-

er w o iektywie kamery GoPro.

prawie trenerskiej Wraz z naszym trenerem
Pawłem Kacprowskim wykorzystujemy
sprzęt GoPro, by eliminować błędy, unikać
złych przyzwyczajeń i szybciej robić postępy. Dlatego są one z nami prawie na każdym
zgrupowaniu olimpijskiej klasy 49er.
Choć wszystkie akcesoria oferowane
z kamerami są solidnie wykonane, zawsze
zabezpieczamy mocowania dodatkową linką. Przy silnym wietrze i wysokich falach
daje nam to pewność, że sprzęt będzie bezpieczny. Najpopularniejszym dodatkiem
do kamer wykorzystywanym w świecie
sportów ekstremalnych jest head strap mount (cena: 89 zł), czyli tzw. czołówka. To
regulowane mocowanie, które pozwala zamontować urządzenie na głowie lub kasku.
Materiał nakręcony z kamery umieszczonej bezpośrednio nad oczami zawodnika
zapisuje bardzo precyzyjnie każdy ruch
i pozwala na szczegółową analizę komunikacji załogi. Na pokładzie padają informacje dotyczące wiatru, stawki, trasy i wielu
innych szczegółów. Po treningu obserwujemy zapis i ustalamy, czy w danym momencie zrobiliśmy wszystko najlepiej jak to
możliwe. Analizujemy nasze zachowania,
komendy i staramy się eliminować błędy.
Po obu stronach bomu mocujemy kamerę za pomocą flat adhesive mounts (cena
za komplet, czyli za pięć sztuk: 99 zł). To
zestaw samoprzylepnych mocowań do płaskich i zakrzywionych powierzchni. Po
wcześniejszym przygotowaniu powierzchni (warto ją przemyć na przykład acetonem)
wklejki pozwalają trwale przymocować
urządzenie. Można je pó niej łatwo usunąć
poprzez miejscowy nadmuch gorącego powietrza (na przykład za pomocą suszarki).
Obiektyw kamery zamontowanej na bomie
obejmuje szerokie pole, doskonale widać
wiatr, fale, pracę grotem oraz ruchy sterem.
Jeżeli posiadamy jedną kamerę, proponuję umieszczenie jej na wysięgniku stanowiącym przedłużenie bomu. Okrągły kij
lub kawałek przedłużacza steru przymocowujemy do bomu taśmą izolacyjną, opaską lub linką zabezpieczającą, a na końcu
montujemy kamerę za pomocą roll bar mount (cena: 149 zł). To element ułatwiający
przymocowanie kamery do przedmiotów
o przekroju koła lub owalu (o średnicy od
3,5 cm do 6,35 cm). Roll bar mount pozwala
na przykład zamocować kamerę do roweroMARZEC 2013

FOT. ARC IWUM FREEWAY OMT WWW.FREEWAY.COM.PL (4)
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wej ramy. Im dłuższy kawałek przedłużacza będzie połączony z bomem, tym konstrukcja będzie sztywniejsza i pewniejsza.
Na ujęciach z tej kamery każdy manewr
i każdy ruch będą doskonale widoczne.
Na rufie jachtu możemy przymocować
kamerę za pomocą przyssawki suction
cup (cena: 149 zł). Zapewnia to stabilność
i sztywność podczas rejestracji obrazu.
Mamy dwie możliwości. Możemy skierować obiektyw do przodu, w kierunku
kokpitu, albo do tyłu na kilwater. Gdy kamera skierowana jest w kierunku żeglugi,
obejmuje tylko jedną burtę, więc nie zarejestruje zbyt wielu informacji o technice
wykonywania manewrów. Jeśli skierujemy
ją natomiast na kilwater, ujęcia spotęgują
wrażenie prędkości i pozwolą uatrakcyjnić
film podczas montażu.
Ostatnio testowaliśmy umieszczanie kamery przed skrzynią mieczową (za pomocą flat
adhesive mount). Ujęcia z tej pozycji pozwalają utrwalić przede wszystkim kroki i ruchy
zawodników podczas manewrów. Nagranie
umożliwia analizę ruchów załogi klatka po
klatce, co ułatwia dostrzeżenie błędów.
Efektowne, pełne akcji i szerokie ujęcia
otrzymamy, mocując kamerę na bukszprycie, który na łódce klasy 49er ma ponad
1,5 metra długości. Wykorzystujemy kijek
o długości 15 cm lub kawałek przedłużacza

uction cup z lewej mocuje kamerę za pomocą przyssawki. ead strap mount to mocowanie na głowę.

