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DRAMAT „PRODIGY 2”
Jacht stracony w osiem minut

Pobierz aplikację Wiatr.
Czytaj na tabletach i smartfonach.
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Vulcan
Chartplotters

Stworzony do żeglugi
przybrzeżnej i regat klubowych
Vulcan to żeglarski chartplotter zaprojektowany do żeglugi przybrzeżnej, a także regat klubowych w idealnej proporcji jakości
do ceny. Ten łatwy w obsłudze, intuicyjny, wielodotykowy ekran jest wyposażony w unikalne funkcje żeglarskie B & G, w tym
SailSteer i RacePanel. w łatwy sposób integruje się z istniejącym systemem, a rozbudowa jest prosta, ponieważ Vulcan to NMEA
2000®, Broadband Radar ™, ForwardScan ™ i autopilot, dodatkowo 10 Hz GPS i Wi-Fi. Urządzenie dostępne jest w rozmiarach
7, 9 i 12”; więcej informacji na stronie www.bandg.com.

www.parker.com.pl
parker@parker.com.pl
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29.09.2018 - 10.11.2018
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10.11.2018 - 19.01.2019

Martynika - Amsterdam
02.03.2019 - 11.05.2019

Joanna Pajkowska. Żeglarz Roku 2017
na targach Wiatr i Woda

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: DEE CAFFARI, TURN THE TIDE ON PLASTIC. FOT. JEREMIE LECAUDEY

A

sia Pajkowska, zwyciężczyni konkursu Żeglarz Roku 2017
Magazynu „Wiatr”, spotka się czytelnikami i gośćmi targów
Wiatr i Woda. Na podsumowanie plebiscytu zapraszamy do
sali konferencyjnej C warszawskiego centrum Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 (sobota, 10 marca, godz. 15.30). Joanna Pajkowska
opowie o swym zwycięstwie w atlantyckich regatach załóg dwuosobowych Twohanded Transatlantic Race, odpowie na pytania słuchaczy
i zapewne zdradzi swe oceaniczne plany na najbliższe sezony.
Drugie miejsce w plebiscycie zajął Jacek Noetzel – nominowany za
stworzenie w Sopocie najnowocześniejszego klubu katamaranów na
świecie i doprowadzenie jego wychowanków do podium mistrzostw
świata (18,7 proc. głosów). Trzecie miejsce dla Agnieszki Skrzypulec i Irminy Mrózek-Gliszczynskiej – załogę nominowano za złoty
medal mistrzostw świata w olimpijskiej klasie 470 (17 proc. głosów).
Kolejne pozycje w plebiscycie zajęli: Zofia Klepacka – nominowana
za mistrzostwo Europy w olimpijskiej klasie RS:X (8,3 proc. głosów),
Karol Jabłoński – nominowany za zdobycie Wielkiego Szlema w bojerowej klasie DN, czyli za mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy
i mistrzostwo Polski (3,8 proc.), oraz Mirosław Zemke – nominowany za spektakularne zwycięstwo w bałtyckich regatach samotników
Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland – Delphia Challenge (3,2 proc.).
Na żeglarzy nominowanych do konkursu czekają nagrody przygotowane przez partnerów plebiscytu – wręczymy je podczas warszawskiej

uroczystości. Zwyciężczyni otrzyma
pamiątkową statuetkę oraz kamerę
GoPro HERO5 Black z funkcją QuikStories. Kamerę ufundowała firma
Freeway OMT, wyłączny dystrybutor
produktów GoPro w Polsce (www.
omtgroup.pl). Zdobywca drugiego
miejsca otrzyma voucher o wartości
1400 zł do zrealizowania w dowolnym
salonie Henri Lloyd (www.henrilloyd.
pl). Zdobywczynie trzeciego miejsca
otrzymają pneumatyczne kamizelki
ratunkowe ISP ufundowane przez firmę Parker Poland (www.parker.com.pl). Wszyscy żeglarze nominowani
do konkursu otrzymają eleganckie zegarki marki Spinnaker, dodające
szyku na wodzie i na lądzie. Dystrybutorem marki jest firma Hashtag
(www.timeandmore.pl).
W Warszawie zapraszamy także na targowe stoisko magazynu
„Wiatr”. To już nasze dziewiąte targi Wiatr i Woda w stolicy. A na
kursie – dziewiąty sezon z czytelnikami „Wiatru”. Życzymy wam
wspaniałych rejsów, regatowych sukcesów, trafnych inwestycji
i spełnienia wszystkich żeglarskich pragnień.
Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

11 978 czytelników* pobiera bezpłatne
e-wydania „Wiatru”. Na tabletach szukajcie
aplikacji Wiatr w App Store i Google Play,
a na komputerach – plików PDF.

www.wiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania IX 2017, X-XI 2017, XII 2017-I 2018).

www.wiatr.pl
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Model damski z wcięciem w talii.

Tribord 500 ma wysoki kołnierz z polarem i regulowany kaptur.

Dobry i tani sztormiak z Decathlonu

FOT. DECATHLON (5)

W

iosenna akcja „Rozwiń żagle”
zagości w sklepach Decathlon
i na stronie www.decathlon.pl –
zapraszamy na handlowy początek wodniackiego sezonu od 6 do 30 kwietnia. Poznamy
produkty z nowej kolekcji marki Tribord i zrobimy zakupy w atrakcyjnych cenach. W niektórych sklepach będą się odbywać warsztaty
dla klientów chcących poznać tajniki żeglarstwa. Partnerem akcji „Rozwiń żagle” jest
magazyn „Wiatr”.
Jeśli planujecie przedsezonowe zakupy,
sprawdźcie sztormiakowe kurtki i spodnie
z Decathlonu. Szukając ciekawych produktów odzieżowych na tegoroczny rejs,
w atrakcyjnych cenach, przymierzaliśmy nieprzemakalne i oddychające kurtki żeglarskie
Tribord 500 (męską oraz damską z różowym
kapturem i dopasowaną talią), które w sklepach Decathlon oraz na stronie www.decath-

lon.pl znajdziecie za 399,99 zł. Kurtki chronią
przed deszczem, wiatrem i bryzgami wody.
Wykonano je z oddychającej dwuwarstwowej
tkaniny. Nieprzemakalność sprawdzono w symulatorze ulewnego deszczu – czterogodzinny test wypadł pomyślnie (450 l / h / m²).
Tribord 500 ma dwukierunkowy plastikowy suwak odporny na działanie słonej
wody (z rynienką odprowadzającą wodę).
Lamówkę na rzepy chroniącą zamek. Polarowy kołnierz. Odblaskowe naszywki na ramionach i kapturze. Wzmocnienie w dolnej
części pleców. Dwie duże kieszenie kargo,
dwie piersiowe z zamkami oraz kieszeń
wewnętrzną na dokumenty lub smartfon
(w modelu męskim są aż dwie). W rękawach mamy podwójne mankiety z paskami
na rzep. Natomiast u dołu – ściągacz poprawiający ochronę podczas rejsu. No i ten
kaptur! Mażemy go regulować i dopaso-

wywać do głowy, by jak najlepiej chronił
przed wiatrem. Model męski kurtki Tribord
500 dostępny jest w kolorach czerwonym
i granatowym (asfaltowy granat). Natomiast
w modelu damskim dominuje ciekawy odcień grafitu.
Do obu kurtek możemy dokupić sztormiakowe spodnie typu ogrodniczki (od marca dostępne w obniżonej cenie: 349,99 zł).
Mają wzmocnienia na kolanach, pośladkach
i udach. Regulowane, elastyczne i szerokie
szelki. Solidny plastikowy suwak. Dwie
piersiowe kieszenie na zamek. Kieszeń kargo na prawym udzie. A także paski z rzepem, dzięki którym dopasowujemy spodnie
w pasie oraz u dołu nogawek. Projektanci
damskich spodni stworzyli system dropseat, którego najważniejszymi elementami
są dwa boczne suwaki pozwalające odpiąć
tylną część spodni – rozwiązanie to ułatwia
załatwianie naturalnych potrzeb bez ściągania szelek.
50 sklepów Decathlon w całej Polsce oferuje sprzęt i odzież do ponad 100 sportów.
Ideą firmy jest dostarczanie technicznych
produktów w dobrych cenach. Więcej informacji o kolekcji żeglarskiej na stronie internetowej www.decathlon.pl.


Odpinana tylna część spodni.

Wzmocnienia na kolanach, udach i pośladkach.

Suwak odporny na działanie słonej wody.

www.wiatr.pl
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Dystrybucja:
CMS Sp. z o.o.
70-800 Szczecin, Przestrzenna 11
Infolinia:
stacjonarne 801 508 560
komórkowe 91 350 85 60
e-mail: info@farbyjachtowe.pl
www.farbyjachtowe.pl

na wszystkich morzach świata!

rozwiązaniom zabezpieczają łodzie

Farby SEAJET dzięki innowacyjnym

KURS NA KOMFORT

FOT. BARBARA WÓJCIK

Premiera płyty
zespołu Sąsiedzi

Sąsiedzi na scenie. Premiera nowej płyty w kwietniu na festiwalu Kopyść.

Z

bliża się 34. edycja festiwalu Kopyść. W programie między innymi premiera trzeciej płyty zespołu Sąsiedzi.
Grupa działa od 17 lat. Ma na koncie wszystkie liczące
się nagrody, w tym Grand Prix festiwalu Shanties. Przyjmuje zaproszenia na liczące się festiwale szantowe w Europie i w USA. Są
jedynym polskim zespołem, który wystąpił na legendarnym Sea
Music Festival w Mystic Seaport w stanie Connecticut.
Przeszli długą muzyczną drogę – od fascynacji współczesną piosenką żeglarską, przez tradycyjny folk morski (w tym szanty), po
muzykę folkową z Irlandii, Bretanii i zza oceanu. Ostatnio czerpią inspiracje także z rodzimego folkloru śląskiego. Wszystkie
te muzyczne ślady odnajdujemy na trzeciej płycie zespołu zatytułowanej „W kieszeni dolar”. Wśród utworów są te wykonywane
a cappella, a także instrumentalne. Oczywiście nie brakuje również utworów wokalno-instrumentalnych. Siedem różnorodnych
głosów, wspartych folkowym instrumentarium, nieszablonowe
aranżacje – to siła i znak rozpoznawczy Sąsiadów. Prapremiera
krążka „W kieszeni dolar” będzie się odbywać w krakowskiej Piwnicy Pod Baranami. A koncert promujący nową płytę – na festiwalu Kopyść w Białymstoku (sobota, 14 kwietnia, godz. 15:30).
Więcej o festiwalu na stronie www.kopysc.bialystok.pl, a o płycie i Sąsiadach na www.sasiedzi.art.pl.
Kamil Piotrowski

DF150AP
DF175AP

Beztroska na katamaranie

O

ferta dla osób poszukujących luksusowych i komfortowych rejsów. Firma Blue-Sails, dobrze znana w branży
czarterów, uruchomiła nowy serwis internetowy www.
rejsynakatamaranach.pl. Dla kogo stworzono tę stronę? Dla
wszystkich żeglarzy marzących o rejsie na katamaranie, ale nie
mających swojej własnej załogi gotowej do wyczarterowania całego jachtu i zorganizowania wyprawy na tropikalnych lub europejskich akwenach. Jachty, na których odbywają się rejsy, to duże
i bardzo komfortowe jednostki – katamarany o długościach przekraczających 20 metrów (najczęściej jest to model Lagoon 620).
Mają przeważnie sześć dwuosobowych kabin i stałą załogę: kapitana oraz kucharza przygotowującego posiłki. Rejsy są organizowane w różnych regionach. Uczestnicy rezerwują i opłacają kabiny.
Jeżeli myślicie o luksusowych wakacjach z pełną obsługą hotelową, sprawdźcie szczegóły na www.rejsynakatamaranach.pl.


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

www.wiatr.pl

www.suzuki.pl

FOT. JEAN-MARIE LIOT

Mostek kapitański na trimaranie „Macif”.

Fot. Vincent Curutchet

Średnia prędkość podczas rejsu: 27,2 węzła.

Nieziemski rekord. François Gabart
w sześć tygodni dookoła świata

F

rancuz François Gabart, płynący
30-metrowym trimaranem „Macif”, pobił rekord samotnej żeglugi
dookoła świata bez zawijania do portów.
Uzyskał niewiarygodny wynik: 42 dni,
16 godzin, 40 minut i 35 sekund. Dotychczasowy rekord, należący do Francuza
Thomasa Coville’a, ustanowiony zaledwie
przed rokiem, François poprawił aż o 6 dni,
10 godzin, 23 minuty i 53 sekundy. Warto
zauważyć, że rezultat Gabarta jest gorszy
od rekordu załogowego zaledwie o dwie
doby – to pokazuje jak bardzo światowe żeglarstwo przyspieszyło w ostatnich latach.
François przez półtora miesiąca samotnej
żeglugi przepłynął 27 859,7 mili, płynąc
ze średnią prędkością 27,2 węzła. Podczas
rejsu pobił także kilka innych rekordów.

W dobę pokonał aż 851 mil, poprawiając
własny rekord z 2016 roku. Najszybciej żeglował także z Francji do Przylądka Dobrej
Nadziei (12 dni, 20 godzin, 10 minut) oraz
przez Pacyfik (7 dni, 15 godzin, 15 minut).
Rejs od początku układał się po myśli
nowego rekordzisty. Trimaran „Macif” żeglował szybciej niż przed rokiem „Sodebo”
Coville’a. Jedynie w okolicy równika zwolnił. Później jednak systematycznie powiększał przewagę.
Francuz szybko pokonał południowy Atlantyk, skracając dystans do Przylądka Dobrej
Nadziei. Na Oceanie Indyjskim, narażając
się na kontakt z górami lodowymi, pożeglował daleko na południe. Płynął w „pięćdziesiątkach” – nikt wcześniej nie podjął takiego
ryzyka podczas żeglugi tak szybkim jachtem.

Dzięki tej strategii Gabart skrócił trasę. Przez
Pacyfik przemknął, korzystając z kolejnych
układów niżowych. Południowy Atlantyk to
pokaz możliwości jachtu – trimaran płynął
najlepszym kursem, nie tracąc czasu na szukanie wiatru. Na równiku przewaga Gabarta
wynosiła 2500 mil. A później jeszcze wzrosła
do ponad 2700 mil.
Szczęście opuściło Françoisa dopiero
w końcówce, gdy był już na ostatniej prostej. Wpadł w objęcia Wyżu Azorskiego,
który zmusił go do wydłużenia trasy. Dobowe przebiegi spadły do 500 mil. Ale
Gabart miał już tak dużą przewagę, że nie
sposób było jej roztrwonić.
Współautorem tego sukcesu jest Jean-Yves
Bernot, meteorolog wspierający żeglarza
z lądu. To człowiek, który pracował z najlep-

Łączność i nawigacja. Gabart korzystał z urządzeń B&G.

Fot. Vincent Curutchet (3)

Otwierane okno w osłonie kokpitu.

Przerwa na kawę.

szymi. Z jego usług korzystali Christophe
Auguin, Ellen MacArthur, Vincent Riou,
Armel Le Cléac’h, Yann Eliès, Jérémie Beyou, Jean-Pierre Dick, Morgan Lagravière
i Paul Meilhat. Na mecie Gabrat powiedział,
że nie oczekiwał aż tak dobrego wyniku.
Spodziewał się poprawienia rekordu o dzień
lub dwa, a wyszedł prawie tydzień.

Wkrótce żeglarz zmierzy się z atlantyckim rekordem trasy Nowy Jork – Lizard
Point. Weźmie też udział w regatach Route
du Rhum. Przy okazji zechce zapewne poprawić najlepsze rezultaty ustanowione na
tradycyjnym szlaku Kolumba oraz na trasie
Miami – Nowy Jork.
Marek Słodownik

Piotr Kulczycki laureatem nagrody Wiktorowicza

P

iotr Kulczycki, armator żaglowca
„Fryderyk Chopin”, twórca Niebieskiej Szkoły, został laureatem siódmej edycji Nagrody im. Kapitana Leszka
Wiktorowicza, wybitnego człowieka morza,
budowniczego i wieloletniego komendanta

www.wiatr.pl

„Daru Młodzieży”. Piotr Kulczycki został
nagrodzony za realizację rejsów morskich
połączonych z nauką, organizowanych dla
uczniów gimnazjów i liceów. Członkowie
kapituły podkreślili zaangażowanie laureata
w uratowanie żaglowca, utrzymanie jednostki oraz organizację szkoły.
Tegoroczne posiedzenie kapituły nagrody zorganizowano w 30. rocznicę przejścia
„Daru Młodzieży” (dowodzonego przez
Leszka Wiktorowicza) pod Harbour Bridge w Sydney. W ten sposób przypomniano
o tym spektakularnym wydarzeniu (był to
pierwszy taki wyczyn). Do dziś obraz „Daru
Młodzieży” pod żaglami w trakcie przechodzenia pod mostem budzi podziw. Moment
ten został uwieczniony na rewersie medalu,
który otrzymują wszyscy laureaci nagrody. 

PERYSKOP WYdarzeNIA

Irek Chwołka przerwał
okołoziemski rejs, ale nie zszedł z pokładu

Na pokładzie z Wojtkiem Madejem.

Ireneusz Chwołka przerwał rejs po 18 dniach żeglugi.

I

reneusz Chwołka, 44-letni żeglarz
z Wrocławia, przerwał samotny okołoziemski rejs. Armator i kapitan
jachtu „Chief One” opuścił port Santa Cruz
na Teneryfie 2 stycznia i rozpoczął żeglugę
na południe. Planował pokonać klasyczną
trasę wokół trzech słynnych przylądków.
Po 18 dniach żeglugi poinformował o awarii: „Awaria sztagu wewnętrznego. Nie jestem w stanie sam jej usunąć. Dalsza żegluga grozi utratą masztu” – napisał. Żeglarz

Fot. Joanna Stajniak (2)

zawrócił, obierając kurs północno-zachodni w kierunku brazylijskiego portu Salvador. Zakończył okołoziemski rejs, ale nie
zszedł z pokładu. Pod koniec stycznia Irek
oraz współpracujący z nim Wojtek Madej
wyruszyli na południe w kierunku Hornu.
W połowie lutego „Chief One” zmierzał ku
północno-wschodnich brzegom Argentyny.
Tuż przed wypłynięciem z portu Santa
Cruz na Teneryfie z Irkiem rozmawiał Marek Słodownik.

Marek Słodownik: Irek, Czym się zajmujesz na co dzień?
Ireneusz Chwołka: Z wykształcenia jestem marynarzem żeglugi śródlądowej.
Przed laty ukończyłem technikum, ale
w wyuczonym zawodzie nie pracowałem.
Mieszkam we Wrocławiu. Główny biznes
prowadzę w Marciszowie. Poza tym jestem
kapitanem jachtowym. Pierwsze żeglarskie
kroki stawiałem w ośrodku LOK w Zbąszyniu. Później nie należałem do żadnego
klubu – rozwijałem się indywidualnie.
Jak zostałeś armatorem swojego jachtu?
„Chief One” to aluminiowa konstrukcja
Maxi 78 z 1984 roku, projekt Rona Hollanda.