(podobnie jak przy montażu kamery na wysięgniku przedłużającym bom). Tu również
wykorzystujemy narzędzie do montażu roll
bar mount. Prawidłowe zamocowanie kamery utrudnia obrotowy ruch bukszprytu
w momencie stawiania i chowania genakera, dlatego zwykle potrzebne są dwie lub
trzy poprawki położenia.
Salingi to miejsca, z których kamera wykonuje głównie krótkie sekwencje. Aby
rozpocząć nagrywanie, najlepiej wykorzystać urządzenie wi-fi bac-pac z pilotem,
dające użytkownikom całkowitą niezależność przy produkcji materiału filmowego.

Jeśli nie mamy tego dodatku, włączamy
kamerę, przechylając łódkę na burtę przed
zejściem na trening. Możemy też skorzystać z pomocy trenerskiej motorówki i uruchomić urządzenie, przechylając łód na
wodzie. Nagrania z salingu są efektowne,
ale nie wnoszą zbyt wiele pod względem
szkoleniowym. Widać tylko kadłub i załogę z dość wysokiej perspektywy. Nie dostrzegamy zafalowania i wiatru, czyli elementów mających bezpośredni wpływ na
każdy ruch czy manewr wykonywany na
sportowych jachtach mieczowych.
ace Nowa

Wyłączny dystrybutor: FreeWay OMT sp. z o.o. | ul. Wodna 1, 62-070 Dopiewiec | http://freeway.com.pl

B L A C K

E D I T I O N

KLUCZOWE CECHY KAMERY
2.7K Cinema 30 / 1440p48 fps
1080p60 / 960p100 / 720p120 fps
12MP / 30 fps Burst
Wbudowane Wi-Fi
Wi-Fi Remote w zestawie
Kompatybilna z GoPro App
Także dostępna w wersjach White i Silver

Pro Low-Light Performance

Wear it. Mount it. Love it.™

LCD Touch BacPac™

Wi-Fi Remote

Zobacz więcej mocowań + akcesoriów na gopro.com

The Frame Mount

Chesty

Helmet Front Mount

Adhesive Mounts
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POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Open Yachting Club, Złota Góra, tel. 602 511 796
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30, tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8, tel. (59) 858 31 36
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2,
tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 608 772 662
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3, tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko

Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7, tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6, tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79
WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, tel. (61) 67 039 59
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
Easy Surf Shop, Poznań, Olsztyńska 2, tel. (61) 653 31 92
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
KS Pocztowiec, Poznań, Nad Jeziorem 105
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Ośrodek Exploris, Poznań, Nad Jeziorem 105, tel. (61) 848 29 01
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Hi-Wind, Poznań, Korwetowa 6A, tel. (61) 8 960 305
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, tel. (63) 242 46 69
Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie, Świętokrzyska 2
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16, tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60
MAZOWIECKIE
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy Śródmieście
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11
15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45, tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9, tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada, Spacerowa 35,
Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Sklep Slam, Centrum Blue City, Warszawa, tel. (22) 311 71 61
Urząd Dzielnicy Białołęka, Warszawa, Modlińska 197, tel. (22) 676 66 03
Białołęcki Ośrodek Sportu, Warszawa, Światowida 56, tel. (22) 676 50 72
Multicentrum Biblioteki Publicznej Białołęka, Warszawa, Porajów 14,
tel. (22) 614 60 70
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji,
Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, biurowiec IMM,
lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Kevisport, Warszawa, Białowieska 7/9, tel. (22) 875 04 34
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Tawerna Przechyły, Warszawa, Cieszyńska 6, tel. 502 073 200
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16, tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2, tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139, tel. 509 758 503
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91, tel. (22) 753 91 04
KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, Rynek Staromiejski 36/38, tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, tel. 510 949 296
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3, tel. (52) 321 27 01
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska klubu
„Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412
PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55
Przystań Czarna Perła, Augustów, Sportowa 1

Sklep M. Myszkiewicz, Białystok, Św. Rocha 10/1, tel. (85) 744 56 96
Tawerna Ryczące 40, Białystok, Orzeszkowej 15, tel. (85) 732 30 30
LUBUSKIE
YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27, tel. 683 253 079
Lubuski OZŻ, Zielona Góra, Al. Niepodległości 7a
ŁÓDZKIE
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, Żeromskiego 52, tel. (42) 632 66 84
Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki, Zawadzka 77
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów, tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, tel. (44) 710 86 82
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep turystyczno-żeglarski, Kielce, Warszawska 147, tel. (41) 368 60 75
LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68
DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, tel. (71) 328 23 25
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław, Skrzetuskiego 68
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki KŻ, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Jeleniogórski OZŻ, Jelenia Góra, Wojska Polskiego 18
ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20, tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, tel. 605 282 169
OPOLSKIE
Marina Lasoki, Kędzierzyn Koźle, Lasoki 1
KŻ Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a, tel. 502 630 356
KŻ Fala Brzeg, tel. 604 109 715
CSW Mantra Extreme, Opole, Leśmiana 19, tel. 509 75 70 78
MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34,
tel. (12) 43 301 36
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, tel. 609 320 772
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57
PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39