Scandinavia 35

www.sailservice.pl

tel. + 48 58 322 28 00

www.sklepwind.pl

tel. + 48 58 301 66 30

Jacht wiele razy zmieniał właściciela i żeglował pod różnymi nazwami. W 2003 roku przypłynął do Polski – jego armatorem był wówczas
Izydor Ryzak, znany żeglarz polonijny. Ostatnio jacht stał na Sardynii.
Poprzedni właściciel, Amerykanin, chyba nie miał pomysłu na tę łódkę. Być może po prostu nie sprostał jej wymaganiom. Zdecydował się
na sprzedaż i dość szybko się dogadaliśmy. Szukałem jednostki wyprawowej o długości 20, 25 metrów. Na rynku było kilka większych
łodzi, nawet o długości 30 metrów. Ale wybór padł na „Chief One”.
Wcześniej miałem kilka jachtów, ale zdecydowanie mniejszych.
W przeszłości jednostka wygrywała ważne regaty na amerykańskich jeziorach. Trzy razy triumfowała w wyścigu Chicago – Mackinac, dwa razy w Bayview Mackinac Race. Żeglowała też turystycznie, ale nigdy nie odbyła długiego spektakularnego rejsu. Przez lata,
będąc pod opieką kilku armatorów, jacht coraz mocniej zamieniał
się w jednostkę wyprawową. Właściciele montowali generatory,
większe zbiorniki i podnosili komfort. My dołożyliśmy między innymi hydrauliczne silniki do kabestanów, więc genaker (300 metrów
kw.) oraz grot (150 metrów kw.) rozwijam w niecałą minutę. Na pokładzie mam jeszcze code zero (190 metrów kw.) oraz kilka sztaksli.
Brakuje jedynie dużej genui o powierzchni 150 metrów kw. W niektórych warunkach wiatrowych byłaby bardzo przydatna. Jednak jej
koszt to około 60 tys. zł i mówiąc wprost – zabrakło funduszy. Gdy
płynęliśmy na Wyspy Kanaryjskie w słabym wietrze, grot był zbyt
ciężki, a duży fok zbyt mały. Brakowało tego żagla, ale trudno.
Długo przygotowywałeś łódź do oceanicznej próby?
Gruntowny remont jachtu prowadziliśmy od maja do grudnia 2017
roku w Jastarni i w Gdańsku. Obejmował renowację kadłuba, zakup
nowych żagli i odbudowę wszystkich instalacji. Niektóre elementy
na pokładzie mają nawet potrójne zabezpieczenie. Ponieważ z zawodu jestem elektrykiem, starannie zadbałem o bilans energetyczny. Mamy zatem generatory wiatrowe (420 wat), generator Diesla
i bardzo duże akumulatory (1240 Ah). Gdy płynęliśmy na Wyspy
Kanaryjskie, nie musieliśmy używać generatora dieslowskiego – zapas energii był imponujący. Jacht remontowałem z Wojtkiem, przyjaciółmi i pracownikami mojej firmy – znam w nim każdą śrubkę.
Poza tym mam na pokładzie pełne wyposażenie warsztatowe, nawet
spawarkę do aluminium. A także dwa autopiloty, dwa systemy nawigacyjne, dwa telefony satelitarne, boje EPIRB i radiopławy osobiste.
Jaki masz staż żeglarski?
Żegluję prawie od zawsze, ale nie mam w dorobku spektakularnych wypraw. Mój życiorys jest typowy dla polskiego żeglarza:
Mazury, rejsy załogowe, stażowe, przeprowadzanie jachtów… nigdy nie żeglowałem w warunkach lodowych czy w innych ciekawych miejscach. To wszystko dopiero przede mną.
Jakie plany?
Planujemy ze wspólnikiem organizować wyprawy komercyjne.
Chcemy zabierać na pokład ludzi żądnych przygód i chcących przeżyć na morzu coś nadzwyczajnego. Pod pokładem jest aż 21 koi, ale
zarejestrowaliśmy łódź na 14 osób – stawiamy bowiem na komfort
oraz dłuższe rejsy, co się wiąże z koniecznością zabrania większego
ekwipunku. Założyliśmy stronę www.chiefone.eu. Już latem wybieramy się na Grenlandię. Za dwa lata chciałbym wystartować w regatach
Sydney – Hobart. Chcemy też organizować okołoziemskie rejsy etapowe, z szybkimi „przelotami” i postojami w najważniejszych portach.
Rozmawiał Marek Słodownik

Fot. Andrzej Bernat

W ostatnich dniach lutego „Chief One” dopłynął do Mar del Plata (Argentyna).

reklama
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PERYSKOP WYdarzeNIA

Jachtem „Dunajec” do Panamy
na Światowe Dni Młodzieży

A

tlantyckie wyzwanie. Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski, armator jachtu „Dunajec”,
organizuje wyprawę do Panamy na Światowe
Dni Młodzieży (spotkanie młodych katolików
będzie się odbywać od 22 do 27 stycznia 2019
roku). Koszt przygotowania jachtu oszacowano na milion złotych. W ubiegłym roku organizatorzy pozyskali 200 tys. zł, co pozwoliło
rozpocząć prace remontowe. W 2019 roku
przypada 40. rocznica wodowania „Dunajca”.
Projekt obejmuje przygotowanie jachtu,
rejs z Gdyni do Panamy oraz czynny udział
w Światowych Dniach Młodzieży. W odwiedzanych miastach będą się odbywać koncerty
oraz spotkania integracyjne i edukacyjne. Organizatorzy kończą kompletowanie załóg na
poszczególne etapy wyprawy. Jacht wyruszy
z Gdyni w sierpniu 2018 roku. Do Panamy
będzie żeglować niespełna pięć miesięcy.
Odwiedzi kraje zachodniej Europy, Wyspy
Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przylądka,
Wyspy Dziewicze, Portoryko, Dominikanę,
Haiti, Jamajkę, Nikaraguę i Kostarykę. Zaplanowano 11 etapów. Podczas każdego na
pokładzie będzie od 8 do 10 osób. W całym
rejsie weźmie udział około 100 żeglarzy.

„Dunajec” jest jednym z niewielu wciąż
żeglujących drewnianych jachtów żaglowych
klasy Opal (Conrad 1400). Mahoniowy kadłub powstał w Stoczni Jachtowej im. Józefa Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku
w 1979 roku. Autorem projektu jest Wacław
Liskiewicz, mąż Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, pierwszej kobiety, która samotnie opłynęła świat. Długość: 13,85 metra.
Szerokość: 3,63 metra. Zanurzenie: 1,95 metra. Powierzchnia żagli: 80 metrów kw. Ta
piękna i wiekowa jednostka, od chwili wodowania własność Sądecko-Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, jest
w dobrym stanie. W 2016 roku odbyła rejs na
Morze Arktyczne – na Spitsbergen i inne wyspy norweskiego archipelagu Svalbard. Wcześniej jacht cztery razy pokonał Atlantyk. Podczas pierwszej oceanicznej wyprawy (1984)
uczestniczył w Operacji Żagiel ’84 (przez
trzy miesiące pokonał 8350 mil). W drodze
powrotnej przepłynął Atlantyk w doskonałym czasie (22 dni). W 1992 roku uczestniczył

w regatach Grand Regatta Columbus (w 500.
rocznicę odkrycia Ameryki przez Krzysztofa
Kolumba). Ponadto wielokrotnie uczestniczył
w światowych zlotach żaglowców i morskich
regatach.
Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem
Światowych Dni Młodzieży był święty Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie
(1994, 1985 i 2000), w Buenos Aires (1987),
w Santiago de Compostela (1989), w Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995),
Paryżu (1997) i Toronto (2002). W Światowych Dniach Młodzieży w Manili na Filipinach uczestniczyło ponad pięć milionów
osób – to wydarzenie odnotowano w Księdze
Rekordów Guinnessa jako największe zgromadzenie w historii. Ostatnie Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie (2016) zgromadziły
trzy miliony młodzieży z całego świata.
Więcej informacji o rejsie „Dunajca” znajdziecie na stronie: www.spozz.com (zakładka Panama 2019). Kontakt z organizatorem:
panama2019@spozz.com.


Fot. Kazimierz Kudlik

Jacht „Dunajec” na Spitsbergenie w 2016 roku.
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„Dunajec” w Nowym Jorku, rok 1992.

Fot. Archiwum SPOZŻ

luty – marzec 2018

FOT. UGO FONOLLA / VOLVO OCEAN RACE

T

rzynasta edycja okołoziemskich regat Volvo Ocean Race rozpoczęła
się w Alicante w drugiej połowie
października. Pod koniec lutego, gdy zamykaliśmy to wydanie „Wiatru”, siedem zespołów miało za sobą pięć etapów oceanicznych
oraz pięć portowych. W obu rankingach
pierwsze miejsce zajmował hiszpański zespół Mapfre (skipper Xabi Fernández). Dwa
razy pierwsi przekraczali metę etapów oceanicznych, w tym podwójnie punktowanego

Sophie Ciszek z zespołu Mapfre. Szósty etap oceaniczny do Auckland.

Volvo Ocean Race już na Pacyfiku
odcinka z Kapsztadu do Melbourne. Dwa
razy wygrywali też regaty portowe (w pozostałych trzech in-port races kończyli rywalizację na drugiej pozycji).
Drugie miejsca w obu rankingach zajmował chiński Dongfeng Race Team (skipper
Charles Caudrelier). Trzecią pozycję w rankingu oceanicznym zajmował amerykańsko-duński zespół Vestas 11th Hour Racing
(Charlie Enright), a trzecią lokatę w rankingu regat portowych – holenderski Team
Brunel dowodzony przez Bouwe Bekkinga.
W trudnej sytuacji jest ekipa Vestas, która
uszkodziła jacht podczas żeglugi do Hongkongu – w wyniku zderzenia z lokalną jednostką

zginął jeden z jej załogantów. Zespół Vestas
nie ukończył czwartego etapu oceanicznego,
nie wziął też udziału w czterech kolejnych
(dwóch oceanicznych i dwóch portowych).
W poniedziałek 12 lutego uszkodzony jacht
dostarczono statkiem do Tauranga w Nowej
Zelandii, skąd przewieziono go ciężarówką
200 km do stoczni w Auckland. Nową dziobową sekcję jachtu wykonano w Persico Marine
we Włoszech i przetransportowano do Nowej
Zelandii. Ekipa remontowa usuwa uszkodzoną część kadłuba i wstawia nową. Załoga planuje dołączyć do floty w połowie marca.
Szósty etap oceaniczny prowadzi przez
wschodni Pacyfik do Auckland w No-

wej Zelandii. Załogi zmagają się z bardzo
zmiennymi wiatrami, poszukują też najlepszej strategii na trudnych wodach wokół
Wysp Salomona, Vanuatu i Nowej Kaledonii. Wioskę regatową w Auckland otwarto
w sobotę 24 lutego. Na 10 marca zaplanowano wyścig portowy, a 18 marca załogi
wystartują do kolejnego etapu. Przed żeglarzami Horn i meta w brazylijskiej miejscowości Itajaí.
Załogi rywalizują na jednakowych jachtach klasy Volvo Ocean 65. Do pokonania
mają aż 46 000 mil morskich, najdłuższą
trasę w historii regat. Tracking sprawdzajcie na stronie www.volvooceanrace.com. 

Nowe targi w Ostródzie.
Lotnictwo i przemysł jachtowy

T

akiej imprezy jeszcze nie było –
Centrum Targowo-Konferencyjne
Expo Mazury w Ostródzie organizuje targi łączące dwa żywioły i dwie pasje.
Tak odległe i jednocześnie tak bliskie. Zapraszamy na Aqua Avis – wystawę przemysłu
jachtowego i lotnictwa ultralekkiego. W halach Expo Mazury spotkamy się pod koniec
lata (od 6 do 8 września).
Wystawcy zaprezentują nowoczesne tkaniny, materiały kompozytowe, kleje wykorzystywane w obu branżach, instalacje i urządzenia pokładowe, systemy i jednostki napędowe,
zaplanowano także przegląd samolotów ultralekkich dostępnych na polskim rynku – ta
branża cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów 1indywidualnych.
aquaAvis_reklama_1_01.pdf
16.02.2018 13:04:29

Uczestnicy targów poznają proces produkcyjny rozwijany w branży jachtowej – od koncepcji i projektu, przez technologię produkcji,
aż po sprzedaż i logistykę. Będzie okazja do
rozmów ze specjalistami. Sprawdzimy ofertę
firm zajmujących się produkcją i sprzedażą
kompozytów. Poznamy też usługi związane
z finansowaniem inwestycji i transportem.
W ramach Forum Przemysłu Jachtowego
i Lotnictwa Lekkiego, uczestnicy wydarzenia będą dyskutować o najważniejszych problemach obu branż. Będziemy rozmawiać
o braku wykwalifikowanej kadry. O badaniach nad nowymi technologiami i współpracy z uczelniami. A także o perspektywach
rozwoju. Głos zabiorą przedstawiciele firm,
eksperci, naukowcy i samorządowcy. Swoje

Expo Mazury: 40 tys. m kw. powierzchni ekspozycyjnej.

Targi

przemysłu jachtowego
i lotnictwa lekkiego
6-8 września 2018
Expo Mazury, Ostróda

www.aqua-avis.pl

Fot. Expo Mazury / Dopamina Studio

Hale targowe leżą nad Jeziorem Sajmino, tuż przy starej „siódemce” i nowej trasie S7.

programy przedstawią prelegenci z Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Grupa
uczestników zwiedzi hale produkcyjne stoczni Ostróda Yacht, partnera targów. To jeden
z największych zakładów produkcyjnych
branży jachtowej. Ostatni dzień targów (sobota, 8 września) to także atrakcje dla klientów
indywidualnych oraz okazje do zrobienia posezonowych zakupów.
Expo Mazury to jeden z najnowocześniejszych obiektów targowo-konferencyjnych
w Europie oraz drugi (pod względem wielkości) w Polsce. W halach jest pond 40 tys. metrów kw. powierzchni ekspozycyjnej i ponad
2 tys. metrów kw. powierzchni konferencyjnej. Więcej o Targach Przemysłu Jachtowego
i Lotnictwa Lekkiego Aqua Avis na stronie
imprezy www.aqua-avis.pl.


inwestycje biznes

Spełniaj marzenia, zarabiając

ar t yku ł promocyjny

www.wiatr.pl

Fot. WWDesign.eu

U

trzymanie jachtu, podobnie jak
inwestowanie, nie należy do najprostszych. Jak wiadomo, rzecz
nie zaczyna się i nie kończy na zakupie
odpowiedniej jednostki – wymaga również
sporych nakładów finansowych oraz czasu,
by jacht przez lata pozostawał w należytej
kondycji. A gdyby się pojawiła szansa pozwalająca armatorowi dodatkowo zarabiać
na własnym jachcie?
Okazuje się, że to możliwe. Dzięki wsparciu, możesz nie tylko cieszyć się luksusowym katamaranem, spełniając swe żeglarskie marzenia, ale także solidnie wzbogacić
swój portfel. Możliwości inwestowania są
dużo większe niż moglibyśmy przypuszczać. To z kolei pozwala osiągać lepsze wyniki i podejmować nowe formy lokowania
środków.
W Arionn Investment stale obserwujemy
trendy rynkowe i inwestycyjne, by zawsze
być krok przed innymi. Połączenie doświadczenia oraz wiedzy naszych specjalistów finansowych pozwala w sposób nieszablonowy podejść do każdej inwestycji.
Analiza finansowa w postaci due diligence,
strategia rozwoju biznesu, czy zoptymalizowane modele finansowania – to tylko
niektóre z naszych usług kapitałowych.
Pozwalają one właściwe i rzetelnie ocenić
opłacalność inwestycji oraz wprowadzić ją
w życie.
Śledząc rynkowe trendy i dbając o zyski
naszych klientów, wiemy jak dużym zainteresowaniem cieszy się rynek turystyki
jachtowej, przeżywający obecnie prawdziwy rozkwit. Coraz więcej osób zainteresowanych żeglarstwem i jachtingiem
motorowym chciałoby spróbować swych
sił w tym sporcie. Dostrzegając potrzeby branży, Arionn Investment nawiązał
współpracę z międzynarodową grupą Corthinx, która prężnie się rozwija w obszarze
projektowania i produkcji katamaranów
żaglowych i motorowych w swoich stoczniach w Polsce, Chorwacji i we Włoszech.
To przede wszystkim modele CX44ft Performance, CX45ft Cruiser, CX55ft i CX60ft
Motorcat, a także łodzie motorowe, jachty
i tendery-one-off. Grupa świadczy także
kompleksowe usługi czarterowania jednostek na ciepłych morzach. Firma zwróciła
naszą uwagę nie tylko ze względu na sektor, w którym działa, ale przede wszystkim na model biznesowy oraz nowoczesne
formy budowy jednostek i projektowania
w biurach Yacht Collective Design w Paryżu. Realizują oni kompleksowe projekty
– od designu, inżynierii, poprzez pracę nad
kształtem, wyglądem i pełnym wykończeniem jednostki.

Arionn Investment współpracuje z grupą Corthinx, która prężnie się rozwija w obszarze produkcji katamaranów.

W najbliższych tygodniach Arionn Investment i Corthinx przedstawią premierową,
wyjątkową i kompleksową ofertę inwestycyjną, łączącą elegancką linię jachtów, pasję i biznes.
Strategiczne partnerstwo Arionn Investment i Corthinx pozwala połączyć
wiedzę inwestycyjną z projektem o dużej
stopie wzrostu i opłacalności. Dostosowane rozwiązania inwestycyjne i odpowiednia strategia pozwalają łączyć pasję
żeglarską oraz możliwości zarabiania.
W Arionn Investment oferujemy różne
formy współpracy z klientami: od wsparcia merytorycznego, doradczego, aż po
skuteczne przeprowadzenie finansowania
inwestycji. Nasz zespół doświadczonych
analityków pomoże wybrać odpowiedni
kurs inwestycyjny i cieszyć się z ponadprzeciętnych zysków z przyrostu wartości
powierzonych nam aktywów.
Pomagamy znaleźć odpowiedni model
finansowania i wsparcia w realizacji procesów pomnażania kapitału na podstawowych i alternatywnych rynkach – poprzez
obligacje korporacyjne czy fundusze inwestycyjne. Dzięki temu otwieramy nowe
możliwości dla klientów indywidualnych
i biznesowych.
Jeśli myślisz o kupnie jachtu jako
o inwestycji, albo jesteś jego posiadaczem
i chciałbyś na nim zarabiać, to trafiłeś we
właściwe ręce. Sfinansujemy jednostkę
morską, wyczarterujemy ją i uzyskamy
wszelkie wymagane pozwolenia. Zapewnimy, że będzie ona przynosić zyski. A to
tylko początek, ponieważ razem możemy
znacznie więcej.
Jak zacząć? Pierwszy krok to oczywiście zakup jachtu lub katamarana. Tutaj

warto chwycić pomocną dłoń i stworzyć
dobry program takiej inwestycji. W Arionn
Investment przeprowadzamy przez cały
proces inwestowania – od pomysłu do
rozwoju i pełnej realizacji. Takie rozwiązanie inwestycyjne daje zatem szansę nie
tylko na spełnienie marzeń, ale również
na wymierne zyski. Jeśli się zastanawiasz,
dlaczego katamaran jest dobrą inwestycją,
musisz wiedzieć, że jachting jest stabilnym biznesem w ramach turystycznej gałęzi gospodarki. Poza tym nie jest uzależniony od koniunktury politycznej. Co rok
stocznie produkują tylko około 10 tysięcy
takich jednostek, co sprawia, że są wyjątkowe i atrakcyjne w każdym porcie. Choćby nad Adriatykiem stanowią one jedynie
5 proc. łodzi, co znacznie podnosi rangę
katamaranów.
Poza tym branża cieszy się dużym zainteresowaniem coraz liczniejszej grupy odbiorców. Wynika to z tego, że rynek stale
się otwiera na usługi czarterowe pozwalające cieszyć się żeglowaniem bez konieczności zakupu własnej jednostki. Gwarantuje
to zainteresowanie katamaranem przez lata
i pozwala zapewniać środki na dalsze inwestycje. Wykonaj pierwszy krok i skontaktuj
się z nami, by dowiedzieć się więcej.

ArionN Investment
kontakt: 790 333 724
biuro@arionninvestment.pl
www.arionninvestment.pl
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Najdłuższy szlak w Polsce. Bez początku i bez końca…

Fot. Wielkopolska Organizacja Turystyczna

„Czarny Bocian” zacumował w Pyzdrach.

700 km wielkiej przygody

W

ielka Pętla Wielkopolski to najdłuższy i najbardziej zróżnicowany szlak wodny w Polsce.
Malownicze nieuregulowane odcinki rzek,
stuletnie śluzy, jeziora – WPW to doskonały
pomysł zarówno na weekend, jak i na długą wyprawę. Sezon na szlaku już za chwilę,
więc planując śródlądowy rejs, pomyślcie
o Pętli. A wcześniej wpadnijcie na targi Wiatr
i Woda, by odebrać mapę i przewodnik nawigacyjny.

Jeden szlak, wiele możliwości
Wielka Pętla Wielkopolski nie ma ani początku, ani końca – rejs można rozpocząć
w dowolnym miejscu. Szlak wyznaczają dwie
główne rzeki Wielkopolski: Warta i Noteć.
Połączone są systemem jezior oraz kanałów
(Kanałem Bydgoskim, Kanałem Ślesińskim,
Kanałem Warta-Gopło oraz Kanałem Górnonoteckim). Bydgoski zapewnia wygodne połączenie z dorzeczem Wisły, a wraz z Notecią
stanowi fragment drogi E70.
Spore odcinki Warty zachowały się w stanie naturalnym – spotkacie płycizny i zarośnięte brzegi. Niektóre krajobrazy zachwycą
was szczególnie, przede wszystkim miejsca,
w których rzeka przecina Nadwarciański
Park Krajobrazowy (na zachód od Konina)
oraz Rogaliński Park Krajobrazowy (na południe od Poznania). Dolina Noteci jest nieco
bardziej monotonna, ale tam mamy za to aż
14 śluz, w tym unikatową ziemno-faszynową
śluzę w Krostkowie (łącznie na WPW jest 28
śluz). Atrakcją jest także bliskie sąsiedztwo
leśnej głuszy Puszczy Noteckiej. Z kolei pas
jezior od Kruszwicy po Konin to najłatwiej-

www.wielka-petla.pl
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szy odcinek. Jezioro Gopło, Jezioro Ślesińskie
oraz Jezioro Pątnowskie to doskonałe akweny
nawet dla początkujących wodniaków.

Z prądem i pod prąd
Na Wielkiej Pętli Wielkopolski najlepiej
radzą sobie łodzie motorowe. Trzeba jednak pamiętać, że poziom rzek w Polsce
bywa kapryśny. Szukajcie więc jednostek
o niewielkim zanurzeniu (do 40 cm). Takie
jachty poradzą sobie nawet podczas niskich
stanów wody. Wzdłuż szlaku znajdziecie
firmy czarterowe oferujące odpowiednie łodzie. Warto też śledzić komunikaty
RZGW (www.poznan.rzgw.gov.pl) .

Stary Port w Międzychodzie.

Fot. Tadeusz Wienke

Przy dobrych warunkach atmosferycznych, zakładając, że będziemy pokonywać
około 50 km dziennie, całą Pętlę można
przepłynąć w dwa tygodnie. Warto jednak
wydłużyć rejs i poświęcić więcej uwagi
atrakcjom znajdującym się w pobliżu szlaku. A także przystaniom, w których można

Fot. Andrzej Kaleniewicz

odpocząć od żeglugi. Wiele załóg wybiera
jeden z odcinków – podróżują z prądem
lub pod prąd, a później wracają do miejsca
startu.

Na wodzie i na lądzie
Na szlaku co rok jest więcej ciekawych
miejsc postojowych. Niektóre przystanie to
inwestycje samorządowe. Inne należą do
klubów żeglarskich. Doskonały klimat potrafią stworzyć także prywatni właściciele. Od
lat bardzo dobre opinie zbierają przystanie
w Czarnkowie, Międzychodzie, Sierakowie,
Lądzie, Kruszwicy, Chorzępowie, Drawsku
(przystań Yndzel) oraz w Pyzdrach. Popularne są też przystanie w Ślesinie i okolicy tego
miasta.
Cumując wzdłuż szlaku, warto zwiedzać
okolice. Wiele ciekawych miejsc jest zaledwie kilkaset metrów od brzegu. W Poznaniu
zacumujecie w sąsiedztwie wyspy Ostrów
Tumski z tysiącletnią katedrą. Dużo uroku
mają też mniejsze miasta. Spacer po Śremie,
Pyzdrach i Czarnkowie jest miłą odmianą po
całym dniu na wodzie. W tym ostatnim porcie
można odwiedzić firmowy sklep lokalnego
browaru (250 metrów od przystani). W bezpośrednim sąsiedztwie Pętli odnaleźć można
również Mysią Wieżę w Kruszwicy czy ponad osiemsetletni Klasztor w Lądzie. Można
też przesiąść się na rower. W pobliżu Wielkiej
Pętli Wielkopolski są atrakcyjne szlaki, w tym
Nadwarciański Szlak Rowerowy.

Z nurtem przygody
Wielka Pętla Wielkopolski na dobre wpisała
się na mapę polskich szlaków wodnych, choć
wciąż jeszcze czeka na pełne odkrycie. Zapraszamy was na najbliższe targi Wiatr i Woda
(Warszawa, od 8 do 11 marca). Na stoisku Pętli czekają na was mapy szlaku oraz doskonały
przewodnik nawigacyjny, w którym autorzy
szczegółowo opisali każdy kilometr. Warto
też zajrzeć na stronę www.wielka-petla.pl, na
której znajdziecie między innymi interaktywną mapę ułatwiającą planowanie rejsu.
Jacek Cieślewicz
luty – marzec 2018

NOWY EKSKLUZYWNY HOUSEBOAT

doskonały hydrodynamicznie
kadłub pozwalający
na rozwinięcie znacznie
większej prędkości niż
spacerowa
funkcjonalne rozwiązania
wnętrza
pełna wysokość stania
w kabinach
2 łazienki
przestronny kokpit
pokład słoneczny na dachu
z opcją flybridge
najwyższa jakość wykonania
transport lądowy bez pilota
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Wiatr i Woda w Warszawie (8-11 marca 2018)

producent i wyłączny dystrybutor: BALT-YACHT K.A. i B. Kozłowscy Sp.J.,
16-300 Augustów, Żarnowo Pierwsze 9b,
tel. (+ 48 87) 643 18 00, fax. (+ 48 87 ) 643 68 08, e-mail: balt-yacht@post.pl
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Elastyczny stoper fałowy
Elastyczny stoper fałowy Constrictor nagrodzony medalem na targach METSTRADE 2016.
Od ubiegłego sezonu w katalogu marki Ronstan
(dystrybucja w Polsce: firma Sail Service).
Stoper jest bardzo lekki (1/3 wagi tradycyjnego
stopera). Nie blokuje liny między dwoma metalowymi zaciskami. Mamy tu natomiast elastyczny
rękaw połączony z opatentowanym stożkiem. Lina
przechodzi swobodnie przez napięty rękaw w jednym kierunku, a jednocześnie jest bezpiecznie
blokowana w kierunku przeciwnym. Producent
(firma Cousin Trestec) wykorzystał efekt zaciska-

nia się naprężonych lin. Siła trzymająca wzrasta
wraz ze wzrostem obciążenia. Aramidowy rękaw
blokujący trzyma fał prawie dwukrotnie mocniej
niż tradycyjny stoper fałowy. Ciągnąc za stropik
(Dyneema SK75), zwalniamy rękaw. Obniżenie
tarcia między linami sprawia, że fał porusza się
w dowolnym kierunku. Stropik można zablokować
w pozycji otwartej za pomocą wycięcia w podstawie. Rozstaw śrub mocujących jest identyczny, jak

w większości klasycznych stoperach fałowych.
Przedni otwór montażowy został poszerzony, co
umożliwia korektę ustawienia. Dzięki temu wymiana klasycznego stopera na model Constrictor
nie wymaga wiercenia dodatkowych otworów.
Modele dla stoczni montowane są w przygotowanych wytłoczeniach. Zasada działania obydwu
wersji jest jednakowa. Źródło: www.sailservice.pl
oraz www.sklepwind.pl.

Farby w sprayu do silników
Farby TK Line Colorspray powstają w barwach najpopularniejszych
marek silników zaburtowych (Mercury, Honda, Suzuki) oraz stacjonarnych (Volvo Penta, Yanmar, Sole Diesel). Oprócz farb nawierzchniowych, dostępne są farby do aluminium i stali. Są odporne na działanie wody, warunków atmosferycznych, olejów i benzyn. W tej linii
znajdziemy też farby przeciwporostowe w sprayu do śrub, przekładni
i innych elementów napędu znajdujących się pod wodą. Możemy więc
odnowić silnik od spodziny po manetkę. Źródło: www.farbyjachtowe.pl.

Spodnie Pro Hikers i kamizelka
Spodenki balastowe Pro Hikers 4/3 mm marki Rooster to hit sezonu. Mają regulowane szelki, długie nogawki, wzmocniony materiał na kolanach i pośladkach, klejone szwy, krój ułatwiający utrzymanie pozycji
podczas balastowania oraz wymienne pady zapewniające komfort żeglugi (pady pasują także do szortów
Race Armour Lite). Cena: 758 zł. Do kompletu można dorzucić kamizelkę Diamond 50N Overhead PFD.
Ma wygodny krój, elastyczne paski na ramionach, dużą kieszeń i regulację w pasie. Cena: 288 zł. Rooster
to angielska odzież regatowa stworzona przez zawodnika z klasy Laser. Źródło: www.roostersailing.pl.

www.wiatr.pl
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Kompleks targowy Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie. 		

Fot. Expo XXI

Targi Wiatr i Woda znów w centrum stolicy

J

ubileuszowa 30. edycja targów Wiatr
i Woda, najstarszej i największej wystawy polskiego przemysłu jachtowego, będzie się odbywać w Warszawie od
8 do 11 marca. Organizatorzy spodziewają
się około 30 tys. zwiedzających. Po pięciu
latach impreza wraca do centrum stolicy
– znów spotkamy się w halach przy ul. Prądzyńskiego 12/14. „Do państwa dyspozycji
w centrum Expo XXI oddajemy 15 000 m
kw. powierzchni wystawienniczej i konferencyjnej w czterech halach oraz 5 000 m
kw. na zewnątrz, z parkingiem dla 1500 samochodów” – czytamy na stronie internetowej www.wiatriwoda.pl.
Co się zmieniło przy Prądzyńskiego przez
ostatnie pięć lat? Uporządkowano teren sąsiadujący z halami i usprawniono komunikację
– przez ulicę Prądzyńskiego prowadzi teraz
trasa autobusu nr 921, a metro (przystanek
Rondo Daszyńskiego) znajduje się zaledwie
dwa kilometry od hal targowych. Autobus
nr 921 to linia specjalna – Zarząd Transportu

Stocznia Delphia Yachts przedstawi łódź BluEscape 1200.
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Miejskiego w Warszawie uruchomił ją w lutym ubiegłego roku. Zapewnia doskonałe połączenie między stacją metra a centrum targowym. Linia kursuje podczas najważniejszych
wydarzeń organizowanych w Expo XXI.
Na wystawie zobaczymy ponad 100 jachtów żaglowych i motorowych. Będą zarówno łodzie za kilkadziesiąt tysięcy złotych,
jak i luksusowe jachty za setki tysięcy euro.
Udział w targach weźmie około 450 wystawców. Będą firmy z Niemiec, Holandii, Szwecji, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, z Grecji,
Czech oraz zza wschodniej granicy. A nawet
goście z Azji. Swą obecność zapowiedzieli
przedstawiciele wiodących stoczni jachtowych: między innymi Delphia Yachts, Parker
Poland, Galeon, Bavaria, Hanse, Jeanneau,
Northman, Antila i Balt-Yacht. Swą ofertę zaprezentują producenci i dystrybutorzy
osprzętu, elektroniki pokładowej, urządzeń
nawigacyjnych, wyposażenia ratunkowego, silników spalinowych i elektrycznych,
będą też ubezpieczyciele, producenci żagli,

Fot. Delphia Yachts

odzieży żeglarskiej, firmy czarterowe oraz
dystrybutorzy drobnego sprzętu do turystyki
wodnej. Listę wystawców opublikowano na
stronie targów www.wiatriwoda.pl.
Na wystawie zobaczymy jacht motorowy
Delphia BluEscape 1200, która zwyciężyła w europejskim konkursie Best of Boats
(kategoria Best for Travel). To luksusowa
łódź przystosowana do długich podróży, nie
tylko po wodach śródlądowych. Wnętrze
zaskoczy was przestrzenią. Salon, wygodne
kabiny, obszerne łazienki, całkowicie zadaszony kokpit, szerokie burtowe przejścia do
części dziobowej – BluEscape to spełnienie
marzeń. Jacht napędzany najmocniejszym
zestawem silników (dwa motory Nanni N4,
każdy o mocy 140 KM) rozpędza się do ponad 10 węzłów. Łódź bardzo sprawnie przyspiesza, poza tym doskonale manewruje.
Cena: od 145 000 euro netto.
Stocznia Northman zaprosi na pokład łodzi
motorowej Nexus Revo 870 z silnikiem zaburtowym oraz na pokład jachtu żaglowego
Maxus evo 24 w wersji mieczowej. Natomiast
Balt-Yacht zapowiada premierę jachtu SunCamper 35, najnowszego modelu luksusowej
jednostki śródlądowej, która wyznacza nową
jakość i nowy styl w segmencie łodzi spacerowych. SunCamper 35 (następca modelu
SunCamper 30) zabierze na pokład nawet 10
osób (żegluga dzienna). Ma nowoczesną sylwetkę, kadłub pozwalający rozwijać większe
prędkości, niewielkie zanurzenie, dwie wygodne łazienki oraz opcjonalne dodatkowe
stanowisko sterowania na flybridge.
Organizatorzy targów przygotowali bogaty
program imprez towarzyszących. Uroczyste
otwarcie wystawy – w czwartek w samo południe. Spotkanie z Krzysztofem Baranowskim
– w piątek o godz. 13.00. Rozstrzygnięcie
konkursu fotograficznego Patnaenius Jacht
Foto – w piątek o 15.00. O początkach i historii targów Wiatr i Woda, a także o tworzeniu
siły polskiego przemysłu jachtowego, opowiedzą ze sceny giganci naszej branży: Andrzej Janowski ze stoczni Janmor, Wojciech
luty – marzec 2018

Kot ze stoczni Delphia Yachts oraz Tadeusz
Wojtowicz z firmy Sail Service (sobota, godz.
11.30). Gorąco zapraszamy także na spotkanie
z członkami kadry narodowej Tokio 2020 oraz
Tomaszem Chamerą, prezesem Polskiego
Związku Żeglarskiego (sobota, godz. 13.00).
A także na spotkanie z Jerzym Raduchą,
który ponownie zaprosi nas do Szczecina na
Dni Morza oraz Sail Szczecin 2018. Będą też
prezentacje ciekawych wydarzeń żeglarskich
nadchodzącego sezonu – między innymi regat
Volvo Gdynia Sailing Days oraz mistrzostw
świata klasy 505.
Joanna Pajkowska, zwyciężczyni konkursu Żeglarz Roku 2017 Magazynu „Wiatr”,
spotka się czytelnikami i gośćmi targów
w sali konferencyjnej C (sobota, 10 marca, godz. 15.30). Asia Pajkowska opowie
o swym zwycięstwie w atlantyckich regatach załóg dwuosobowych Twohanded
Transatlantic Race.
Targowa sobota będzie też pełna ciekawych
wydarzeń dla miłośników kajakarstwa – zaplanowano prelekcje i prezentacje. Organizatorzy przygotowali także strefę nurkową. Michał Kosut zaprasza na wykład zatytułowany
„Analiza śmiertelnych wypadków nurkowych”. Łukasz Piórewicz opowie o żaglowcach spoczywających na dnie Bałtyku. Michał Rachwalski – o nurkowaniu w polskich
kopalniach. Będzie też relacja z wyprawy po

Warszawskie stoisko firmy Parker Poland z 2013 roku. Przez ostatnie pięć lat zmieniła się oferta stoczni oraz kondycja
całego polskiego przemysłu jachtowego. Sprawdźcie na targach, jak bardzo.
Fot. Krzysztof Olejnik

drugi rekord świata w nurkowaniu wysokogórskim – zaprasza Marcel Korkuś.
Na niedzielę zaplanowano między innymi
warsztaty z astronawigacji z Mariuszem Główką
(sala C, godz. 10.30). O przyszłości targów Wiatr
i Woda oraz o kondycji wystaw organizowanych
na świecie będą dyskutować na scenie Jacek Oryl
(Murator Expo) oraz Philip Scott (Yacht Expo).
Zapraszamy również na wyjątkowy wyścig na
ergometrach – 30 kilometrów z okazji 30. edycji
targów Wiatr i Woda (start o 15.00). Dokładny
program wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej www.wiatriwoda.pl.
Imprezą towarzyszącą będzie druga polska edycja (pierwsza warszawska) Marine

Industry Forum (piątek, 9 marca). To jedyna polska impreza B2B (business
to business) dla przedstawicieli przemysłu
jachtowego. Uczestnicy będą odkrywać
najnowsze technologie i materiały stosowane w produkcji jachtów. Poznają wyniki
badań ośrodków naukowych. Będą zgłębiać zagadnienia związane z regulacjami
prawnymi i finansowaniem inwestycji. Marine Industry Forum to doskonała okazja
do promocji, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych. Partnerem Marine Industry Forum jest Polska
Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów
Wodnych Polboat.
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Joanna Pajkowska Żeglarzem Roku 2017
Magazynu „Wiatr”

Statuetka nagrody Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr”.

Joanna Pajkowska na mecie w Newport...

Fot. Uwe Röttgering (2)
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oanna Pajkowska, nominowana do
plebiscytu „Wiatru” za zwycięstwo
w atlantyckich regatach załóg dwuosobowych Twohanded Transatlantic Race,
głosami czytelników została Żeglarzem Roku
2017. W internetowym głosowaniu zwyciężczyni zdobyła 49 proc. głosów. Atlantycki
triumf Asi Pajkowskiej to największy polski
sukces w historii naszych starów w regatach
OSTAR i TwoSTAR organizowanych przez
The Royal Western Yacht Club.
Drugie miejsce w plebiscycie zajął Jacek
Noetzel – nominowany za stworzenie w Sopocie najnowocześniejszego klubu katamaranów na świecie i doprowadzenie jego wychowanków do podium mistrzostw świata (18,7
proc. głosów). Trzecie miejsce dla Agnieszki
Skrzypulec i Irminy Mrózek-Gliszczynskiej
– załogę nominowano za złoty medal mistrzostw świata w olimpijskiej klasie 470 (17
proc. głosów). Kolejne pozycje w plebiscycie
zajęli: Zofia Klepacka – nominowana za mistrzostwo Europy w olimpijskiej klasie RS:X
(8,3 proc. głosów), Karol Jabłoński – nominowany za zdobycie Wielkiego Szlema w bojerowej klasie DN, czyli za mistrzostwo świata,
mistrzostwo Europy i mistrzostwo Polski (3,8
partnerzy plebiscytu

…i za sterem jachtu „Rote 66”.

proc.), oraz Mirosław Zemke – nominowany
za spektakularne zwycięstwo w bałtyckich
regatach samotników Wielka Żeglarska Bitwa
o Gotland – Delphia Challenge (3,2 proc.).
Liczenie głosów w aplikacji internetowej
wiatr.pl/konkurs zakończyliśmy 31 stycznia 2018 roku. Wszystkim nominowanym
żeglarzom gratulujemy wspaniałych sukcesów, a czytelnikom pięknie dziękujemy
za udział w głosowaniu.
W Twohanded Transatlantic Race Joanna Pajkowska żeglowała jachtem „Rote 66”
(Class 40) w parze z armatorem jednostki
Niemcem Uwe Röttgeringiem, którego znamy z regat o Puchar „Poloneza”. Trasę z Plymouth do Newport na wyspie Rhode Island

Joanna i Uwe pokonali w 20 dni, 22 godziny
i 43 minuty. Drugie miejsce zajęli Francuzi Adélie Parat i Mederic Thiout żeglujący
jachtem typu Morgan 54. Pozostałe cztery
załogi nie ukończyły regat. Uczestnicy zmagali się z bardzo trudnymi warunkami. Z rywalizacji wycofało się kilkanaście jachtów
(większość zgłoszonych do obu wyścigów),
a cztery jednostki zatonęły.
Był to już trzeci start Joanny Pajkowskiej w atlantyckich regatach załóg dwuosobowych. W 1986 roku rywalizowała
w TwoSTAR na katamaranie „Almatur III”,
a w 2001 roku uczestniczyła w Transat Jacques Vabre na jachcie „Olympic Challenger”. Joanna ma też na koncie dwa starty
w OSTAR (edycje 2000 i 2013). Trzy razy
okrążyła Horn jachtem „Zjawa IV” i dotarła
do Szetlandów Południowych na Antarktydzie. W styczniu 2009 roku ukończyła samotny rejs dookoła świata na jachcie „Mantra Asia” o długości 8,5 metra (trasa wiodła
z Panamy do Panamy). Dwa lata później zakończyła wyprawę nazwaną Prawie Dookoła Świata. Wraz z Aleksandrem Nebelskim
wyruszyła z Florydy. Żeglowała przez Kanał Panamski, Pacyfik, Ocean Indyjski, Kanał Sueski, a następnie przez Morze Śródziemne do Włoch. Załoga odwiedziła ponad
100 miejsc w 22 krajach. W 2013 roku Asia
cztery razy przepłynęła Atlantyk katamaranem „Cabrio 2”, pokonując około 20 tys.
mil morskich. W całej swej karierze Joanna
Pajkowska przepłynęła ponad 200 tys. mil.
Bez wątpienia jest pierwszą damą oceanów
żeglującą dziś pod polską banderą.
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Nagrody: zegarki Spinnaker, kamera GoPro,
voucher Henri Lloyd i kamizelka ISP

FOT. GOPRO, HENRI LLOYD, SPINNAKER, DOBROCHNA NOWAK
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rzedstawiamy nagrody przygotowane dla żeglarzy nominowanych
do plebiscytu „Wiatru”. Na uroczyste wręczenie nagród oraz podsumowanie
konkursu Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr”
zapraszamy do stolicy – spotkajmy się
podczas marcowych targów Wiatr i Woda
(Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, sala
C, sobota 10 marca, godz. 15.30). Gościem
honorowym i prelegentem będzie Joanna
Pajkowska, Żeglarz Roku 2017!
Zwyciężczyni otrzyma pamiątkową statuetkę oraz kamerę GoPro HERO5 Black
z funkcją QuikStories (cena: 1899 zł). Kamerę ufundowała firma Freeway OMT, wyłączny dystrybutor produktów GoPro w Polsce (www.omtgroup.pl). Ma dwucalowy
wyświetlacz dotykowy, cyfrową stabilizację
obrazu i proste sterowanie jednym przyciskiem. Rejestruje filmy w rozdzielczości
do 4K w 30 klatkach na sekundę oraz profesjonalnej jakości zdjęcia 12MP. W nowym
trybie Linear View rejestrujemy szerokokątne filmy i zdjęcia bez zniekształceń (bez
efektów tzw. rybiego oka). Dźwięk nagrywamy w stereo, z zaawansowaną redukcją
szumu wiatru. Poza tym kamera jest wodoszczelna bez obudowy do głębokości 10 metrów
i pasuje do wszystkich mocowań GoPro.
Wszyscy żeglarze nominowani do konkursu otrzymają eleganckie zegarki marki Spinnaker, dodające szyku na wodzie
i na lądzie. Dystrybutorem marki jest firma Hashtag (www.timeandmore.pl). Dobór materiałów, wzornictwo oraz detale
w żeglarskim stylu sprawiają, że zegarki te
oddają hołd każdemu stylowi żeglowania.
To między innymi modele z kolekcji Amalfi Yachting Timer (cena: 1360 zł). Zegarek
ten ma kopertę o średnicy 46 mm, tarczę
w kolorze niebieskim lub czarnym, srebrną
kopertę oraz silikonowy pasek. Mechanizm
wyposażono w tachymetr i chronograf.
Wodoszczelność: 10 ATM.
Marka Spinnaker ma w ofercie także inne
kolekcje. W modelach z serii Wood odnajdziemy ogromną różnorodność naturalnych odcieni i tekstur. Modele z kolekcji Core to wyraziste kolory i kształty oraz subtelne morskie
wzornictwo. Kolekcja Pro-Driver to zegarki
z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI
316 (Marine Grade Stainless) – przez użyt-

Spinnaker, czyli elegancja i żeglarskie akcenty.