www. agazynWiatr.pl
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Bracia Ludwińscy, Szczecin, Wiosenna 99, tel. (91) 46 44 855
Ośrodek Drawtur, Czaplinek, Pięciu Pomostów 1, tel. (94) 375 54 54
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin, Bohaterów Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań w Lubczynie, tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6, tel. (91) 423 06 56
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12

ŁODZIE MARKI AXIS

CORAZ WIĘKSZY PRESTIŻ
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Muzyka, moc i wakeboard

Nowości ze stoczni

„Venus” uwolniona z aresztu

JACHTY MOTOROWE PrEZENTACJA

is

to model o długo ci , m. Fala wytwarzana przez tę łódkę zadowoli wszystkich wake oardzistów.

muzyka, moc i wakeboard

W

akeboarding od kilkunastu lat
zdobywa na świecie i w Polsce coraz większą popularność. Sport polegający na ślizganiu się po
powierzchni wody na specjalnej desce
wymaga wyciągów (jest już kilka takich
urządzeń w Polsce) lub szybkich motorówek. Jednak nie każda łód nadaje się do
tego sportu.
Istnieje sporo modeli przeznaczonych do
holowania wakeboardzistów. Ciekawa propozycja to łodzie A is – nowa marka amerykańskich motorówek. A is Wake Research
jest niezależnym działem znanego producenta łodzi Malibu Boats. Został on stworzony, by wypełnić lukę w ofercie przedsiębiorstwa i spełnić oczekiwania miłośników
aktywnego wypoczynku na wodzie.
Dwa modele motorówek, A20 i A22,
zaprojektował od podstaw zespół A is.
Przeznaczone są dla miłośników wakeboardu, a także amatorów takich pokrewnych sportów jak na przykład wakesurfing.
Łodzie zostały opracowane przez zawodo-

60

wych wakeboardzistów, więc spełniają ich
wyjątkowe wymagania. Twórcy zwrócili jednak uwagę na to, by ich konstrukcje
dawały frajdę całym rodzinom lub grupie
przyjaciół. Powstały więc motorówki dość
wszechstronne. Doskonale sprawdzą się
podczas holowania narciarzy wodnych,
a nawet popularnych w nadmorskich kurortach bananów, spadochronów i paralotni.
A is A22 to łód o długości 6,71 m i wadze 1632 kg. Pomieści aż 15 osób. Przeznaczona jest dla bardziej zaawansowanych
je d ców. Tworzy doskonałą falę o solidnym kształcie pozwalającym na niesamowite skoki. Do transportu producent dostarcza dwuosiową przyczepę. A is A20 to
model o długości 6,1 m, ważący o prawie
dwieście kilogramów mniej i zabierający
na pokład do 11 osób. Fala wytwarzana
przez tę łódkę jest mniej agresywna, wiec
nawet słabsi technicznie wakeboardziści
świetnie sobie z nią poradzą.
Obie jednostki, jak przystało na wakeboardowe maszyny, mają wbudowany