HERO5 Black pasuje do wszystkich mocowań GoPro.

kowników cenione za wytrzymałość, niezawodność i wodoszczelność 30 ATM. Kolekcja
Solar Powered łączy zegarki marki Spinnaker
zasilane energią słoneczną. Z kolei kolekcja
Vintage to ukłon w stronę złotej ery morskich
odkryć – twórcy czerpali inspiracje z zegarków do nurkowania z minionych lat.
Zdobywca drugiego miejsca otrzyma
voucher o wartości 1400 zł do zrealizowania w dowolnym salonie Henri Lloyd

(www.henrilloyd.pl). Co możemy wybrać
z przepastnej szafy znanej światowej marki?
Oczywiście coś na morze lub coś na każdą
okazję. Polecamy między innymi komfortowy i wytrzymały sztormiak Henri Lloyd
Freedom, który w mijającym sezonie testowaliśmy podczas morskich rejsów. Kurtkę
uszyto z tkaniny TP2 stworzonej z dwuwarstwowego laminatu – oddychającego,
wodoodpornego i chroniącego przed wiatrem. Tkaninę pokryto wytrzymałą warstwą
DWR, która rozprasza wodę na powierzchni
i zapobiega wchłanianiu. Kurtka Freedom
ma polarowe podszycia kołnierza i kieszeni,
wodoodporne zamki, wewnętrzne mankiety
z dartexu, odblaskowe wstawki oraz kaptur
z opatentowanym przez Henri Lloyd systemem zwiększającym pole widzenia (Optivision Hood System).
Zdobywczynie trzeciego miejsca otrzymają pneumatyczne kamizelki ratunkowe ISP ufundowane przez firmę Parker
Poland (www.parker.com.pl). Kamizelka
wyposażona jest w nabój z CO₂, pas krocza
i metalową klamrę. Oferowana jest w wersji
manualnej (użytkownik uruchamia mechanizm napełniający kamizelkę) i automatycznej (zostaje uruchomiona po zanurzeniu
w wodzie, ale użytkownik także sam może
uruchomić mechanizm). Kamizelka obraca
nieprzytomną osobę znajdującą się w wodzie twarzą do góry, uwalniając jej drogi
oddechowe od wody i umożliwiając oddychanie. Manualna kamizelka ratunkowa ISP
kosztuje 435 zł, automatyczna – 455 zł. Więcej na www.parker.com.pl.


Katarzyna Sałaban z kamizelką ratunkową ISP.

partnerzy plebiscytu

PERYSKOP WYdarzeNIA

Słynne zdjęcie Henryka Strzeleckiego z archiwum Henri Lloyd. Oto cały on – jeden obraz za tysiąc słów.

P

aszke, Kusznierewicz, Baranowski,
Chojnowska-Liskiewicz oraz dwa
pokolenia najsłynniejszych żeglarzy świata – od Francisa Chichestera i Robina Knox-Johnstona po Bena Ainslie’ego…
wszyscy żeglowali i święcili triumfy w odzieżowych produktach Henri Lloyd, światowej
marki mającej polskie korzenie. Odwiedza-

Henryk z synami w Manchesterze.
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my Brodnicę, miejsce, w którym te korzenie
sięgają najgłębiej. To rodzinne miasto Henryka Strzeleckiego, wizjonera przemysłu odzieżowego i twórcy firmy. Mieszkał tu wraz
z licznym rodzeństwem przez kilkanaście
pierwszych lat swego życia. Aż wybuch drugiej wojny światowej zmienił wszystko.
Walka o Polskę na obcej ziemi, emigracja, praca, biznes, sukces i symboliczny
powrót do ojczyzny. A po drodze odwaga,
duma, pracowitość i kreatywność – historia
Henryka Strzeleckiego to odbicie współczesnych losów Polski i Polaków.
Brodnica leży nad Drwęcą, która wpada
do miasta z pobliskiego Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Meandruje przez centrum, po czym żwawym nurtem odnajduje
krętą drogę na zachód, w kierunku Wisły.
Gościmy w dość skromnym budynku przy
ul. Mazurskiej – tu od 25 lat działa sztab
dowodzenia firmy Henri Lloyd Polska.
Przeglądając strona po stronie pamiątkową

księgę, poznajemy ludzi związanych z marką oraz biznesowe wyzwania, z którymi
przez ćwierć wieku mierzyła się załoga
przedsiębiorstwa.
Przed laty przy Mazurskiej działały zakłady odzieżowe Modex. Ubrania robocze, sukienki, stroje komunijne, sutanny – szwaczki
szyły tu wszystko, co tylko można było sprzedać. Już w latach 80., za komunistycznych
rządów Jaruzelskiego, Strzelecki odwiedzał
rodzinę, która została w Polsce i przy okazji
zlecał brodnickiej szwalni drobne produkcje.
Krótko po ustrojowej transformacji Modex
upadł. Zakład przejął syndyk. A jeden z braci
Strzeleckiego wysłał wiadomość do Manchesteru: „Henryk, zakład w Brodnicy jest na
sprzedaż. Przyjeżdżaj”.
Ale prężnie rozwijająca się angielska firma
nie planowała budowy oddziału i zakładu
produkcyjnego w kraju, który dopiero zrzucał z barków balast socjalizmu i jeszcze nie
stanął o własnych siłach. Zarząd myślał o Porluty – marzec 2018
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25 lat Henri Lloyd w Polsce.
Bo serce zostało w Brodnicy…

***

Strzelecki podoficer w korpusie generała Andersa.

Strzelecki prezes (z prawej) – lata 60. minionego wieku.

Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz w sztormiaku
Henri Lloyd.

tugalii – ten kierunek wydawał się znacznie
bezpieczniejszy. Ale Strzelecki się uparł.
Pomyślał, że skoro jest zakład, są odzieżowe tradycje, jest kadra – trzeba posłuchać
głosu serca i wykorzystać szansę. Przekonał
synów. Wynajął w Warszawie firmę prawniczą specjalizującą się w rejestrowaniu spółek.
Zaprosił do współpracy swego bratanka Anwww.wiatr.pl

W 1943 roku uciekł z okupowanej Polski
do Włoch. Miał wtedy niespełna 18 lat. Podróż na południe Europy wiodła przez Austrię i Szwajcarię. Korzystając z pomocy
partyzantów, przedarł się przez linię frontu. Odnalazł dowództwo korpusu generała
Władysława Andersa. Trafił na południe
Włoch, gdzie utworzono szkołę podoficerską dla polskich ochotników. Strzelecki
ukończył kurs artyleryjski i wkrótce trafił
na front.
Jesienią 1944 roku, kilka miesięcy po
zwycięskiej bitwie o Monte Cassino, korpus Strzeleckiego uczestniczył w walkach
aliantów na północy Włoch. Elitarne dywizje niemieckie (spadochronowa i pancerna)
stawiały silny opór. Nasi ostrzeliwali przyczółki wroga w Castel Bolognese, miejscowości będącej strategicznym punktem na
szlaku prowadzącym do Bolonii. Strzelecki
otrzymał trudne i odpowiedzialne zadanie:
w kilkadziesiąt sekund miał uderzyć z artyleryjskiego działa w wieżę kościoła, z której
niemiecki obserwator kierował ogniem wroga. Choć dla Strzeleckiego był to dopiero bojowy chrzest, trafił w pierwszej próbie.
Tuż po wojnie podzielił losy swych polskich
towarzyszy broni. Sprzymierzone siły zbrojne przestały być Anglikom potrzebne, więc je
rozwiązali, a żołnierzy odesłali z głodowymi
żołdami do tymczasowych obozów. Nie mógł
wziąć udziału w Londyńskiej Paradzie Zwycięstwa, choć Polacy byli jedną z najliczniejszych nacji walczących w szeregach aliantów.
Proponowano mu przesiedlenie do Australii,
RPA lub do Ameryki Południowej. Gdy pytał o pracę w Anglii, odpowiadano, że może
ją znaleźć w kopalni lub kamieniołomach.
Anglicy niechętnie zatrudniali obcokrajowców, a o Polakach na wyższych stanowiskach
w swoich zakładach pracy nawet nie chcieli
słyszeć.
Mimo takich perspektyw, Strzelecki postanowił zostać. Nie tracił przy tym wrodzonej
pogody ducha, entuzjazmu i sprytu. Pierwsze
pieniądze zaczął zarabiać w obozie; najpierw
zapisał się na kurs tańca, a później, za drobną opłatą, uczył kroków swych obozowych
towarzyszy. Szybko zaczął władać językiem
angielskim, zdał maturę, po czym spakował
walizkę i ruszył życiu naprzeciw. Trafił do
fabryki drutu, gdzie otrzymał posadę operatora maszyn. Wkrótce zdobył stypendium
polskiego rządu emigracyjnego i podjął naukę w University Technical College Leeds.
Studiował też ekonomię. Poznał swą przyszłą
żonę Shilę, z którą po studiach wyjechał 

Ubezpieczenie tak
wyjątkowe
jak Twój jacht
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drzeja Schuetza, który objął posadę dyrektora. I wspólnie rozpoczęli budowę polskiego
oddziału firmy Henri Lloyd. W ukochanej
Brodnicy, gdzie przed laty wojenna zawierucha przerwała Strzeleckiemu młodość…

Skontaktuj się z nami,
aby dowiedzieć się
więcej +48 58 350 61 31

Wiemy, że każdy akwen żeglugi oraz każdy klient
ma swoje, indywidualne wymagania. Niezależnie
czy na silniku, czy pod żaglami nasze rozwiązania
ubezpieczeniowe są uszyte na miarę twoich
potrzeb.

Gdańsk · Tel.: +48 58 350 61 31
pantaenius.pl

historia 25 lat henri lloyd w polsce

Siedziba Henri Lloyd w Brodnicy.

Nowa szwalnia. Tu powstają sztormiaki Henri Lloyd.

do Plymouth. Tam otrzymał posadę szefa
produkcji w fabryce wytwarzającej płaszcze
przeciwdeszczowe. Polak na kierowniczym
stanowisku – Anglicy spoglądali podejrzliwie i nie mogli się temu nadziwić. Ale
Strzeleckiemu to nie wystarczało. Gdy spostrzegł, że przestaje się rozwijać, a jego nowatorskie pomysły przedstawiane prezesom
lądują w koszu, postanowił założyć własne
przedsiębiorstwo.
Miał pomysł – chciał tworzyć odzież z najnowocześniejszych materiałów dla żeglarzy
i osób aktywnych. Angus Lloyd, mieszkający
w pobliżu właściciel szwalni pościeli, miał kapitał. Henryk odwiedził więc sąsiada i użył całego swego uroku, by go przekonać do wspólnych interesów. Powstała firma Henri Lloyd.

Był 1963 rok. Logo marki Strzelecki zaprojektował osobiście – inicjały ozdobił wieńcem
laurowym i piastowską koroną pierwszego
króla Polski Bolesława Chrobrego.
Firma szybko zdobywała rynek, nie tylko Brytyjski. Produkty Henri Lloyd trafiały
do Dani, Szwecji, Włoch, aż w końcu były
obecne w 40 krajach świata. To właśnie
w sztormiakach Strzeleckiego, mocnych, wodoszczelnych i przepuszczających powietrze,
żeglarze pierwszy raz zobaczyli klejone szwy,
nierdzewne nylonowe suwaki, rzepy oraz nowoczesne oddychające membrany. Pomysły
Strzeleckiego zmiotły z rynku ciężkie gumowe kurtki, niewygodne i krępujące ruchy. Dziś
jego rozwiązania stosują wszystkie konkurencyjne marki. Ale Henri Lloyd to także mod-

na odzież do codziennego użytku. Ekspansja
w tym segmencie rozpoczęła się we Włoszech
w 1984 roku, gdy młodzież zwana paninari
(podążająca za nowinkami i chcąca się wyróżnić w szarym tłumie) zakochała się w pikowanej kurtce Consort. Patrząc na wyniki
sprzedaży, właściciele firmy przecierali oczy
ze zdumienia. Wkrótce kurtkę Henri Lloyd
chcieli mieć wszyscy, dla których liczyła się
moda oraz styl inspirowany żeglarstwem.
Co sobie wtedy myślał Henryk Strzelecki?
Możemy tylko przypuszczać… „Patrzcie, 30
lat temu chcieliście mnie wysłać do Afryki
lub do kopalni, a dziś wasza królowa zaprasza mnie do Pałacu Buckingham, by wręczyć
order i nadać tytuł Member of the British Empire. Kazaliście mi zwijać drut, a dziś wasze
uczelnie z Leeds i Manchesteru proszą mnie
o prowadzenie wykładów z psychologii biznesu i wręczają doktorat honoris causa za rozwój technologii odzieżowych. Nie chcieliście
zatrudniać Polaków na kierowniczych stanowiskach, a teraz moja firma, notująca przychody sięgające 30 mln funtów rocznie, zbiera laury za rozwój brytyjskiego eksportu”.
***
Ćwierć wieku temu, gdy prawnicy kończyli prace zmierzające do założenia polskiego oddziału firmy Henri Lloyd, do

10% rabatu na czarter w sezonie 2018 za okazaniem niniejszego wydania magazynu WIATR

+48.606.906.210

Fajnie tu, tylko
gdzie jest łódź?

Pamiątkową księgę przeglądamy z Andrzejem Schuetzem i Anną Galczewską.

drzej Schuetz, który od ćwierć wieku nieprzerwanie stoi w Brodnicy na kapitańskim
mostku.
***
Ponad 60 lat po słynnym ostrzale artyleryjskim i zniszczeniu wieży kościoła, Henryk Strzelecki odwiedził Castel Bolognese.
Odnalazł proboszcza parafii, przyznał, że to
on tak celnie mierzył w świątynię podczas
wojny i wypłacił księdzu odszkodowanie.
Zarządzanie firmą przejęli synowie – młodszy Martin i starszy Paul. Martin już w wieku
14 lat przesiadywał w zakładzie i kroił materiały, wiec zna tę robotę od podszewki. Paul
jest dobrym znajomym Bena Ainslie’ego,
który wraz ze swoim zespołem wprowadził
markę Henri Lloyd do świata Pucharu Ameryki. Bracia Strzeleccy pozostają wierni filozofii rodzinnej firmy, więc w każdej kolekcji
odnajdujemy materiały najwyższej jakości,
staranne przeszycia oraz nowoczesne kroje.
Dziś przed firmą kolejne wyzwanie – na rynek trafia kolekcja Henri Lloyd Sport. – Dresy, kurtki sportowe, szybkoschnące koszulki
z filtrem 50 UV oraz bluzy z mikrostreczu –
oto nowa propozycja dla osób aktywnych, ceniących zdrowy styl życia i sportowy design
– mówi Anna Galczewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Henri Lloyd Polska.
Pierwsze produkty z nowej kolekcji zobaczymy już w marcu na warszawskich targach
Wiatr i Woda, których firma Henri Lloyd od
lat jest partnerem i sponsorem.
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Warszawy przyjechał Martin Strzelecki,
syn Henryka. Pieniądze na kapitał zakładowy przywiózł w torbie. Na ulicach sroga
grudniowa zima. Siarczysty mróz rozsadził
instalację grzewczą w starej brodnickiej
szwalni. Maszyny przestarzałe lub zniszczone... Początki Henri Lloyd w Polsce nie
należały do łatwych, więc Anglicy tym
bardziej podziwiali jakość pierwszych
produktów, które z Brodnicy trafiły do
Manchesteru.
– Rozpoczęliśmy od remontu instalacji,
uruchomienia pieca i zatrudnienia dziesięciu szwaczek – wspomina Andrzej Schuetz. – Od początku czuliśmy, że tworzymy
coś wyjątkowego: jedyny na świecie zakład
Henri Lloyd poza Anglią. Wkrótce powstała nowa szwalnia w Brodnicy z nowoczesnym parkiem maszynowym. W starym
budynku pozostały jedynie biura i magazyny. To właśnie u nas wytwarzane są najbardziej skomplikowane elementy żeglarskich
kolekcji, między innymi suche sztormiaki
regatowe oraz morskie kurtki i spodnie.
Dziś firma Henri Lloyd Polska zatrudnia
120 osób. Ma osiem salonów firmowych
oraz kilka sklepów partnerskich współpracujących z marką. – Myślę, że wujek
Henryk byłby z nas dumny – dodaje An-

Więcej na temat
ubezpieczeń czarterów
dowiesz się na
pantaenius.pl/czartery

***

Michał Kwiatkowski z Team Sky w stroju Henri Lloyd.

www.wiatr.pl

Henryk Strzelecki zmarł w Boże Narodzenie 2012 roku. Miał 87 lat. Wciąż jest obecny
w naszej pamięci, we wspomnieniach swych
współpracowników, w zaułkach rodzinnej
Brodnicy oraz w duchu żeglarskiej marki,
którą wymyślił, stworzył i później przekazał załodze nowego pokolenia. Wyciągając
tej wiosny sztormiak z szafy, wspomnijcie
nieprzemakalnego Henryka, pogodnego żołnierza, który gnał przez życie pod pełnymi
żaglami, dążąc do celu nawet wtedy, gdy wydawał się nieosiągalny.
Krzysztof Olejnik

Pakiety czarterowe Pantaenius to
automatyczna ochrona opłaty za czarter
w przypadku niewypłacalności agencji lub
operatora floty.

Gdańsk · Tel.: +48 58 350 61 31
pantaenius.pl

Katamaran Bali 4.0 ma dwie platformy na rufach
pływaków, szerokie przejścia na obu kadłubach,
flybridge ze sterówką oraz duży pokład dziobowy
(zamiast tradycyjnej siatki).

N

owa marka francuskiej stoczni
Catana, stworzona dla firm czarterowych oraz armatorów oczekujących przestrzeni i wygody, przebojem zdobywa rynek dwukadłubowców. Choć co kilka
dni fabrykę opuszcza nowa łódź, na realizację
zamówień trzeba dziś czekać nawet kilkanaście miesięcy. Skąd ten sukces? Konstruktorzy wsłuchali się w głosy przyszłych klientów i stworzyli produkt na miarę oczekiwań.
Ogromna przestrzeń pod pokładem, komfortowe kabiny, dziobowy kokpit zastępujący tradycyjną siatkę oraz tylna ściana nadbudówki,
którą jedną ręką unosimy do góry i niczym
bramę garażową całkowicie chowamy pod sufitem – to tylko niektóre cechy tych jednostek.
Jeśli dodamy do tego bezpieczeństwo i sprawną żeglugę, otrzymamy przepis na sukces.
Tylną ścianę nadbudówki…
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Stocznia Catana ma trzy fabryki: dwie
we Francji i jedną w Tunezji. Szczególnie
afrykańska filia może być dla przyszłych
armatorów początkiem niezwykłej przygody z marką Bali. – Właśnie tutaj powstają mniejsze modele, na przykład Bali
4.0 Lounge o długości prawie 12 metrów,
katamaran kategorii A dla 10 osób – mówi
Marek Stryjecki z firmy Odisej Yachting
(JachtChorwacja.pl), polski przedstawiciel
francuskiej marki.
Przenieśmy się na chwilę na tunezyjskie
wybrzeże i wyobraźmy sobie, że odbieramy nasz katamaran. – Najpierw firmowy
kierowca przyjeżdża po załogę. Później kolacja z dyrektorem fabryki, nocleg w apartamencie, formalności, tankowanie wody
i paliwa (jacht odbieramy z pełnymi zbior-

…podnosimy jedną ręką…

…i chowamy pod sufitem.

nikami), zakupy, odprawa celna i można
już wyruszać w pierwszą podróż. Procedura przejęcia jachtu, od przyjazdu do wypłynięcia w morze, trwa trzy dni. Wcześniej
można wysłać do Tunezji palety z elementami dodatkowego wyposażenia, drobnym
osprzętem, tratwą ratunkową oraz innymi
środkami bezpieczeństwa.
Co dalej? Każdy armator obiera własny
kurs. Można płynąć na zachód do Hiszpanii. Na północ do Włoch lub Francji. Albo
na wschód w kierunku Adriatyku. Zmierzając na przykład do Chorwacji, odwiedzimy Sycylię i południowe brzegi Półwyspu
Apenińskiego. – Żeglując bez zawijania do
portów w kierunku Szybenika, gdzie działa nasza baza czarterowa, po pięciu dniach
byliśmy już na wyspie Vis, około 30 mil
od macierzystej przystani – mówi Marek
Stryjecki. – W Marinie Mandalina na załogi czekają dziś dwa egzemplarze czarterowych katamaranów Bali 4.0.
Zakup nowoczesnego katamarana to jednak nie tylko przygoda i spełnienie marzeń.
Taka inwestycja może się okazać ciekawym pomysłem na biznes. – W poprzednim sezonie, przez pierwsze cztery miesiące pracy w czarterowej flocie (od czerwca
do września), jeden z naszych jachtów zagwarantował przychód wynoszący 75 tys.
euro – zdradza Marek Stryjecki. – Według
luty – marzec 2018
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Katamarany Bali. Nowa marka
przebojem zdobywa rynek

Szyba oddzielająca kambuz od pokładu dziobowego chowa się w zabudowie niczym miecz szybrowy.

Szeroka koja w kabinie dziobowej.

Plan wnętrza z czterema kabinami.
Bali to marka francuskiej stoczni Catana.

Bali 4.0 „Odyssey” z floty JachtChorwacja.pl.

nami, kosztuje 289 tys. euro netto. Jakie
zmiany wprowadzili projektanci? Łódź jest
dłuższa o niecałą stopę. Na rufie połączono przestrzeń między pływakami. W tylnej
części kokpitu zamontowano dodatkową
kanapę. Przy zejściu na platformę kąpielową jest miejsce na grill i umywalkę. Poza
tym producent przygotował cztery wersje
zabudowy wnętrza.

Pozostałe nowości francuskiej firmy to
modele 4.3, 4.5 oraz 4.3 w wersji motorowej. Inwestorów z najgrubszym portfelem
zainteresuje kolejny nowy model, który
zadebiutuje w tym sezonie – Bali 5.4. To
luksusowy katamaran o długości niespełna 17 metrów i maksymalnej powierzchni
ożaglowania wynoszącej 207 metrów kwadratowych. Jacht może mieć aż sześć dwuosobowych kabin sypialnych. Cena modelu
z czterema kabinami: 704 tys. euro netto.
Egzemplarze z najbogatszym wyposażeniem kosztują nawet milion euro netto.
Więcej informacji o katamaranach marki Bali znajdziecie na stronie producenta
www.bali-catamarans.com oraz na stronie
polskiego przedstawiciela www.jachtchorwacja.pl. Tu szukajcie także informacji
o czarterach katamaranów z Mariny Mandalina w Szybeniku.


reklama

ostrożnych szacunków, po uwzględnieniu
kosztów obsługi czarterowej, rat leasingowych oraz utrzymania jednostki, roczna stopa zwrotu z inwestycji wyniesie od
10 do 15 proc. (jacht gotowy do żeglugi,
z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem
czarterowym, kosztuje około 330 tys. euro
netto). Tygodniowy czarter z Szybenika
kosztuje od 2700 euro do 6400 euro.
Bali 4.0 ma dwie platformy na rufach
pływaków oraz niewielki centralny pomost, który powiększa tylny pokład. Szerokie przejścia na obu kadłubach prowadzą
na flybridge ze sterówką oraz na duży pokład dziobowy. Na górnym pokładzie oraz
w dziobowej części znajdziecie kanapy,
leżanki, stoliki oraz materace do opalania – w słoneczne dni załoga poczuje się
jak na pływającej plaży. Do salonu wchodzimy przez tylne przesuwane drzwi. Możemy też unieść do góry całą tylną ścianę
(zadanie łatwiejsze od podniesienia bramy
garażowej). Nadbudówka kryje ogromny
stół, kanapy, dostawiane krzesła, kambuz,
wielką lodówkę (175 litrów) zasilaną dodatkową baterią z inwerterem oraz stanowisko
nawigacyjne. Stół możemy obniżyć i zbudować z niego dodatkowe łóżko. Przednia
szyba, oddzielająca kambuz od dziobowego pokładu, chowa się w zabudowie niczym miecz szybrowy w skrzyni kadłuba
– ta prosta operacja otwiera kuchnię w kierunku dziobowej części pokładu i pozwala
przewietrzyć salon (nawet na Karaibach
często zapomnicie o klimatyzacji). W kadłubach są cztery kabiny sypialne (każda
ma własną łazienkę). Egzemplarze z trzema
kabinami mają dwie kabiny gościnne oraz
jedną większą armatorską (z obszerniejszą
łazienką). W słabym i umiarkowanym wietrze katamaran potrafi żeglować z prędkością od 10 do 15 węzłów, a samohalsujący
fok zamontowany na szynie przed masztem
gwarantuje dość skuteczną żeglugę także
w kursach na wiatr.
Wkrótce na rynek trafi kolejny katamaran marki Bali – model 4.1 o długości
12,35 metra, szerokości 6,72 metra i maksymalnej powierzchni ożaglowania wynoszącej 105,5 metra kwadratowego (kategoria A – 10 osób, kategoria B – 12 osób).
Znamy już cenę nowej konstrukcji – jacht
w wersji podstawowej, z czterema kabi-

www.wiatr.pl
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Odporność na słońce
i warunki morskie
MS polimery charakteryzuje wysoka odporność na promienie UV, co zwiększa ich
trwałość i zapobiega żółknięciu. To szczególnie ważne, gdy korzystamy z masy transparentnej (bezbarwnej) używanej zwykle do
uszczelniania okien i luków ze szkła, pleksi
lub poliwęglanów. Spoina może mieć kontakt
z wodą już po 15 minutach od aplikacji. Odporność na działanie wody to również odporność na osłabiający wpływ grzybów i pleśni.
Fot. Karol Skiba (2)

Klejenie i uszczelnianie
łatwiejsze niż kiedykolwiek

U

szczelnianie i klejenie to podstawowe prace podczas budowy
i remontu łodzi. Kleimy pokłady, planki i kadłuby. Wklejamy luki, bulaje i okna. Wypełniamy szczeliny między
drewnianymi elementami pokładu oraz
ubytki po montażu okuć. Przed nami szeroki zakres prac i spajanie materiałów różnego
typu – łączymy laminat pokryty żelkotem,
tworzywa sztuczne, pleksiglas, poliwęglan,
drewno, stal i szkło. Wybieramy kleje poliestrowe, epoksydowe, silikonowe, poliuretanowe lub hybrydowe. Aby uniknąć naprężeń
na dużych powierzchniach, przy różnorodnych materiałach, wiele spoin i łączeń
wymaga zachowania trwałej elastyczności.
Najpopularniejsze masy klejące i uszczelniające, które zachowują elastyczność, to

dobrze znane masy poliuretanowe (PU). Ich
udoskonaloną wersją są MS polimery.
MS polimery charakteryzują się przyczepnością do większości materiałów używanych
w szkutnictwie. Trwałą elastycznością. Nie
wymagają podkładu. Są odporne na wodę
i warunki atmosferyczne. Nie wykazują skurczów. Nie powodują korozji. Nie zawierają
rozcieńczalników oraz izocyjanianów. Poza
tym powstała spoina może być szlifowana
i malowana.

Przyczepność
MS polimer to hybryda łącząca właściwości silikonu i masy poliuretanowej.
Otrzymujemy masę uszczelniającą i klejącą
o najlepszych parametrach, która przewyższa inne produkty właśnie pod względem
przyczepności. MS polimer jest modyfikowany silanem, czyli promotorem adhezji
(wiązania z powierzchnią). O ile kleje PU
zazwyczaj wymagają zastosowania podkładu, to kleje MS łączą różne tworzywa
bez dodatkowej warstwy gruntującej.

Siła i trwałość połączenia

Średnicę masy regulujemy pokrętłem na głowicy.
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MS polymer to masa, która idealnie
uszczelnia ważne łączenia konstrukcyjne.
Utwardza się przez wchłanianie wilgoci
z otoczenia, bez powstawania w spoinie
pęcherzy, które mogłyby ją osłabić. Brak
jakichkolwiek rozcieńczalników i izocyjanianów gwarantuje bezpieczną aplikację
na różne tworzywa, bez efektu przebarwienia. Poza tym nie występuje efekt skurczu,
który osłabia łączenia. Większość MS polimerów możemy malować dowolnym systemem lakierniczym już po trzech dniach od
aplikacji masy.

Jak przygotować powierzchnię
Jeśli obserwujemy działanie korozji lub
degradację powłoki lakierniczej, która słabo
przylega, wtedy oczyszczamy powierzchnie
papierem ściernym. Wybór metody szlifierskiej oraz papieru zależy od rodzaju podłoża
oraz uszkodzeń. Zmatowienie powierzchni
materiałami ściernymi (do gradacji P400)
dodatkowo wzmocni przyczepność masy do
laminatu, drewna lub powłoki lakierniczej.
Matowanie wykonujemy przed ostatecznym
oczyszczeniem i odtłuszczeniem.
Czyszczenie i odtłuszczenie rozpoczynamy
od usunięcia pyłu szlifierskiego oraz innych
zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Powierzchnię myjemy zmywaczem,
który nie osłabi przyczepności, nie będzie
też zalegać w porowatych strukturach powierzchni i nie zatrzyma procesu utwardzania
(Sea-Line Cleaner 3990 lub Sea-Line S3).
Gruntowanie zalecane jest wyłącznie
w przypadku aplikacji na powierzchnie stalowe. Podkład antykorozyjny zabezpieczy
przed powstaniem korozji osłabiającej wiązanie masy z podłożem.
MS polymer nie wymaga szczególnych
warunków pracy. Masę możemy aplikować w temperaturach od +5°C do + 30°C.
Ze względu na mechanizm utwardzania
(wchłanianie wilgoci z powietrza) niska
wilgotność znacznie wydłuża czas utwardzania, jednak nie ma wpływu na trwałość
i szczelność spoiny.

Aplikacja – nowatorski trick
Dotąd do aplikacji mas klejąco-uszczelniających używano głównie pędzli i pistoletów. Marka Sea-Line wprowa nowatorskie
rozwiązanie – opatentowany kartusz do
aplikacji MS Polymer Sea-Line®. Gwarantuje stałą siłę wyciskania masy. Jej średnicę
regulujemy pokrętłem na głowicy dozującej.
Metoda ta ułatwia precyzyjną aplikację jedną ręką i nakładanie masy w miejscach trudno dostępnych. Po zamknięciu dozownika
odcinamy dostęp powietrza – masa zostaje
zabezpieczona wewnątrz opakowania przed
samoczynnym utwardzeniem. Więcej informacji na stronie www.sea-line.eu.
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MS polimery są elastyczne, odporne, nie wykazują skurczów i nie wymagają podkładów.

PORADNIK: silniki elektryczne torqeedo

Silniki elektryczne. Zestawy
napędowe marki Torqeedo

N

iemiecka firma Torqeedo, lider
w produkcji silników elektrycznych, wciąż udoskonala swoje
produkty i poszerza ofertę. Na rynek trafiają nowe mocniejsze i lżejsze baterie, nowe
ładowarki oraz mocne silniki Cruise z nowym systemem montażu pod kadłubami
jachtów żaglowych.
Dlaczego silniki elektryczne zdobywają
rynek? Na jeziorach i kanałach jest coraz
więcej stref ciszy. Chcemy po nich pływać
nie tylko na maleńkich łódkach, ale też na
jachtach motorowych i żaglowych cruiserach. Dlatego poszukujemy mocnych silników – wydajnych, cichych, łatwych w obsłudze i ekologicznych. Oczywiście silniki
elektryczne muszą współpracować z nowoczesnymi wydajnymi bateriami.

W tym roku debiutuje niezwykła bateria
Power 48-5000, której moc, niewielkie wymiary, waga, solidna obudowa, odporność
na wstrząsy oraz żywotność z pewnością
was zaskoczą. Baterię zbudowano, wykorzystując technologię z modułów akumulatorowych BMW. Spełnia najnowsze międzynarodowe normy i jest zdecydowanie lepsza
od tradycyjnych baterii litowych. Po 3000

cyklach ładowania zachowuje aż 80 proc.
swej pojemności (ma ośmioletnią gwarancję
pojemności). Poza tym zapewnia najwyższy
poziom bezpieczeństwa oparty na pięciostopniowym systemie Torqeedo. Bateria Power
48-5000 ma system chłodzenia oraz system
informacyjny przesyłający dane do komputera pokładowego. Obudowa i wszystkie złącza
spełniają normę wodoodporności IP67.

Porównanie baterii

POWER 48-5000

POWER 26-104

Energia użytkowa

5000 Wh

2685 Wh

44,4 V

25,9 V

Napięcie
Waga
Wymiary
Cykle ładowania

35,0 kg

24,3 kg

506 x 386 x 224 mm

577,5 x 253,5 x 218,5 mm

3000 przy rozładowaniu do 80 %

800 przy rozładowaniu do 100 %

Do nowych baterii Power 48-5000 producent przygotował nowe ładowarki Charger 750W.
www.wiatr.pl
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Solidna bateria to podstawa

Bateria Power 26-104 to nowoczesne źródło prądu i podstawa systemu napędowego.

N

ajpopularniejszą baterią do napędów elektrycznych marki Torqeedo jest Power 26-104. To
unikatowe nowoczesne źródło prądu i podstawa systemu. Zabezpieczona elektronicznie
wodoodporna bateria, o napięciu 25,9 wolta
i pojemności 2685 Wh, waży zaledwie 24 kg
(jest około 70 proc. lżejsza od baterii żelowych i AGM). Żywotność: około 10 lat (bez

dużych strat). Wytrzymuje głębokie rozładowanie, jest zabezpieczona przed błędnym
podłączeniem biegunów, przeładowaniem
i przegrzaniem. Poza tym może pracować
w niskich temperaturach. W temperaturze
25 stopni Celsjusza gwarantuje około 800
cykli ładowania. Czas ładowania: od 3 do 14
godzin (w zależności od rodzaju zastosowanej ładowarki).

Bateria Power 26-104 ma wodoszczelne połączenia
przewodu przesyłowego. Wtyczka i gniazdo są wodoszczelne w stanie połączonym i rozłączonym.

Elektroniczny system sterujący baterią z ponadprzeciętnymi zabezpieczeniami. Baterie Power są chronione przed
przeładowaniem, zbyt wysokim napięciem i natężeniem
prądu, głębokim rozładowaniem, spięciem i przegrzaniem. System podaje też szczegółowe informacje o stanie
baterii. Bateria posiada włącznik zewnętrzny Switch On/
Off, więc można ją bezpiecznie transportować i instalować. Włącznik chroni też akumulator przed powolnym
rozładowaniem.

Wszystkie baterie Torqeedo zostały tak
zaprojektowane, by nie ulegały uszkodzeniom przy zanurzeniu do głębokości metra
przez 30 minut (każdy egzemplarz przechodzi test, obudowę wykonano w klasie
wodoodporności IP 67). Wszystkie elementy baterii mają podwójne zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Tryb pełnego
uśpienia pozwala wyłączyć akumulator dla
bezpieczeństwa – chronimy go w ten sposób przed przypadkowym rozładowaniem
(podczas spoczynku w klemach nie ma napięcia). Dużą pojemność i moc baterii gwarantują japońskie ogniwa Li-NMC. Każde
ogniwo ma trzy zintegrowane mechanizmy
zabezpieczenia. Akumulatory posiadają
także system informacji i elektronicznej
identyfikacji, gniazda wymiany danych
(na przykład z komputerem silnika Cruise),
czujnik wody (bateria automatycznie odłączy napięcie) oraz izolację biegunów.
Do ładowania baterii Power 26-104 producent proponuje ładowarki Torqeedo
350W lub nowszą Torqeedo 1700W, która
działa niczym błyskawica – ładuje baterię
w dwie godziny!


Ładowarka Torqeedo 1700W.

Wodoszczelna obudowa. Wszystkie
baterie Torqeedo są wodoszczelne
i wytrzymują bez żadnej szkody zanurzenie na głębokość metra przez
30 minut (standard IP 67). Wodoszczelność każdego akumulatora jest
sprawdzana przed sprzedażą.

Litowo-jonowe bezpieczne ogniwa produkowane są w Japonii.
Mają wysoką pojemność i dużą moc. W każdym pojedynczym
ogniwie są potrójne urządzenia zabezpieczające.

Zestaw baterii Power 26-104 z silnikiem Cruise 4.0 T.
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Ładowarka Torqeedo 350W.

torqeedo silniki elektryczne

Silniki Torqeedo o symbolu FP montowane są pod kadłubami. Układ napędowy jest łatwy w montażu, nie wymaga chłodzenia, ani wymiany oleju przekładniowego.

Silniki Torqeedo
do montażu pod kadłubami

S

ilniki z serii Cruise Pod Drives,
przystosowane do montażu pod kadłubami, cieszą się coraz większym
zainteresowaniem producentów łodzi i armatorów. Kariera tych napędów rozpoczęła
się ponad dwa lata temu, gdy na amsterdamskich targach METSTRADE silnik Torqeedo
Cruise 10.0 FP zdobył główne trofeum w prestiżowym konkursie DAME Design Award.
To jednostka o mocy porównywalnej z mocą
motorów spalinowych 20 KM. Waży zaledwie 30 kg. Producent poleca ją armatorom
łodzi żaglowych i motorowych o masie do 10
ton i długości około 10 metrów. Cruise 10.0
FP jest lżejszy od tradycyjnych silników spalinowych, nie wytwarza hałasu, nie produkuje spalin, nie wymaga systemu chłodzenia,

Cruise 10.0 FP z nowym systemem mocowania.

wymiany oleju przekładniowego oraz ciągłej
konserwacji. Poza tym nie zajmuje miejsca
w przestrzeniach kadłuba.
System napędowy Cruise Pod Drives składa się z lekkiego i wydajnego silnika, śruby
napędowej, centralki sterującej elektroniką,
zestawu baterii Power 26-104 (nowoczesne
źródło prądu i podstawa systemu napędowego), układu ładowania oraz elektronicznej
manetki. Dodatkowo możemy zamontować
ploter z dotykowym kolorowym wyświetlaczem oraz wydajne baterie słoneczne. Energię do ładowania baterii można też pobierać
z generatora lub hydrogeneratora (gdy płyniemy pod żaglami).
Najmniejszy silnik z serii Cruise Pod
Drives – Torqeedo Cruise 2.0 FP – z powodzeniem zastąpi motor spalinowy o mocy
5 KM i posłuży do napędu jednostki o masie do trzech ton. Natomiast model Cruise
4.0 FP odpowiada silnikowi spalinowemu
o mocy 8 KM i może być wykorzystany do
napędu jachtu o masie czterech ton.
Uwaga nowość! W tym sezonie niemiecki
producent wprowadza na rynek silnik Cruise 10.0 FP z nowym systemem mocowania

Jacht Hanse 315

www.wiatr.pl

Prędkość
w węzłach (km/h)

Saildrive Mount. Silnik ma solidne punkty
mocowania i mocną aluminiową płytę ułatwiającą montaż w dnie kadłuba. Płyta jest
odporna na korozję – nie wymaga wielu zabiegów konserwacyjnych i zapewnia długą
żywotność. W zestawie otrzymujemy: adapter do montażu, dźwignię przepustnicy,
zintegrowany komputer pokładowy z GPS
i funkcją obliczania zasięgu, kable 70 mm²
(3 m) wraz z bezpiecznikiem i włącznikiem
zasilania oraz śrubę V15/P10k.
Firma Torqeedo opracowała także system
e-motion rudder drive. Zestaw testowano
na morskiej łodzi typu Hanse 315. Składaną
śrubę połączono z płetwą sterową i wałem
steru. Takie rozwiązanie zdecydowanie poprawia zwrotność jednostki. Może się przydać na przykład w zatłoczonych przystaniach.
Maksymalna prędkość łodzi z systemem
e-motion rudder drive wynosi sześć węzłów,
czyli jest zbliżona do maksymalnej prędkości
osiąganej z tradycyjnym motorem Diesela.
UWAGA! Oferta dla stoczni. Cruise 2.0 FP / 4.0
FP za darmo dla producenta, który zainstaluje
rudder drive na płetwie sterowej jachtu polskiej konstrukcji.