silnik z bezpośrednim przeniesieniem
napędu. To rozwiązanie zapewnia minimalną stratę mocy. Standardowy napęd
o pojemności skokowej 5,7 l ma moc 330
KM. Opcjonalnie dostępne są jeszcze
trzy jednostki napędowe (350 KM, 410
KM oraz 450 KM). Standardowa progresywna śruba może być zastąpiona śrubą
pięciołopatową.
Oba modele mają wbudowane pod podłogą trzy zbiorniki balastowe (dwa na rufie i jeden na środku). Napełniane są za
pomocą elektrycznej pompy sterowanej
ze stanowiska sternika. Pozwala to na elastyczne dobalastowywanie nawet w trakcie jazdy. Zbiorniki mają pojemność 800
litrów na A20 i 900 litrów na A22. Klienci mogą zamówić dodatkowe fabryczne
zbiorniki o wadze 362 kg na rufę i 430
kg na dziób. Połączone one będą bezpośrednio z wbudowanym systemem, więc
równie szybko zostaną napełnione lub
opróżnione przez pompy. Dodatkowo każda łód wyposażona jest w hydraulicznie
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opuszczaną klapę rufową, do której opcjonalnie można zamontować automatyczne
ustawianie.
Model A22, z opuszczoną klapą, wodą
o ciężarze 1700 kg oraz piętnastoma pasażerami (dodatkowe 1000 kg obciążenia)
wytworzy falę, która zadowoli każdego
profesjonalnego wakeboardzistę. Wieża, do
której zaczepia się hol, jest składana, co pozwala na wjazd do niższych garaży. Przygotowana jest także do montażu zaczepów
na deski, panoramicznego lusterka wstecznego, daszka typu bimini oraz głośników.
Kokpit zaprojektowano funkcjonalnie
i estetycznie. Schowki są podświetlane.
Stanowisko sternika ma nowoczesną deskę
rozdzielczą wyposażoną we wska niki położenia klapy rufowej i poziomu napełnienia zbiorników. W standardzie jest także
tempomat. Opcjonalnie możemy zamówić
satelitarny prędkościomierz (GPS), echosondę i wiele innych udogodnień. Oprócz
standardowej stylistyki dostępnej w różnych wariantach kolorystycznych mamy do
wyboru również dwie edycje limitowane:
Recon Edition i Vandall Edition. Pierwsza,
w atrakcyjnej czarno-czerwonej kolorystyce, stylizowana jest na wojskową łód rozpoznawczą. Druga, w kolorze białym z czarnymi grafikami, została zaprojektowana
przez słynnego wakeboardzistę Randalla

is z limitowanej serii econ w ojowej stylistyce.

„The Vandall” arrisa, który dwukrotnie
zdobywał prestiżową nagrodę Rider Of The
Year. Łodzie z serii Vandall Edition zostały
wzbogacone o dodatki, które nie występują w standardowych wersjach: automatyka
klapy, echosonda, dodatkowy balast, najlepszy system audio i bimini.
Każda łód A is Wake Research sprzedawana jest z przyczepą, więc nie musimy

martwić się o transport. Oba modele to jednostki o wysokich osiągach, dobrej jakości
i atrakcyjnej estetyce. Spełnią oczekiwania zarówno entuzjastów wakeboardingu,
jak i towarzyszących im rodzin. Mogą być
również wykorzystywane do wielu innych
zadań. Trudno znale ć w tej klasie motorówek łodzie o porównywalnych osiągach.
arcin itu a

Akcesoria
do sportów wodnych

www.jobe.com.pl

www.mazuria.com

tel. 89 761 21 65

e-mail: mazuria@mazuria.com
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stóp.

W tej kategorii nominowano łodzie
o przeznaczeniu wyra nie rekreacyjnym
(z kabiną lub otwartym kokpitem), a także
motorówki o cechach sportowych bolidów.
Zwyciężyła łód F528 Duo (długość: 5,5 m)
ze szwedzkiej stoczni Ryds. To wszechstronna konstrukcja. Przekonuje nowoczesnym wzornictwem widocznym w liniach
kadłuba, a szczególnie atrakcyjnie prezentuje się w czasie żeglugi w ślizgu. Duży
kokpit w dziobowej części i wysoka wolna
burta zachęcają do rodzinnych wycieczek.
Tym bardziej że F528 bez zarzutów przeszła sprawdzian standardów bezpieczeństwa. Nagrodzony jacht jest jedną z trzech
bli niaczych wersji produkowanych przez
stocznię. Wszystkie opierają się na tym
samym kształcie kadłuba, ale mają nieco
inną zabudowę kokpitu. Wśród armatorów cieszą się opinią stosunkowo cichych
i oszczędnych w zużyciu paliwa. Warto zauważyć, że wcześniej skonstruowany model F528 Sport został uhonorowany nagrodą Szwedzkiego Związku Żeglarskiego dla
łodzi najbardziej przyjaznej środowisku.
Strona producenta: www.ryds.se.
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Zwyciężył norweski jacht Mare 320
Aft Cabin Cruiser. Wybór tej pięknej łodzi można uznać za kontynuację sukcesu
większej jednostki Mare 370 nagrodzonej w 2009 roku. Mare 320 ACC to turystyczny jacht posiadający dwie dobrze doświetlone i przestronne kabiny z kojami dla
pięciu osób, dużą łazienkę na śródokręciu i
kuchnię na górnym pokładzie. Również na
górnym pokładzie, za stanowiskiem sternika, zlokalizowano przytulny salonik dla
całej rodziny. Nowocześnie zaprojektowane wnętrze łączy praktyczne rozwiązania
z wygodą i dobrą jakością wykonania. Mechanicy hobbyści będą zachwyceni przestrzenią maszynowni i dostępnością mechanizmów silnika. Stosunkowo nieduży
jacht (długość: 9,99 m) oferuje znakomite
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Gotowe jachty oraz kadłuby w dowolnym
etapie zabudowy Czartery jachtów

korzystać na pokładzie i pod nim. Zdaniem
sędziów, nagrodzona łód charakteryzuje
się także typowym dla niemieckiej stoczni
dobrym stosunkiem ceny do jakości. Nowa
Bavaria jest nie tylko pierwszą jednostką
z otwartym górnym pokładem w historii
tej marki, ale też konstrukcją otwierającą
nową serię łodzi Virtess. Strona polskiego
importera: www.yachtsandyachting.pl.