Zasięg z 2 bateriami

Zasięg z 4 bateriami

mile (km)

mile (km)

Wolny bieg

3.0 (5.6)

33.2 (61.4)

66.2 (122.9)

Pół przepustnicy

5.0 (9.2)

13.2 (24.4)

26.4 (48.8)

Cała naprzód

6.0 (11.1)

7.5 (13.9)

15.0 (27.8)

silniki elektryczne torqeedo

Zaburtowy Cruise 10.0 R z trymem

Bayliner VR5CU. Frajda z jazdy bez hałasu i spalin.

Łódź Flying Shark z silnikiem Cruise 10.0 R. Elegancja, styl i ekologia.

R

Firma Pro Fishing and Sport, polski dystrybutor marki Torqeedo, zaprasza wodniaków na marcowe targi Wiatr i Woda (Warszawa, Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14,
od 8 do 11 marca 2018 roku). Na wystawie
zobaczymy miedzy innymi lekkie zaburtowe silniki elektryczne Torqeedo Travel
oraz zaburtowe modele Cruise 2.0 R/T,
Cruise 4.0 R/T i Cruise 10.0 R.
Importer:
PRO FISHING AND SPORT
01-445 Warszawa, ul. Ciołka 35, pawilon 85
(22) 827 32 20, kom. 601 27 98 05
e-mail: profishing@profishing.com.pl

www.profishing.com.pl

Elektryczny silnik Torqeedo Cruise 10.0 R z powodzeniem napędza jacht spacerowy o wadze ponad dwóch ton.

FOT. ARCHIWUM FIRMY PRO FISHING AND SPORT

Cruise 10.0 R na rufie małej rodzi RIB.

ynkowy przebój firmy Torqeedo:
zaburtowy Cruise 10.0 R z trymem. Silnik przeznaczony jest do
łodzi żaglowych i motorowych o masie do
10 ton. Oferowany jest w trzech wersjach:
short, long i extra long. Cruise 10.0 R to solidny i duży silnik elektryczny o mocy 10
kW porównywalnej z mocą motorów spalinowych 20 KM. Elektrycznie podnoszony
Cruise 10.0 R ma lekką aluminiową obudowę, jest wodoodporny i przystosowany do
pracy w słonej wodzie. Wewnątrz wbudowano komputer pokładowy. Elektroniczna manetka ma wyświetlacz informujący
o prędkości, poborze mocy, czasie żeglugi
i zasięgu. Zestaw wyposażono w komplet
kabli o długości 4,5 metra oraz w śrubę
o dużej sprawności. Gdy płyniemy z prędkością 4,2 węzła, silnik Cruise 10.0 R pozwoli nam pokonać nawet 35 mil morskich
(czas podróży: około 8 godzin).

Łódź Nano gotowa do wodowania.

WYdarzeNIA PERYSKOP

Warszawa. Regaty o Puchar
Dzielnicy Wisła w klasie Omega

W

pierwszy weekend letnich wakacji (od 21.06 do 24.06) załogi z klasy Omega rozegrają regaty o puchar nieformalnej dziewiętnastej
dzielnicy stolicy. Akwen: warszawski odcinek Wisły. Widownia: mieszkańcy i turyści
zgromadzeni na bulwarach (Pattona i Jana
Karskiego), na mostach (Świętokrzyskim
i Śląsko-Dąbrowskim) oraz w strefach kibica na pokładach barek. Bądźcie tam z nami
i odkryjcie na nowo piękno, potencjał i tradycję królowej polskich rzek.
Jeśli ambitne plany organizatorów uda się
zrealizować, będziemy uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu. – Chcemy, by żagle
omeg stały się dziełami sztuki. Nad Wisłą
mają swą siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Akademia Sztuk Pięknych. Dlatego zaprosiliśmy młodych artystów i partnerów do stworzenia prac na nietypowym
płótnie – na grotach omeg. Jestem pewien,
że to widowiskowe połączenie sztuki i żeglarstwa stworzy wyjątkową oprawę regat
i uświetni powrót omeg na Wisłę – mówi
Kasper Orkisz, pomysłodawca imprezy.
Regaty będą okazją do celebracji jubileuszu
95-lecia rozegrania pierwszych regat żeglarskich na warszawskim odcinku Wisły. Będą
też hołdem złożonym konstruktorowi Juliuszowi Sieradzkiemu – twórcy najpopularniejszej łodzi szkoleniowej i regatowej, która od
dziesięcioleci obecna jest na polskich akwenach. Pierwsze omegi powstały na Powiślu
w 1942 roku, w trakcie niemieckiej okupacji.
Mistrzostwa Polski w tej klasie rozgrywane

FOT. MIASTO STOŁECZNE WARSAWA (3)

S

zymon Kuczyński, który od 19
sierpnia 2017 roku przemierza oceany w samotnym okołoziemskim
rejsie, opłynął już trzy słynne przylądki
i powrócił na Atlantyk. Jacht „Atlantic Puffin” przemierzył około 22 000 mil. W piątek
23 lutego, gdy zamykaliśmy to wydanie „Wiatru”, Szymon wspinał się na północ, chcąc jak
najszybciej opuścić nieprzyjazne południowe
wody. Żeglował ostrożnie i wolniej, gdyż na
początku lutego, w wyniku silnego przechyłu w okolicy przylądka Horn, profil masztu
uległ wgnieceniu przy okuciu fałowym. Od
tego momentu „Atlantic Puffin” płynął bez
bomu, tylko na przednich żaglach. Po konsultacjach technicznych z Jackiem Daszkiewiczem, konstruktorem ze stoczni Northman,
Szymon wykonał awaryjne zabezpieczenie
masztu. Później przymocował bom do okucia
przy pięcie masztu i postawił grot na czwartym refie – jacht od razu przyspieszył.

www.wiatr.pl

Żagle staw. Edukacja przez zabawę.

Mieszkańcy i turyści na bulwarach.

Omegi znów na Wiśle.

są od 1951 roku. Przez dekady powstało ponad 10 000 kadłubów. Najnowsze omegi to
regatowe maszyny ze spinakerami, trapezami
do balastowania i licznymi regulacjami.
W trakcie czerwcowych regat, na bulwarach powstanie ekspozycja omeg z różnych

okresów, wykonanych w różnych technologiach. Będzie wystawa poświęcona Juliuszowi Sieradzkiemu i symulator żeglarski
do treningów na lądzie. Zaplanowano także pokazy filmów żeglarskich, warsztaty
przybliżające żeglugę po Wiśle, żeglarskie
szkolenia dla początkujących oraz rejsy tradycyjnymi wiślanymi jednostkami. Już dziś
zapraszamy do stolicy oraz do śledzenia profilu facebook.com/ZagleWarszawskie.


22 000 mil Kuczyńskiego
W czwartek 22 lutego Kuczyński zanotował: „Niby nie płynę najwolniej, ale lekko
mnie irytują przebiegi dobowe mniejsze o jedną trzecią od tych, do których przywykłem.
Ale cierpliwie jadę. Wierzę, że po kolejnej
naprawie takielunku, którą wykonam na spokojniejszych wodach, znów przyspieszę”.
Kilka dni wcześniej Szymon pisał: „Woda
nagle zrobiła się cieplejsza, ma już 15 stopni
Celsjusza. Prąd nadciągający spod brzegów
Chwila odpoczynku po pracach pokładowych.

Brazylii zaczyna skręcać. Powoli wietrzę
„Puffina”, ale trochę potrwa odwilgocenie
wnętrza – woda jest nawet w jaskółkach.
Niby robi się ciepło, ale wiatr wiejący
w dziób z siłą siedmiu stopni Beauforta sprawia, że nie jest zbyt przyjemnie. Ale z dnia
na dzień będzie lepiej. Powoli się odzwyczajam od spania w czapce, w sztormiaku, chyba nawet zdejmę skarpetki”.
Szymon żegluje jachtem typu Maxus 22
o długości 6,36 metra. Nikt wcześniej nie
opłynął świata w samotnym rejsie non stop
tak niewielką jednostką. Żeglarz planuje zakończyć rejs późną wiosną. Wyprawę można śledzić na stronie internetowej
www.zewoceanu.pl oraz na urządzeniach
mobilnych w aplikacji Zew Oceanu.
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morze rozmowa

Raport firmy ubezpieczeniowej wskazuje na błędy konstrukcyjne i wykonawcze.

J

acht „Prodigy 2” uległ wypadkowi
w pobliżu niemieckiej wyspy Langeoog (archipelag Wysp Wschodniofryzyjskich na Morzu Północnym).
Do wypadku doszło w październiku 2017
roku – podczas pierwszego rejsu tej pięknej i luksusowej łodzi, będącej spełnieniem
marzeń armatora. „Prodigy 2” stracił kil
i po kilku minutach był już pod wodą. Jak
doszło do tego zdarzenia? Jaka mogła być
jego przyczyna? Z Andrzejem Podwysockim, właścicielem i kapitanem „Prodigy 2”,
rozmawia Marek Słodownik.
Marek Słodownik: Jak długo przygotowywałeś się do budowy tej jednostki?
Andrzej Podwysocki: Nie przesadzę, jeśli
powiem, że przez całe życie. Zawsze chciałem
zbudować jacht będący spełnieniem moich żeglarskich marzeń. Jacht, który na emeryturze
byłby moim luksusowym wehikułem do dalekich spokojnych podróży. Wiedziałem czego
chcę – łodzi o długości 60 stóp, wygodnej dla
armatora i gości, z którymi miałem dzielić
radość żeglugi. Centralny kokpit, obszerne
kabiny (w tym armatorska na rufie), łazienki, magazyn, maszynownia... Narysowałem
schemat wnętrza, ale dokładne rysunki w programie graficznym wykonał Krzysztof Smaga. Projekt kadłuba stworzył Piotr Adamowicz, znany regatowiec. Panowie upakowali
wszystkie detale, które wymyśliłem, nadając
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im elegancką i szlachetną formę. Kończę 65
lat, więc „Prodigy 2” spełniał wszystkie oczekiwania, które przez dekady gromadziłem
w głowie. To nie był projekt biznesowy. W powstawanie tego jachtu byłem zaangażowany
emocjonalnie.
Jak długo trwała budowa?
Na początku myślałem o budowie systemem one-off, ale w końcu zdecydowałem
się na laminowanie w formie. Kadłub powstawał dość długo, ponieważ trafiłem na
nieuczciwego wykonawcę modeli, który
wziął dużą zaliczkę, a później miał kłopoty
z rzetelnością i terminami. Odebrałem więc
niedokończone modele i prace zleciłem innej firmie. Jacht powstał w Toruniu – mieliśmy tam doskonałe warunki do pracy. Od
rozpoczęcia tworzenia modeli do wodowania minęły trzy lata, ale sama budowa
modeli zabrała aż półtora roku. Łódź powstawała pod nadzorem PRS. Inspektorzy
odwiedzali halę. Natomiast szefem budowy
był Tomek Szumowski, świetny fachowiec
i doświadczony żeglarz.
Projekt ewoluował w trakcie budowy?
Uważnie słuchałem sugestii przyjaciół znających się na rzeczy. Początkowo chciałem
zainstalować więcej siłowników hydraulicznych, ale po dokładniejszej analizie porzuciłem ten pomysł. Zrezygnowałem też z dodatkowych sztaksli na rzecz rolera. Jednym
słowem – projekt się zmieniał, dojrzewał.

Jacht zwodowano w kwietniu ubiegłego
roku, a chrzest odbył się w lipcu. Co się
działo później?
Testowaliśmy jacht podczas rejsów próbnych. PRS wydał dopuszczenie do żeglugi,
ale zdecydowałem się jeszcze na powiększenie zanurzenia i dobalastowanie. Projekt
od początku przewidywał, że jacht może
mieć zanurzenie 2,6 metra lub 3 metry. Postanowiłem zwiększyć zanurzenie, by łódź
zyskała większą stateczność. Przy okazji
poprawiliśmy też stateczność kursową –
jacht praktycznie płynął sam. Po odkręceniu bulba dołożyliśmy 40-centymetrową
wkładkę idealnie pasującą do kila. Wlaminowaliśmy ją i przykręciliśmy balast. Na tej
operacji jacht zyskał.
Jak przebiegał rejs przed wypadkiem?
Na pokładzie były trzy osoby. Czekaliśmy na okno pogodowe, bo przez dwie noce
mocno wiało. Wczesnym rankiem, w piątek
13 października 2017 roku, opuściliśmy Cuxhaven, obierając kurs na Wyspy Fryzyjskie.
Wiatr skręcał ze wschodu na południe. Aby
utrzymać się w torze wodnym, żeglowaliśmy
lewym halsem, a później – by zyskać wysokość – odchodziliśmy w stronę brzegu prawym. Około 17.00 podniosłem się z koi. Zrobiliśmy zwrot w kierunku brzegu. Tomek się
położył. Zszedłem pod pokład, by posprzątać
po obiedzie i przygotować kanapki. Jacht był
łatwy w obsłudze, jedna osoba bez problemów radziła sobie na halsówce. Nagle poczułem wyraźne uderzenie, chrupnięcie i silny
wstrząs. Akwen miał 12 metrów głębokości.
Mimo to wyraźnie poczułem uderzenie. Później jeszcze dwa razy było chrupnięcie. Jacht
spadł z fali. Usłyszałem trzask i zawołałem
Marcina sterującego w kokpicie. Otworzyliśmy zęzę. Zobaczyliśmy potężną wyrwę oraz
wgniecenie. Woda napływała bardzo szybko.
Wybiegłem na pokład, by odciąć rufową talię
żurawia pontonu. Wydobyliśmy tratwę, zdając sobie sprawę, że możliwa będzie ewakuacja. Wciąż jednak wierzyłem, że jacht uda się
uratować. Byliśmy zaledwie 2,5 mili od wyspy i około 5 mil od stałego lądu, a warunki
były spokojne, żadnego sztormu. Zrzuciliśmy
żagle, ustawiliśmy jacht w kierunku brzegu
i włączyliśmy silnik. Do najbliższego brzegu
mieliśmy około dwóch mil. Byłem przygotowany do sztrandowania na piaszczystej plaży,
ale woda wdzierała się błyskawicznie. Wierzyłem jeszcze, że nawet jeśli jacht zatonie,
uda się go podnieść z dna, bo przecież było
dość płytko. Od chwili odkrycia przecieku,
do momentu zejścia na tratwę, minęło zaleluty – marzec 2018

FOT. ARCHIWUM ANDRZEJA PODWYSOCKIEGO

Dramat „Prodigy 2”. Jacht
i marzenia stracone w osiem minut

reklama

rozmowa morze

dwie osiem minut. Zdążyłem jeszcze zajrzeć
do kabiny i zabrać boje EPIRB. Kwadrans po
zajrzeniu do zęzy jacht był już pod wodą. Siedząc w tratwie, słyszeliśmy na UKF ratowników SAR z Bremy, którzy koordynowali
akcję ratowniczą.
Czy jacht mógł uderzyć w dryfującą
przeszkodę?
Nie mogę tego stwierdzić. Płynął w przechyle i spadł z fali – być może jakieś silne
naprężenie spowodowało wyrwanie części
poszycia nawietrznej burty. Podobne zdarzenie miało miejsce w Anglii w ubiegłym
roku. Wówczas jednostka typu Oyster uległa
podobnemu wypadkowi i zniszczenia w poszyciu kadłuba miała niemal identyczne.
Jak przebiegała akcja?
Nadawaliśmy sygnały i słyszeliśmy odpowiedzi najbliższych statków. Wkrótce podpłynął do nas ogromny holownik „Nordic”.
Zrzucono z niego RIB. Dopłynęło do nas
dwóch marynarzy. Stan morza: od 2 do 3
stopni B. Przesiedliśmy się na ponton i po
chwili byliśmy na holowniku. Po kwadransie nadleciał śmigłowiec SAR. Wciągnięto
nas na pokład i po kolejnym kwadransie byliśmy już w bazie morskiej Wilhelmshaven.
Chwilę później przyjechały trzy zespoły
złożone z karetki pogotowia i wozu straży
pożarnej. Gdy zobaczyli, że nie jesteśmy
ranni, dotarliśmy na posterunek policji, by
złożyć pierwsze wyjaśnienia.
Później przyjechaliśmy na jedną noc do Polski. Szybko jednak wróciliśmy do Niemiec,
na wyspę Langeoog. Jacht zatonął w pobliżu sąsiedniej wyspy Baltrum. Popłynęliśmy
pierwszym promem i wynajęliśmy rowery,
by dotrzeć do jachtu. Był początek odpływu,
więc kadłub właśnie wyłaniał się z wody. Od
razu wiedziałem, że nie ma czego ratować.
Jacht leżał bez kila do góry dnem. W lewej
burcie ogromna wyrwa. Z kabiny nie zostało
nic, tylko obraz wiszący na ścianie i telewizor. Sprasowana zmywarka leżała na suficie. Wewnątrz było pełno piasku. Nazajutrz
jacht podniesiono z dna. Kadłub wessał się
w piach, więc pasy założono przez okna. To
spowodowało oderwanie dachu kabiny. Na
brzegu szczątki „Prodigy” oglądali przedstawiciele ubezpieczyciela, firmy Axa Germany.
Pobrano próbki kadłuba, wykonano kilkanaście otworów w dnie, dokonano niezbędnych
pomiarów.
www.wiatr.pl

Co udało się uratować?
Kompletnie nic. Zostały jedynie dwie
butelki wina Prosecco. Straciliśmy nie
tylko jacht, ale także całe wyposażenie.
Wszystko było nowe i doskonałej jakości.
Tuż przed rejsem odebrałem genaker o powierzchni 250 metrów kwadratowych – nawet nie zdążyłem go wyciągnąć z worka.
Żal, po prostu żal... Do dziś nie mogę spokojnie o tym mówić. Po powrocie do Łodzi,
przez dwa tygodnie nie odbierałem telefonów. Zniknąłem. Chciałem być sam na sam
z tym, co się stało.
W internecie nie brakowało nieprzychylnych komentarzy.
Było ich bardzo dużo. Nie czytałem, starałem się unikać tej konfrontacji. Wielu
dyskutantów zabierało głos i formułowało
kategoryczne sądy, choć nie mieli żadnych informacji. A ja miałem już doświadczenia po
poprzednim wypadku – na moim pierwszym
„Prodigy”. Znajomi wyrażali żal i niedowierzanie. Byli ze mną w tych trudnych chwilach.
Wiedzieli, że do rejsu przygotowywałem się
latami. Zmieniłem nawet strukturę zarządzania w firmach, z którymi byłem związany
– wszystko podporządkowałem długiej nieobecności. Przeniosłem się na jacht z nadzieją,
że wszystko jest doskonale poukładane. Teraz

część spraw odkręcam, bo muszę sobie czymś
zająć głowę. Aplikowałem o cztery unijne
projekty, sporo się dzieje na polu zawodowym
– jest mi to teraz bardzo potrzebne.
Nie korci cię, by spróbować jeszcze raz
i zbudować trzeciego „Prodigy”?
Na razie o tym nie myślę. Czasem pojawia
się coś w głowie, ale tym razem chyba kupiłbym gotowy jacht. Budowa sporo mnie
kosztowała. Nie chodzi tylko o pieniądze,
ale także o zaangażowanie emocjonalne.
Sprawy finansowe można odbudować,
ale tych emocji związanych z realizacją
marzenia chyba nie. To naprawdę trudne
doświadczenie.
Co z odszkodowaniem?
Czekam na decyzję. W umowie miałem
zapisy mówiące o rozstrzyganiu sporów
zgodnie z prawem polskim oraz o tym, że
wady ukryte i wykonawcze nie wpływają na
wypłatę odszkodowania.
Czy na wypłatę mogą mieć wpływ twoje poprzednie wypadki?
Myślę, że nie. Podczas rozmowy z przedstawicielami ubezpieczyciela wszystko wyjaśniałem wyczerpująco, zgodnie prawdą,
więc mimo wciąż świeżych wspomnień,
śpię spokojnie.
Rozmawiał Marek Słodownik

Andrzej Podwysocki na pokładzie w trakcie uroczystego chrztu jachtu.
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Nadajnik easyRescue, lekkie urządzenie osobiste.

Montaż splittera easyTRX2S. Urządzenie ma zintegrowaną antenę GPS z 50-kanałowym odbiornikiem.