Łodzie powyżej 45 stóp (13,72m)
zestawienie wygody, bezpieczeństwa i dobrych własności żeglugowych. Zdaniem
sędziów, o zwycięstwie zadecydowało połączenie tych cech z dobrą jakością wykonania, manewrowością i osiągami. Strona
producenta: www.mare .no.

Łodzie do 45 stóp (13,72 m)
ominowane jachty
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,
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Fly, agellano ,
inor
shore , ea ay
enture.
Zwyciężył jacht Bavaria Virtess 420
Fly. Niemiecka stocznia już trzeci raz
w ostatnich pięciu latach odebrała nagrodę. W 2009 roku nagrodzono Bavarię 30
Sport T, a w 2010 roku Bavarię 46 Deep
Blue. Nowa konstrukcja odniosła jednak
sukces szczególny, bo jeszcze przed ostateczną decyzją europejskiego jury została
uhonorowana tytułem Nautical Design
Award 2012. Co więcej, także eksperci
z „Motor Boat
Yachting” oraz „Motor
Boats Monthly” przyznali bawarskiej konstrukcji swoją nagrodę (Motor Boat of the
Year Award 2013).
Bavaria Virtess 420 Fly to połączenie
doskonałej organizacji przestrzeni, bezpieczeństwa i jakości żeglugi. Szczególne
wrażenie robi przestrzeń, z której można

www.marinagliwice.pl

ominowane jachty Galeon
Fly,
Gold ish
cean, Prestige
,
ealine F Fly ridge, wi t rawler .
Zwyciężył jacht Goldfish 50 Ocean. To
druga nagrodzona konstrukcja z Norwegii
i trzecia ze Skandynawii. To także trzecia motorówka marki Goldfish doceniona
w D sseldorfie – po łodziach Goldfish 30
SC (2008) i Goldfish 23 eFusion (2011).
W kategorii największych jednostek znalazły się konwencjonalne projekty i niezwykłe, nowoczesne modele. Goldfish
50 Ocean (długość: 15 metrów) był w tej
konkurencji najbardziej ekstremalny. To
szybka sportowa łód z luksusowym wyposażeniem. W opinii sędziów ta jednostka
przesuwa dotychczasowe granice. Zarówno
w założeniach projektowych, jak i w wykonaniu i osiągach – nie ma sobie równych
w swojej klasie. Łód może płynąć z prędkość ponad 60 węzłów. Ma ogromny otwarty kokpit. Tak duży, że można w nim
urządzić całkiem poważną imprezę. Wydłużony pokład dziobowy i smukła sylwetka przypominają samochody wyścigowe
z pierwszej połowy XX wieku. Pod pokładem znalazło się miejsce na luksusową
kabinę z czterema kojami. Stocznia planuje
wystawić łód do prestiżowego wyścigu na
trasie z Cowes do Monte Carlo. Strona producenta: www.goldfishboat.com.

Łodzie wypornościowe
ominowane jachty Garcia rawler ,
Grand anks
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.
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Zwyciężył jacht Garcia Trawler 54. Francuska stocznia, która od niemal 40 lat buduje jachty żaglowe, przygotowała udany
model turystycznego trawlera. GT 54 prezentuje nową koncepcję budowy łodzi wypornościowych dla osób, które przesiadają
się z jachtów żaglowych. Łód o długości ponad 17 metrów została wyposażona
w niewielkie ożaglowanie o charakterze
wyra nie pomocniczym (mały grot i niewielki genaker). W celu zapewnienia najwyższego komfortu aluminiowy kadłub
został bardzo dokładnie wygłuszony. Strona producenta: www.garcia-yachting.com.
arcin itu a
www.magazynwiatr.pl
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Nowa oferta czarterów
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C

zarterowane jednostki należą
do klientów, którzy zakupili je
w firmie Dobre Jachty w ramach
oferowanego modelu biznesowego.
Jachty będą dostępne w następujących
regionach: Karaiby (Lagoon 560, Lagoon

450), Morze ródziemne (Jeanneau 53,
Sun Odyssey 42DS), Wyspy Kanaryjskie
(Jeanneau 53, Sun Odyssey 42DS) oraz na
Bałtyku. Nad Zatoką Gdańską w ofercie
znajdą się jachty motorowe: Merry Fisher
6 Marlin, Merry Fisher 645, Merry Fisher

otorówka ap amarat . W serie , następca większego modelu . W .