Urządzenia AIS
dla bezpieczeństwa i wygody

Z

apewne przesadą byłoby stwierdzenie, że system AIS trafił pod
strzechy, ale z pewnością jest coraz
powszechniejszy, coraz łatwiej dostępny,
coraz tańszy, poza tym producenci dostarczają coraz więcej urządzeń ułatwiających
żeglugę i zwiększających nasze bezpieczeństwo. Kiedyś zarezerwowany dla statków
komercyjnych, dziś może być na każdym
pokładzie. AIS, czyli Automatic Identification System (automatyczny system identyfikacji) to bez wątpienia największa rewolucja w nawigacji od czasów zastosowania
radarów – pomaga unikać kolizji między
statkami i pozwala brzegowym systemom
monitorować ruch jednostek.
AIS to odbiorniki sygnałów nadawanych
przez inne statki oraz transpondery, czyli
urządzenia nadawczo-odbiorcze. Pracują na
częstotliwościach VHF 161,975 MHz (kanał
A) i 162,025 MHz (kanał B). Dane o ruchu
jednostki przekazują automatycznie do
komputera. Podają też informacje zapisane
w urządzeniu (numer MMSI, nazwa jednostki, sygnał wywoławczy, port docelowy).
Komunikaty mogą być odczytane przez
podobne urządzenia zamontowane na pokładach statków i jachtów znajdujących się
w pobliżu oraz przez urządzenia pracujące w brzegowych stacjach kontrolnych. Im
wyżej zamontujemy antenę, tym większy
zasięg będzie mieć nasze urządzenie. Jeśli
antena jest na wysokości około 14 metrów
nad poziomem wody, wówczas zasięg sięga
Nowość! Model easyTRX3.
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Nadajnik ratunkowy AIS MOB (Man Over Board) z dodatkowym alarmem DISTRESS MOB.

20 mil morskich. Duże statki komercyjne,
mające anteny na znacznych wysokościach,
mogą odbierać sygnały nawet z odległości
kilkudziesięciu mil, a w warunkach sprzyjających dobrej propagacji fal radiowych,
nawet z odległości ponad 140 mil morskich.
Poza tym, dzięki falom VHF, system AIS
pozwala obserwować jednostki będące za
przeszkodą, na przykład za górzystą wyspą.
Statki komercyjne mają zwykle urządzenia klasy A. Są one obowiązkowe dla jednostek handlowych przekraczających 300 GT
easyTRX2S rozpoznaje zagrożenia i wysyła komunikaty
alarmowe do zewnętrznych urządzeń ostrzegawczych.

oraz dla łodzi rybackich o długości ponad 15
metrów (moc transmisji 12,5W). Jednostki
rekreacyjne korzystają z urządzeń klasy B
(moc transmisji 2W).
Właśnie w segmencie urządzeń klasy B
mamy dziś bodaj najwięcej nowych produktów. Są nawet firmy, które wyspecjalizowały
się w dostarczaniu urządzeń AIS na pokłady
jednostek rekreacyjnych. Na przykład przedsiębiorstwo z Norymbergi Weatherdock AG,
producent urządzeń do nawigacji morskiej,
który wszystkie swe wyroby projektuje i wytwarza w Niemczech. Sprzęt klasy B dostarczają od 2006 roku. Dziś w swej ofercie mają
nawet urządzenia dla nurków oraz do trackingu regatowego.
Warto zwrócić uwagę na model A155 easyTRX2S (lub bardziej rozbudowany A158),
który odbiera sygnały z urządzeń klas A i B
oraz przesyła własne informacje zgodnie ze
standardami klasy B. Urządzenie ma zintegrowaną antenę GPS z 50-kanałowym odbiornikiem. Zintegrowany rozdzielacz sygnału
VHF umożliwia wykorzystanie tej samej anteny dla radiotelefonu VHF i odbiornika AIS.
Jak to działa? Montaż jest prosty. Przez port
USB podłączamy komputer, wykorzystujemy
bezprzewodową pokładową sieć łączności
NMEA2000 i wybieramy prędkość transmisji. easyTRX2S może rozpoznawać zagrożenia i przekazywać komunikaty alarmowe do
zewnętrznych urządzeń ostrzegawczych.
Marka wprowadza także na rynek nowe
urządzenie easyTRX3. Potrafi ono wyszukiwać przedziały czasowe i rezerwować wolne
miejsca na własną transmisję. Jednocześnie
urządzenia AIS klasy B innych jednostek
otrzymują informację o rezerwacji na przeprowadzenie kolejnych transmisji.
Weatherdock oferuje także nadajniki easyRescue, lekkie urządzenia osobiste, do których w prosty sposób możemy wprowadzić
aż osiem różnych numerów MMSI. Oprócz
lokalizatora AIS, urządzenie ma wbudowaną
funkcję DSC. Nadajnik można przymocować
do sztormiaka lub kamizelki ratunkowej. Po
uruchomieniu easyRescue przesyła za pomocą systemu AIS raporty o pozycji poszkodowanego załoganta. Dane są aktualizowane co
minutę i transmitowane osiem razy na minutę, co najmniej przez 96 godzin.
Więcej informacji o produktach Weatherdock na stronie www.easyais.com oraz
w internetowym sklepie polskiego dystrybutora www.SailStore.pl.
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Zapraszamy do odwiedzenia naszego
stoiska nr 57A w hali 1 na targach
Wiatr i Woda w Warszawie
– czeka na Was między innymi wirtualny
spacer po jachcie Moody 45DS, a także
liczne promocje targowe!
Jedno z pierwszych na rynku rekreacyjnym
urządzeń AIS nadających z mocą 5W
i wykorzystujących protokół SOTDMA*

*eng. Self-organized time-division multiple access
Raymarine

Cable Port

Helukabel Ratio Electric

Lowrance Furuno Simrad B&G Icom WeatherDock Bluefin LED C-Map Navionics Echopilot JL Audio C-Pod Fusion Glomex MarinePod SeaView Philippi Super-B
Victron Energy Hella Marine SunWare Vitrifrigo SilentWind Watt&Sea Prebit Foresti & Suardi Lofrans’ Oceanvolt Max Power Fisher Panda Pro-Car Webasto
Dystrybucja w Polsce: Skaut Sp. z o.o., ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin
tel. +48 91 461 35 31; www.SailStore.pl; info@skaut.com.pl

Śródlądzie domy na wodzie

Wodny świat. Houseboat to nie tylko
mieszkalna motorówka

Houseboat Flisak D7 cumuje w niemieckiej marinie.

Transport dużej jednostki Flisak D12.

P

ływające restauracje, sauny, sanitariaty przycumowane do kei, domy
i hotele na wodzie, jachty wycieczkowe, partyboats (łodzie eventowe), a także coraz popularniejsze pływające domki
letniskowe. Houseboat to dziś nie tylko
mieszkalna motorówka przystosowana do
śródlądowej i rzecznej żeglugi. Armatorzy
prześcigają się w pomysłach, a producenci
stale poszerzają ofertę. Skąd ten fenomen?
Rynek się rozwija, bo w wodniackim
biznesie nie ma dziś lepszych inwestycji.
Domy na wodzie są stosunkowo niedrogie,
a ceny najmu trzymają poziom. Dobrze
wyposażony houseboat o długości ośmiu
metrów, przeznaczony dla czterech osób,
kosztuje około 30 tys. euro netto. Armator (zwykle osoba zaineresowana rynkiem
wakacyjnych nieruchomości) nie musi
wydawać pieniędzy ani na drogą działkę,
ani na wznoszenie tradycyjnego budynku.
Dlatego zakup pływającego domku, który
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Rufowy taras ze schowkiem pod podłogą.

zwodujemy w ciekawym miejscu, może się
zwrócić już po trzech sezonach. Poza tym
domy na wodzie rejestrujemy jako śródlądowe jachty motorowe kategorii D, więc
nie musimy się zmagać z biurokratycznymi
barierami (mogłyby się one pojawić, gdy-

byśmy zechcieli zwodować przy brzegu
dom stacjonarny). Warto też przypomnieć,
że prowadzący łódź motorową nie musi
mieć żadnych uprawnień – pod warunkiem, że dowodzi jednostką wyposażoną
w silnik do 10 kW lub łodzią o długości do
13 metrów, z silnikiem o mocy do 75 kW,
której prędkość maksymalna jest ograniczona konstrukcyjnie do 15 km/h.
– Oferta jest szeroka. Popularne modele
z drewnianą konstrukcją kosztują od 90 tys.
zł brutto. Każda łódź powstaje na indywidualne zamówienie. Dlatego przed zakupem armator powinien dokładnie sprecyzować swe
oczekiwania – mówi Maciej Knajdek, prezes
firmy Houseboat Woma z Człuchowa, która
domy na wodzie buduje od dziewięciu lat.
– Pytamy czy dom ma być całoroczny, czy
tylko na lato? Czy mieszkańcy będą chcieli
nim podróżować? Po jakich akwenach? Czy
armator planuje wynajmować swą łódź?
To tylko niektóre zagadnienia, które trzeba
omówić przed rozpoczęciem prac.
Maciej Knajdek przez lata działał w biznesie meblarskim. Kiedy ten segment rynku znalazł się w kryzysie, wykorzystał swe
umiejętności i rozpoczął produkcję pływających domów – drewnianych konstrukcji
na aluminiowych lub laminatowych pływakach. Klienci byli oczarowani. Szczególnie
wodniacy z Niemiec, miłośnicy drewna
i rustykalnego stylu. Firma sprzedała już
ponad 130 jednostek. Nie tylko pływające
domki rekreacyjne, ale także restaurację,
którą zwodowano na miejskim kanale, sanitariaty z prysznicami przycumowane do kei
w marinie, pływające biura, a nawet sauny.
Dziś firma zatrudnia 35 osób. Konstrukcje
z Człuchowa trafiają głównie do Niemiec,
Danii, Szwecji, Holandii oraz do Włoch
(Wenecja i Sardynia). Możemy je spotkać
także w Polsce – w Kamieniu Pomorskim,
na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz
na Zalewie Zegrzyńskim.
luty – marzec 2018
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Wodowanie domu Flisak D9 Rustical.

domy na wodzie Śródlądzie

Domy mają wszystkie niezbędne instalacje, ogrzewanie, telewizory, sanitariaty
i pełne wyposażenie mieszkalne. Goście
spędzają noc w przytulnej sypialni, śniadanie przyrządzają w aneksie kuchennym,
kawę piją w salonie lub na tarasie, a później
mogą oddać cumy, włączyć silnik i popłynąć do ustronnej zatoki.
Na marcowych targach Wiatr i Woda
w Warszawie Maciej Knajdek zaprezentuje
najnowszy model domu na wodzie – Varsovi
(jednostka debiutowała na styczniowej wystawie w Düsseldorfie). Tym razem producent zrezygnował z tradycyjnej drewnianej
konstrukcji. Na aluminiowych pływakach
wzniesiono aluminiową ramę, którą zabudowano elementami z laminatu. Powstał elegancki, nowoczesny, całoroczny houseboat
o powierzchni 30 metrów kwadratowych,
z ogrzewaniem, klimatyzacją i pełnym wyposażeniem mieszkalnym (cena: od 80 tys.
euro netto). Na tej jednostce czas może spędzać nawet 12 osób, a w kilkudniowy rejs
z noclegiem wyruszy nawet ośmioosobowa
załoga.
Model Varsovi powstaje w dwóch wersjach – o długości 9,3 metra lub 12 metrów.
Szerokość jednostki: 4 metry. Konstrukcja
ma ogrzewaną linię wodociągową (zabezpieczenie przed zimowym zamarzaniem) oraz

Prezentacja modelu Varsovi na targach w Niemczech.

grzałki grzewcze w zbiornikach na wodę
i ścieki. W łazience mamy duży dwuosobowy
prysznic oraz elektryczną toaletę. Schody na
rufie prowadzą na taras dachowy – ogromną
przestrzeń wypoczynkową zabezpieczoną
wysokimi relingami. Stanowisko sterowania znajduje się na pokładzie dziobowym.
W firmie trwają prace nad kolejnymi dwoma wersjami domu – o długości 12,7 metra

i 14 metrów. Premierowy egzemplarz modelu Varsovi stanie na warszawskich targach
Wiatr i Woda przed halą – producent, zapraszając zwiedzających na pokład, chce udowodnić, że to rzeczywiście ciepły, przytulny,
całoroczny dom mieszkalny.
Więcej o domach z Człuchowa firmy
Houseboat Woma na stronie internetowej
www.houseboat-woma.com.


śródlądzie pojezierze iławskie

Przyjazny Brzeg. Drugie imię Iławy…

D

okąd można popłynąć z Iławy?
Gdzie tylko dusza zapragnie –
nawet na Bałtyk i dookoła świata. A jeśli mamy krótszy urlop? W tydzień
zwiedzicie wszystkie najciekawsze zakamarki najdłuższego akwenu śródlądowego
w Polsce (od Iławy do Zalewa nad jeziorem
Ewingi szlak ma 33 km). W kilka dni przemierzycie całą południową część Pojezierza
Iławskiego – z Iławy, przez Ostródę, po Stare Jabłonki (i w powrotnym kierunku). Jeśli
zaplanujecie dwutygodniowy rejs – przejedziecie pochylnie Kanału Elbląskiego, przepłyniecie Zalew Wiślany, zacumujecie pod
Żurawiem w Gdańsku i wrócicie do Iławy,
by znów usłyszeć ciszę, złowić szczupaka,
zobaczyć bielika, odszukać Wyspę Miłości
i ukryć się przed światem w Zatoce Pira-

tów… Zgiełk wielkich jezior zaczął wam
doskwierać? W Iławie odnajdziecie klimat,
który w wielu innych miejscach jest już tylko wspomnieniem.
Prawie cały Jeziorak leży w granicach
Parku Krajobrazowego Pojezierza IławskiePort Śródlądowy Iława.

Jeziorak jest akwenem licznych regat turystycznych i sportowych.
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Fot. Grzegorz Morawski / www.roni.pl / UM Iława

go. To jedno z największych jezior w Polsce
(większe są tylko Śniardwy, Mamry, Łebsko,
Dąbie i Miedwie). Ale to Jeziorak ma najdłuższą linię brzegową – przeważnie jest dzika
i zalesiona. Można się zanurzyć w głębokiej
zatoce lub ukryć za cyplem. Poza tym ma aż
16 wysp, w tym Wielką Żuławę, największą
śródlądową wyspę w Polsce. Dookoła wyspy
prowadzi trasa statku „Ilavia”, który od maja
do października co godzinę zabiera na pokład
turystów. Rejsy rozpoczynają się na wschodnim brzegu Małego Jezioraka, tuż przy galerii handlowej (bilety w cenie 15 zł kupujemy
przed wejściem na pokład).
Na wschodzie akwen jest połączony
z Jeziorem Drwęckim (przez Kanał Iławski i Kanał Elbląski). Na północy ze wspomnianym jeziorem Ewingi (przez Kanał
Dobrzycki o głębokości około 1,5 metra).
Natomiast na północnym zachodzie – z Jeziorem Płaskim. Na szlaku Jezioraka nie ma
dużych miejscowości – żeglarze odwiedzają
niewielkie osady i wsie turystyczne, które
nawet w szczycie sezonu nie tracą swego
sielskiego charakteru. Mimo to nie brak nowoczesnej infrastruktury. Jeziorak ma trzy
ekomariny: pierwszą znajdziecie w Iławie,
niecałe 500 metrów na północ od mostu (tuż
przed miejską plażą). Druga jest w Siemianach, w pobliżu wieży widokowej i baru
„Szopa”. Trzecia – w Zalewie nad jeziorem
Ewingi. Poza tym mamy nowoczesny Port
Śródlądowy Iława (300 metrów na północ 
luty – marzec 2018
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Wielka Żuława, największa śródlądowa wyspa w Polsce, oraz przystanie na wschodnim brzegu Jezioraka. 		

śródlądzie pojezierze iławskie

Iława – kuźnia żeglarskich talentów.

reklama

Mały Jeziorak w sercu miasta. Znak rozpoznawczy: fontanna.
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Keja przy Galerii Jeziorak.

Ekomarina leży tuż obok plaży miejskiej.

od mostu). To między innymi baza żeglarskiego klubu SSW MOS Iława, będącego
kuźnią talentów i macierzystą sekcją kadrowiczów (Agata Barwińska, Wiktoria Gołębiowska, Kuba Gołębiowski). Na sąsiednim
brzegu działa hotelowa przystań Port 110.
Mamy też keję miejską przy skrzyżowaniu
ulic Chodkiewicza i Sienkiewicza, kultową
przystań Pod Omegą (południowy brzeg,
tuż za stacją paliw Orlen), przystanie Biskaje i Skarbek (wschodni brzeg Jezioraka),
Maribo, Azyl, Soling i Mirko w Szałkowie
oraz Kurkę Wodną w Siemianach… naprawdę nie sposób wymienić wszystkich ciekawych miejsc, w których gospodarze czekają na wodniaków. Poza tym, w najchętniej
odwiedzanych miejscach, jest kilkadziesiąt

kameralnych biwakowych pomostów pływających. Przy kei Związku Gmin Jeziorak
(Iława, ul. Sienkiewicza 32) działa stacja paliw dla jachtów i łodzi motorowych (czynna
od początku maja do końca września).
W mieście i najbliższej okolicy swe usługi
oferuje kilkanaście firm czarterowych. Dysponują flotą około 80 jachtów, głównie żaglowych o długościach 7, 8 metrów. Jest także
kilka łodzi typu houseboat. W samej Iławie
mamy aż 500 miejsc postojowych (przy nabrzeżach, pomostach i w marinach).
Ale Jeziorak to nie tylko raj dla żeglarzy.
Wędkarze łowią sumy, sandacze, węgorze,
liny i okonie. Ornitolodzy wypatrują na
niebie drapieżnych ptaków (bielika i rybołowa), oraz żerujących nad brzegami (cza-

ple, żurawie i kormorany). Aby chronić tak
cenną przyrodę, przy pomostach znajdujących się niemal na wszystkich brzegach
ustawiono toalety. Nieczystości odbiera
statek-śmieciarka. Może on także odbierać
nieczystości z jachtów.
Planując w tym roku wizytę w Iławie
i żeglugę po Jezioraku, sprawdźcie kalendarz najciekawszych wydarzeń, który udowadnia, że Iława jest nie tylko dla żeglarzy.
W ostatnią niedzielę kwietnia będzie rozgrywany maraton rowerowy MTB – Wyścig Pięciu Jezior. W drugi weekend maja
zapraszamy na Lotniczą Majówkę (plaża
przy ul. Kajki), natomiast w ostatni – na
tradycyjne Regaty Pomarańczowe, podczas
których najmłodsi żeglarze z całej Polski
walczą o skrzynię pomarańczy. Czerwiec
to czas rajdu pływackiego wokół Małego
Jezioraka oraz Regat o Puchar Burmistrza
Zalewa (klasa Optimist). Na lipiec zaplanowano Ogólnopolskie Regaty Smoczych
Łodzi o Złote Wiosło Jezioraka oraz Ogólnopolskie Regaty Oldbojów w klasie Optimist Yellow Cup. A także ciekawe koncerty
przygotowane przez władze miasta w amfiteatrze nad brzegiem Małego Jezioraka
– podczas Dni Iławy (14 i 15 lipca) wystąpią między innymi Dawid Kwiatkowski, Andrzej Piaseczny i Bajm. Natomiast
w ramach Letnich Wieczorów Muzycznych
zagra zespół Piersi (28 lipca). W sierpniu ze
sceny będą rozbrzmiewać szanty oraz jazz
(zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting
Złota Tarka 2018). Także w sierpniu na Jezioraku walczyć będą załogi uczestniczące
w cyklu Puchar Polski Jachtów Kabinowych (stawką jest Żeglarski Puchar Iławy).
A w pierwszy weekend września ponownie
się spotkamy na regatach turystycznych
Błękitna Wstęga Jezioraka.
Także poza miastem możemy liczyć na
ciekawe wydarzenia sportowe i kulturalne, bo Jeziorak tętni życiem na wszystkich brzegach. Najpopularniejsze imprezy
gminne to Festiwal Piosenki Artystycznej
i Kabaretu Nad Jeziorakiem (Siemiany)
oraz Spotkania z Folklorem (Szałkowo).
Warto też zaplanować wizytę w ekomarinie w Zalewie – na czerwiec zaplanowano
obchody Dnia Dziecka oraz eliminacje Pucharu Polski klasy Omega.
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Przystanek Zalewo i jezioro Ewingi
na północnym krańcu Jezioraka

Ekomarina Zalewo powstała w 2013 roku – odmieniła miasto i jezioro Ewingi.

Z

alewo, po wiekach burzliwej historii, stało się atrakcyjnym portem wodniackich wypraw i ważnym punktem na turystycznej mapie okolic
Jezioraka. Miasto, którego początki sięgają XIII wieku, dziś liczące ponad 2 tys.
mieszkańców, leży nad jeziorem Ewingi.
Z Jeziorakiem łączy je Kanał Dobrzycki
(najstarszy żeglowny kanał w Polsce został
wykopany przez mieszkańców w latach
trzydziestych XIV wieku). Szlakiem wodnym można płynąć z Zalewa aż na Zalew
Wiślany (151 km). Jezioro Ewingi ma ponad 490 hektarów powierzchni. Maksymalna szerokość: 2,4 km. Długość: 3,6 km.