755 oraz Cap Camarat 6.5 CC serie 2 (nowość 2013). Z jachtów żaglowych na Bałtyku wyczarterować będzie można Jeanneau Sun Odyssey 39i oraz Sun Odyssey
42DS, w Szczecinie natomiast łód Merry
Fisher 755. Cennik czarterów oraz system
rezerwacji dostępny jest na stronie www.
dobreczartery.pl.
Istotną informacją dla wszystkich fanów
szybkiego pływania, także na wakeboardzie, jest to, że flota łodzi testowych Dobrych Jachtów powiększy się o najnowszą
motorówkę Cap Camarat 6.5 WA serie 2 (następca większego modelu 7.5 WA). To stabilna i bezpieczna konstrukcja o sportowej
sylwetce. Sprawdzi się podczas rekreacyjnych rejsów weekendowych, a także w trakcie wypadów na wędkowanie, nurkowanie
i narty wodne.
Kadłub modelu 6.5 WA serie 2 jest formowany wtryskowo innowacyjnym systemem (prisma process). Konsola nawiązuje
do rozwiązań stosowanych w większych
łodziach z linii Cap Camarat (zapewnia
sternikowi doskonałe położenie kierownicy). Jacht ma duży pokład słoneczny w części dziobowej, przytulną kabinę dla dwóch
osób oraz elegancki, wygodny i wszechstronny kokpit. Nową motorówkę z floty
firmy Dobre Jachty będzie można przetestować lub wynająć na rodzinny rejs na wodach Zatoki Gdańskiej.
Więcej informacji na stronach: www.
dobreczartery.pl oraz www.dobrejachty.pl.

J

acht motorowy nieżyjącego Steve a
Jobsa, założyciela firmy Apple, dotarł do Stanów Zjednoczonych. Nie
stało się to jednak bez przygód. O niezwykłej konstrukcji nazwanej „Venus” pisaliśmy obszernie w świątecznym wydaniu
„Wiatru”.
Wkrótce po wypłynięciu ze stoczni jacht
został zatrzymany w amsterdamskim porcie na polecenie sądu. Przyczyną zatrzymania ponad 78-metrowego jachtu było
wniesienie skargi przez francuskiego projektanta, który współpracował z Jobsem.
Philippe Starck uważa, że nie został wystarczająco wynagrodzony za swój udział
w projektowaniu jachtu. Domaga się dodatkowych 3 milionów euro.
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Adwokaci projektanta wyjaśniają, że
Starck był bliskim przyjacielem Steve a
w ostatnich miesiącach jego życia. Dlatego
nie sporządzono żadnej pisemnej umowy.
Roszczenia Starcka uznano za uzasadnione i jacht zatrzymano. Spadkobiercy Jobsa zgodzili się wpłacić kaucję. Jej
wysokość nie została podana do publicznej wiadomości. Po wpłaceniu pieniędzy
w ostatnich dniach 2012 roku „Venus”
została zwolniona i wyruszyła do Stanów
Zjednoczonych. Po kilkunastodniowej
spokojnej podróży dotarła do wschodnich wybrzeży. Zacumowała w West Palm
Beach w centrum jachtowym Rybovich,
które zajmuje się obsługą i zaopatrzeniem
superjachtów.

Rąbka tajemnicy otaczającej „Venus”
uchyla na łamach „The New York Times”
Mona Simpson, siostra nieżyjącego dyrektora Apple a. Według jej słów Steve Jobs
planował popłynąć z rodziną w podróż
dookoła świata, a w dalszej przyszłości zamierzał zamieszkać na jachcie. Nie wiemy
jednak, czy rodzina bez Steve a zrealizuje
te plany.
Kadłub „Venus” o długości 78,2 metra
wykonano z aluminium. Ma gładkie i proste linie zgodne z minimalistyczną koncepcją. Szerokość pokładu „Venus” wynosi
11,8 metra, a zanurzenie – 3 metry. Jednostka zajmuje 87 miejsce w pierwszej setce
największych jachtów świata.
arcin itu a
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„Venus” uwolniona z aresztu

®
Do naprawy i budowy jachtów polecamy
Sea-Line
WYZWANIA
PERYSKOP

PODKŁADY EPOKSYDOWE

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE

Zabezpieczenie i estetyka

Uzupełnianie ubytków

nowoczesne, wydajne szpachle i farby
jachtowe, tworzące kompletny system
przeznaczony do: budowy, naprawy,

zabezpieczenie powierzchni łodzi przed
wpływem niszczących działań osmozy oraz
korozji w trudnych warunkach

zabezpieczenie przed działaniem wody oraz
przed wpływem negatywnego działania
promieniowania UV.

do uzupełniania ubytków i zniwelowania
nierówności powstałych na skutek
uszkodzeń lub w trakcie produkcji

Ochrona dna

Naprawy i laminowanie

ŻYWICE

ZESTAWY NAPRAWCZE

SYSTEM POLERSKI

ochrona dna łodzi przed porastaniem
glonami i muszlami. Zabezpieczenie przed
działaniem wody.

do laminowania, sklejania oraz zasklepiania
ubytków

do uzupełniania drobnych rys i ubytków w
żelkocie.

skuteczne usuwanie rys, odświeżenie koloru
i połysku żelkotu lub lakieru

Trwałe bezpieczeństwo

SZPACHLÓWKI

Kompletny system
Sea-Line® NA FALI

FARBY ANTYPOROSTOWE

www.sea-line.eu

Blask i kolor

Szybkie naprawy

www.facebook.com/sealine.poland

odrzańskie
mariny
łączą siły
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W

połowie lutego powstało Stowarzyszenie Marin Odrzańskich. Na zebraniu założycielskim w Brzegu spotkali się przedstawiciele
portów turystycznych i przystani położonych na górnej Odrze (skanalizowanej)
i Kanale Gliwickim. Obecni byli także zarządcy kilku marin wrocławskich.
Właściciele i zarządcy portów postanowili połączyć siły, aby skuteczniej wpływać na politykę dotyczącą gospodarowania
szlakami wodnymi oraz zarządzania infrastrukturą. Członkowie stowarzyszenia
chcą również wspólnie opracowywać ofertę turystyczną gwarantującą odpowiedni
poziom usług. Prezesem został Bogdan
Balawender, właściciel mariny Lasoki
w Kędzierzynie-Ko lu. Na siedzibę stowarzyszenia wybrano miejscowość cinawa
Polska koło Oławy.
Pierwszą imprezą organizowaną przez
Stowarzyszenie Marin Odrzańskich będzie
flis szlakiem marin Odry skanalizowanej na trasie Gliwice, Ko le, Krapkowice,
Opole, Brzeg, Oława, Wrocław, Uraz. Planowany termin: 28.04 – 5.05. Na starcie
wyprawy, w Gliwicach, działa od niedawna przystań motorowodna Marina Gliwice
oferująca czartery kabinowych łodzi i miejsca do cumowania dla prywatnych armatorów. W marinie znajduje się także sklep
żeglarski.
www.magazynwiatr.pl

owa a aria

irtess.

Największa Bavaria

W

ofercie stoczni Bavaria pojawi się wkrótce nowa jednostka
motorowa. Bavaria 490 Virtess
będzie flagowym modelem firmy i zarazem
drugim jachtem motorowym powstałym we
współpracy z biurem projektowym Too Design. Łód przypomina wyglądem mniejszą
poprzedniczkę, choć ma większe okna doświetlające główną kabinę. Kadłub o długości
16 metrów zapewni mnóstwo miejsca w pomieszczeniach zaprojektowanych ze smakiem
i luksusowo wyposażonych. W wysokich kabinach wyprostują się nawet koszykarze. Dzięki
zastosowaniu odkrytego górnego pokładu na
jachcie znajdziemy sporo miejsca do wypoczynku. Jak przystało na łód rekreacyjną, na
rufie umieszczono opuszczaną platformę kąpielową. Jednak nie tylko luksus i wygoda charakteryzują tę jednostkę. Nowocześnie zaprojektowany jacht ma sportową sylwetkę. Dzięki
własnościom żeglugowym zapewni dobre
osiągi. Stocznia zakłada, że dwa silniki Diesla
o mocy 600 KM pozwolą rozpędzić w pełni
załadowaną jednostkę do 30 węzłów. Przy 20

tonach całkowitej wagi kadłub nie zanurzy się
bardziej niż na 75 cm.
Największy produkt w dotychczasowej
ofercie stoczni będzie kontynuacją luksusowej
serii Virtess, zapoczątkowanej przez wypromowaną na przełomie tego i ubiegłego roku
Bavarię 420 Virtess. Po tej nagrodzonej dwoma laurami jednostce (Nautical Design Award
i European Motor Boat of the Year 2013) apetyty konsumentów z pewnością są rozbudzone. Czy nowa łód je zaspokoi Dowiemy się
jesienią, kiedy jacht trafi do sprzedaży.
arcin itu a

Bavaria 490 Virtess
Długo kadłu a
Długo całkowita
zeroko
aksymalne zanurzenie
Waga pustego jachtu
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Międzynarodowe Targi
Przemysłu Jachtowego
ARBOS Poland
26-29 września 2013
www.ARBOSpoland.com
Adam Miroński
tel. kom: +48 601 611 208
e-mail: AM@DEMUTH-group.com
Arena Ostróda
ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda
tel. + 48 89 647 78 87, fax + 48 89 647 78 77
sekretariat@ARENAostroda.com

P

odczas styczniowych targów
w D sseldorfie odbyła się światowa premiera dwóch luksusowych
jednostek motorowych: Prestige 450 S oraz
Prestige 550 S.
Stocznia stale odświeża linię jachtów
Prestige. W sezonie 2013 zaoferuje jednostki, które powstały pod okiem cenionych
konstruktorów z Francji, Włoch i USA,
współpracujących z zespołem projektowym Prestige. Nowe łodzie zachowują
cechy charakterystyczne dla całej linii:
spójny, współczesny design oraz elegancję
i przestronność wnętrz. Oba jachty mają

odel
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. owo

ze stoczni Prestige.

duży, wygodny i mocno doświetlony salon. W większym modelu Prestige 550 S
istnieje nawet oddzielne wejście do głównej kabiny armatorskiej. Jacht wyposażono
w silny ster nowej generacji zaprojektowany przez firmę J J. Dzięki niemu łód doskonale sprawdzi się podczas morskich rejsów. W modelu Prestige 450 S mamy dużą
przestrzeń wypoczynkową usytuowaną na
jednym poziomie, z szeroko otwieranymi
drzwiami do kokpitu i dużym otwieranym
dachem.
Więcej informacji na stronie:
www.dobrejachty.pl.

Nowe
łodzie stoczni
Skeiron

S

keiron jest pierwszą w Polsce
stocznią budującą łodzie wzorowane na klasycznych lobster boats
wykorzystywanych do połowów homarów.
Prace przy prototypowym modelu prowadzone są bardzo sprawnie.
Lobstery znane są z doskonałych właściwości nautycznych. Od ponad 100 lat
potwierdzają je rybacy z najtrudniejszych
łowisk Nowej Szkocji oraz Nowej Funlandii i Labradoru (prowincja Kanady). Lobstery mają kadłuby półwypornościowe
(semi-displacement hull) charakteryzujące
się bardzo dużą stabilnością, dzielnością
morską, a co za tym idzie – wysokim poziomem bezpieczeństwa.
Produkując te łodzie, Skeiron chce wypełnić lukę w gamie łodzi opuszczających
polskie stocznie. Firma proponuje modele
z linii Ocean Cruiser, czyli jachty motorowe do dalekich podróży zapewniające użytkownikom komfortowe warunki.
Będą mieć duży salon, przestronną kuchnię, bardzo wygodną sterówkę i obszerne
kabiny. Poza tym jachty będą ekonomiczne, z zasięgiem w wersji podstawowej
przekraczającym 1000 mil. Modele z linii
Dive Special będą jednostkami do wypraw
nurkowych i wędkarskich. Natomiast linia
Fishing Vessel zainteresuje zawodowych
rybaków. Będą jeszcze łodzie Ferry Boat
przeznaczone do przewozu pasażerów na
pełnym morzu. Więcej informacji na stronie internetowej www.skeiron.pl.
MARZEC 2013
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Nowości stoczni Prestige

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

Nawigacja
pod pełną kontrolą.

Jestem Simrad NSS z technologią TouchSensible™
i łącznością bezprzewodową GoFree™
Ciesz się interfejsem sterowania zaprojektowanym specjalnie dla wodniaków.
Dotknij i przesuń, aby ustawić strefy ochronne radaru (guard zones), dostosuj
ustawienia i zaplanuj trasę. Ustaw autopilota z łatwością zapewnioną przez regulator
obrotowy. Teraz wzbogacony o GoFree™ widok i funkcja zdalnego sterowania
z dowolnego miejscu na pokładzie za pomocą Twojego tabletu lub smartfona.

Teraz kompatybilne
z C-MAP oraz NAVIONICS

Sterowanie GoFree dostępne dla modeli NSS7, NSS8
i NSS12 ( wymagany moduł WIFI-1)
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DYSTRYBUTOR
na Polskę

Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171,
05-152 Czosnów

tel. +48 22 785 11 11, fax +48 22 785 09 99, parker@parker.com.pl, www.parker.com.pl