Płaskie brzegi są otoczone podmokłymi
łąkami i moczarami.
Dzięki wybudowaniu w 2013 roku Ekomariny Zalewo, akwen stał się gościnnym zakątkiem oraz areną regat żeglarskich i bojerowych. Ekomarina ma dwukondygnacyjny
budynek z wieżą widokową, sanitariatami,
pralnią i salą wykładową do prowadzenia
szkoleń. A także pływający pomost, 18 stanowisk cumowniczych oraz slip. Załogi jachtów
mogą zostawić nieczystości stałe i płynne. Na
czerwiec tego roku zaplanowano na Ewingach Żeglarski Dzień Dziecka, regaty Pucharu Polski klasy Omega o Puchar Burmistrza
Zalewa oraz regaty klasy Optimist (grupa B).

Cumując w Zalewie, warto zobaczyć
basztę i mury miejskie na wzgórzu kościelnym. Miasto było otoczone murami i fosą
na przełomie XIV i XV wieku. Mury miały
1100 metrów długości, 20 baszt obronnych
i dwie wieże bramowe. Zachowała się tylko
jedna baszta – działa w niej izba pamięci.
Kaplicę Najświętszej Rodziny wzniesiono na początku XX wieku, a kościół św.
Jana Ewangelisty zbudowano w XIV wieku. W Zalewie odnajdziecie także pomnik
żołnierzy napoleońskich oraz dom Napoleona (ul. 29 Stycznia), czyli kamieniczkę,
w której Bonaparte spędził noc w czerwcu
1807 roku.


śródlądzie brandenburgia

Weekend 820 na berlińskim szlaku.
Rejs dookoła stolicy Niemiec

Za jeziorem Oderberger wpływamy do podnośni Niederfinow z początku XX wieku.

P

rzedstawiciele stoczni Argo Yacht
(producent łodzi spacerowych na
śródlądowe szlaki) oraz czarterowni www.weekendnawodzie.pl zorganizowali kolejną eksplorację kanałów, rzek
i jezior leżących na zachód od Odry.
Jacht „El Ninõ” typu Weekend 820 wodujemy w Kostrzynie nad Odrą (przez miasto
przepływa Warta, która kilkaset metrów
dalej uchodzi do Odry). Weekend 820 to
jednostka produkowana przez Argo Yacht
z Nowego Tomyśla (www.argoyacht.pl).
Konstrukcja idealnie się nadaje na rzeki
oraz na wszystkie płytkie wody niedostępne dla większości łodzi żaglowych. Niewielkie zanurzenie, wynoszące zaledwie
0,35 metra, pozwala zawijać do małych
i płytkich przystani (firma produkuje także łodzie Argo Relaks B-720 o długości 7,2

Jacht Weekend 820 „El Niño”.

metra i zanurzeniu 0,40 metra oraz nową
jednostkę do dziennych wycieczek turystycznych Argo Adventure 820).
Graniczną rzeką płyniemy około 40 km
na północ. Poziom wody jest dość wysoki,
a prąd silny – rozwijamy przyzwoitą prędkość. Mijamy Gozdowice i Osinów Dolny,

po czym obieramy kurs do Niemiec. Kanałem Odra – Havela zmierzamy na zachód
w kierunku miejscowości Oderberg.
Przed śluzą Hohensaaten czekamy 20 minut przy pomoście dla jachtów turystycznych.
Śluza unosi nas na wysokość 1,9 metra. Jeszcze tylko pięć kilometrów i jesteśmy w Marinie Oderberg leżącej na południowym brzegu
kanału, kilkaset metrów przed mostem. Tę
rodzinną przystań obsługują ojciec i syn (postój: 12 euro z pełnym serwisem, prysznic:
1 euro). W porcie jest mały bar z jedzeniem
i dobrym piwem, a nazajutrz rano bosman
dostarcza na pokład świeże bułki.
Po śniadaniu wciąż płyniemy na zachód.
Do następnej mariny mamy około 30 km. Mijamy niewielkie jezioro Oderberger i wkrótce dopływamy do imponującej podnośni
Niederfinow z początku XX wieku. Stalowa
konstrukcja ma 36 metrów wysokości. Musimy poczekać nieco dłużej na przeprawę, gdyż
pierwszeństwo mają barki i statki białej floty.
W końcu wpływamy i jedziemy do góry. Za
podnośnią żeglujemy jeszcze dwie godziny
i cumujemy w Marinie Marienwerder. Zaczął
padać intensywny deszcz, ale mimo to sympatyczny bosman pomaga przy cumowaniu
(postój: 12 euro).
Następny odcinek rejsu ma 37 km. Początkowo szlak wciąż prowadzi prosto na zachód,
później zaczyna skręcać na południowy zachód – w kierunku północnych przedmieść
Berlina. Po 26 km, przed śluzą Lehnitz, cumujemy przy pomoście z napisem „Sport”.
Dość spory ruch statków. Tym razem jedziemy w dół prawie sześć metrów. Za śluzą
wpływamy na wody jeziora Lehnitz sąsiadującego z miejscowością Oranienburg. Po
przepłynięciu kolejnych 11 km odnajdujemy
Marinę Havelbaude leżącą na przedmieściach
Birkenwerder. Opłata za postój (14 euro) obej-

Budowa i sprzedaż jachtów spacerowych wypornościowych
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W imponującej podnośni Niederfinow jachty pokonują
36 metrów w pionie.

muje wodę, prąd oraz prysznice. Przystań ma
stację paliw oraz punkt odbioru nieczystości.
W marinie jest także restauracja.
Kurs na południe. Na wodzie sporo barek
i jachtów motorowych. Po ośmiu kilometrach wpływamy na rozlewiska rzeki Havela
i zmierzamy w kierunku śluzy Spandau. To
już Berlin. Kierując się na wschód można
dopłynąć do Sprewy i centrum miasta. My
jednak pokonujemy śluzę (dwa metry w dół),
po czym zmierzamy dalej na południe.
Przez Grosser Wannsee docieramy na południowy brzeg jeziora, do klubu Potsdamer
Yacht Club. Po zacumowaniu okazuje się, że
mamy mały problem z relingiem. W marinie
jest niewielki warsztat – obsługa przystani
udziela nam bezpłatnej pomocy.
Nazajutrz przed nami aż 60 km, więc
zrywamy się skoro świt. Przepływamy
pod mostem i wpływamy na wody kanału
Kleiner Wannsee. Dozwolona prędkość:
5 km/h. Porządku pilnuje patrol wodny.
Przed Poczdamem skręcamy na zachód –
przed nami kanał Sacrow-Paretz. Za prawą
burtą jezioro Fahrlander (obowiązuje zakaz
żeglugi). Przepływamy przez Schlänitzsee,
płyniemy obok Göttinsee i trafiamy na
wody Trebelsee. Stąd, przez liczne rozlewiska rzeki Hawela, droga prowadzi do Brandenburga. Cumujemy w Marinie Plauer See
(opłata: 12 euro).
Z Brandenburga płyniemy na zachód
w kierunku rzeki Łaba. Najpierw przez jezioro Wandsee, a później kanałem. Po 33
km odbijamy w prawo. Później jeszcze śluza (czynna do 16.00) i po chwili jesteśmy
www.wiatr.pl

na dużej rzece. Nie mamy zbyt dużo czasu,
bo tego samego dnia chcemy wrócić przez
tę samą śluzę. Na Łabie prąd bardzo mocny:
5, 6 km/h. Po przepłynięciu kilku kilometrów w górę rzeki, robimy zwrot i wracamy.
Wieczorem cumujemy w marinie Eisenbahner-Segel-Club Kirchmöser. Bardzo miła
obsługa. Opłata (12 euro) obejmuje prąd
i wodę. Warto zwiedzić dobrze utrzymane
stare miasteczko Kirchmöser (częściowo
niezamieszkałe). Przed wojną była tu siedziba jednej z większych fabryk lokomotyw.
Nazajutrz wracamy przez Brandenburg
na wschód. Wczesnym popołudniem cumujemy w Marinie Zernsee (na zachód od
Poczdamu). W kanale i na jeziorach ogromny ruch, spotykamy także patrole policji
wodnej. Poczdam opływamy od południa,
a później – zmierzając na wschód – wkraczamy do Berlina i przystani Tempelhofer
Hafen. Marina leży w centrum dzielnicy
Tempelhof, sąsiaduje z centrum handlowym i stacją metra, więc w okolicy jest
spory ruch aż do późnych godzin nocnych.
O świcie opuszczamy zgiełk i kontynuujemy żeglugę powrotną. Nasz szlak prowadzi
Sprewą w kierunku południowo-wschodnim.
Opuszczamy stolicę Niemiec. Płyniemy szerokim rozlewiskiem Langer See, później
wodami jeziora Seddinsee, aż wreszcie
wpływamy na szlak kanału Sprewa – Odra.
Pokonujemy dwie śluzy. Na nocny postój
zatrzymujemy się obok miejscowości Berkenbrück (mała plaża, toalety, prysznic
i urocza knajpka z kelnerką mówiącą po
polsku).
Pozostało nam jeszcze kilkadziesiąt kilometrów żeglugi. W południe wpływamy
na jezioro Kleiner Müllroser See i dobijamy
do Mariny Schlaubetal w północnej części
miasteczka Müllrose – tu kończymy nasz
rejs. Nie płyniemy dalej w kierunku Odry,
gdyż planujemy wracać do domu z łódką na
przyczepie. Zamknięcie całej pętli wokół
Berlina wymagałoby jeszcze dwóch dni płynięcia. Najpierw trzeba byłoby minąć śluzę
w Eisenhüttenstadt (dwukomorowa, podnosi
o około 14 metrów), następnie Odrą z prądem minąć Słubice/Frankfurt i dopłynąć
do Kostrzyna. Wybieramy wariant lądowy,
z Müllrose już tylko kawałek do autostrady
nr 12 (do granicy mamy zaledwie 18 km).
Podczas rejsu przepłynęliśmy około 500
km. Zużyliśmy 120 litrów paliwa. Weekend 820 sprawował się znakomicie, a jego
panele słoneczne okazały się niezawodne.
Na całym szlaku mieliśmy gwarantowaną
głębokość wynoszącą dwa metry. Pamiętajcie, by uważnie czytać oznakowania oraz
zwracać uwagę na dopuszczalne prędkości.
Warto mieć dokładne mapy. Wszystkie śluzy są bezpłatne (mają domofony do wzywania obsługi). A w marinach spotkacie profesjonalnych i pomocnych bosmanów.
Przemek Szymański
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Pół wieku później. Dwie imprezy
w rocznicę Golden Globe Race

Rok 1968. Brytyjczyk Robin Knox-Johnston wygrywa regaty Golden Globe Race.

W

czerwcu 2018 roku będziemy
obchodzić 50. rocznicę rozpoczęcia słynnych regat Golden
Globe Race – pierwszego okołoziemskiego
wyścigu samotników. Z tej okazji rozegrane
zostaną dwie oceaniczne imprezy upamiętniające tamto wydarzenie: Golden Globe Race
2018 oraz La Longue Route (Długa Droga).
Pół wieku temu świat wyglądał inaczej.
W Polsce wciąż rządził Gomułka. Prezydentem USA był Lyndon B. Johnson.
W Wietnamie trwała wojna. Charles de

Bernard Moitessier. Francuski bohater regat sprzed 50 lat.
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Fot. PPL Photo Agency

Gaulle, prezydent Francji, tłumił studencką
rewoltę. A wojska Układu Warszawskiego
przygotowywały inwazję na Czechosłowację. W tamtych latach zespoły Deep Purple
i Pink Floyd nagrywały swe pierwsze płyty, a na opolskim festiwalu nagrodę zdobywały Czerwone Gitary. W świecie żeglarskim komentowano zakończony niedawno
okołoziemski rejs Francisa Chichestera (samotna wyprawa z jednym postojem). Natomiast nasz Leonid Teliga czekał na Fidżi na
australijską wizę…

Fot. PPL Photo Agency

Właśnie wtedy rozpoczęły się regaty Golden Globe Race. Formuła wyścigu była
dość skomplikowana – nie było bowiem ani
dokładnej daty startu, ani też jednego portu
rozpoczęcia regat. Dziennik „The Sunday
Times” ufundował więc dwie nagrody: dla
żeglarza, który pierwszy opłynie świat oraz
dla tego, który uzyska najlepszy czas. Po 312
dniach na metę dotarł tylko jeden uczestnik:
29-letni Robin Knox-Johnston. Brytyjczyk
zgarnął obie nagrody, ale przekazał je wdowie po rywalu, który zginął na morzu. Nie
zdobył więc fortuny, ale za to zyskał sławę.
Jego książka „Mój własny świat” przez dekady sprzedała się w milionach egzemplarzy.
Francuzi też mieli swoją wielką postać
w tych regatach – Bernarda Moitessiera.
Na trasę wyruszył ponad dwa miesiące po
Brytyjczyku, ale w pobliżu przylądka Horn
strata stopniała do dwóch tygodni. Francuz
miał większy jacht i płynął szybciej, jednak
zamiast gonić rywala i wracać do Europy na
metę, pożeglował ponownie na Pacyfik, by
na Tahiti spędzić kilkanaście kolejnych lat.
Dla Francuzów to właśnie Bernard został bohaterem. Jego książka zatytułowana „Długa
droga” biła rekordy popularności. Guy Bernardin, inny francuski żeglarz, chcąc oddać
hołd słynnemu rodakowi postanowił zorganizować wyścig BOC Challenge. Startował
w nim dwa razy. Później kupił replikę jachtu
„Spray” i dwukrotnie opłynął na niej świat
(na swej kolejnej jednostce wypadł za burtę
na Atlantyku).
Czym się różnią dwie tegoroczne rocznicowe imprezy? Organizatorzy Golden Globe
Race starają się przeprowadzić regaty z przejrzystymi regułami zbliżonymi do przepisów
współczesnych wyścigów. Mimo to natrafili
na trudności. Popadli w konflikt z francuską federacją żeglarską, która zarzuciła im
igranie z życiem uczestników i nie chciała
wydać swojej aprobaty. Z organizacji regat
wycofało się miasto Plymouth, wiec imprezę przeniesiono do francuskiej miejscowości
Les Sables-d’Olonne (miejsce startu słynnych regat samotników Vendée Globe). Start
poprzedzi zlot starych jachtów w Falmouth
(14 czerwca, w rocznicę wypłynięcia Robina
Knox-Johnstona). Pierwszym nieoficjalnym
etapem będzie rejs do Les Sables-d’Olonne.
I dopiero stąd żeglarze wyruszą 1 lipca 2018
roku na wokółziemski krąg.
Regulamin jest prosty. Żeglarze muszą
opłynąć świat bez pomocy z zewnątrz, korzystając wyłącznie z przyrządów dostępnych pół wieku temu – papierowych map
luty – marzec 2018
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Patrick Phelipon przygotowuje się do rocznicowych regat. Pozdrawia z pokładu jachtu, jak Robin Knox-Johnston pół
wieku temu.

i sekstantów. Nie mogą korzystać z elektroniki i zewnętrznego routingu. Każdy uczestnik zabierze zaplombowany box z odbiornikiem GPS i telefonem satelitarnym, ale
nieuzasadnione użycie tych urządzeń będzie równoznaczne z wykluczeniem z regat.
Jedyne nowinki to ledowe żarówki i rolery
sztaksli. Żagle muszą być wykonane z tradycyjnych materiałów. Także maszty muszą
być zrobione z materiałów z epoki.
Aby rywalizacja nie odbiegała od stylu
retro, do regat dopuszczono 24 konstrukcje
(wszystkie sprzed 1988 roku). Mają klasyczną budowę: długi zintegrowany kil,
wagę nie mniejszą niż 6,2 tony oraz długość całkowitą od 32 do 36 stóp. Żeglarze
wybrali 11 różnych łodzi, ale najpopularniejszy okazał się Rustler 26, na którym
popłynie siedmiu uczestników. Taki jacht
można kupić już za 90 tys. dolarów.
Jeśli uczestnik będzie musiał zaplanować
postój, zostanie wyłączony z klasyfikacji
i przeniesiony do Chichester Class. Drugi
postój oznacza wykluczenie z zabawy. Organizatorzy wprowadzili punkty kontrolne na
Wyspach Kanaryjskich, Falklandach i Azorach. A także bramki na Pacyfiku ograniczające żeglugę na dalekie południe. Zaplanowano też 90-minutowy postój w Zatoce
Sztormów na Tasmanii. Przerwa w żegludze,
bez możliwości zejścia na ląd, będzie wykorzystana na wywiady dla mediów.
Do Golden Globe Race zgłoszono 23 żeglarzy – pięciu Francuzów oraz 13 reprezentantów innych krajów (są nawet zawodnicy
z Indii i Palestyny). Na liście mamy jedną
kobietę: Brytyjkę Susie Goodall, najmłodszą uczestniczkę regat. Zaledwie kilku
skipperów ma w dorobku starty w dużych
imprezach oceanicznych. Faworytem jest
Jean-Luc Van Den Heede, 73-letni Francuz,
uczestnik BOC Challenge i Vendée Globe.
Robin Davie także zdobywał doświadczenie w regatach BOC Challenge. Philippe
Péché to załogant Bruno Peyrona obecny
na jego pokładzie podczas walki o Trofeum
Juliusza Verne. Patrick Phelipon startował
w pierwszej edycji Whitbread Round the
World Race (1977 / 1978), ale wówczas jego
„Pen Duick VI” nie ukończył regat. Rowww.wiatr.pl
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sjanin Igor Zaretskiy zwyciężył przed laty
w amatorskich atlantyckich regatach Jester.
Pozostali żeglarze, w większości w średnim
lub starszym wieku, chcą na trasie wyścigu
zrealizować swe młodzieńcze marzenia.
Francuzi do swej rocznicowej imprezy La
Longue Route podchodzą bardziej swobodnie – nie spisano precyzyjnego regulaminu.
Jacht nie może mierzyć więcej niż 52 stopy, ale może mieć dowolne wyposażenie.
Uczestnicy wypłyną z dowolnego europejskiego portu leżącego powyżej 45. równoleżnika szerokości geograficznej północnej.
Można też rozpocząć rejs w USA, z portu
leżącego powyżej 41. równoleżnika. Wystartować należy od 18 czerwca do 30 września. Trasa prowadzi wokół trzech słynnych
przylądków i w miarę możliwości należy ją
pokonać bez postojów.
Do francuskich regat także zgłosiło się 23
uczestników (lista zostanie zamknięta 31
marca). Start zaplanowali przedstawiciele
ośmiu krajów. Nie ma wśród nich utytułowanych żeglarzy, ale są dwie panie. Do regat
przygotowuje się Polka Monika Matis, która
pod brytyjską banderą popłynie 32-stopowym jachtem „Sea Witch”. To jednostka
zbudowana według projektu łodzi „Eric”, tej
samej, na której wzorowano „Suhaili” Robina Knox-Johnstona. Będzie jednak otaklowana jako kuter.
Główną ideą regat La Longue Route 2018
jest uczczenie Bernarda Moitessiera. Na
pytanie, czy obie rocznicowe imprezy, rozgrywane w tym samym czasie i na tej samej
trasie, nie będą ze sobą konkurować, Olivier
Merbau (uczestnik i współorganizator) odpowiedział: – W Golden Globe Race startują żeglarze chcący się ścigać, natomiast La
Longue Route nawiązuje bardziej do duchowej drogi Bernarda Moitessiera.
Jak długo będą trwać regaty? Anglicy
twierdzą, że zwycięzca powinien dotrzeć
do mety po około 240 dniach, czyli pod koniec lutego 2019 roku. Francuzi w ogóle nie
podejmują takich rozważań. – Płyniemy dla
siebie. Regaty się zakończą, kiedy ostatni
żeglarz bezpiecznie dotrze do celu – powiedział nam Olivier Merbau.
Marek Słodownik
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Jean-Luc Van Den Heede, jeden z faworytów Golden Globe Race.

Fot. Jean-Marc Arthot

J

ean-Luc Van Den Heede, prawie
73-letni francuski skipper, jeden
z faworytów wyścigu Golden Globe
Race 2018, w rozmowie z Markiem Słodownikiem.
Marek Słodownik: Jesteś doświadczonym żeglarzem oceanicznym. Startowałeś
w wielkich regatach. Byłeś drugi i trzeci
w Vendée Globe oraz w BOC Challenge.
Zająłeś czwarte miejsce w Transat Jacques Vabre oraz drugie w Route du Rhum.
Po co ci teraz, po siedemdziesiątce, udział
w Golden Globe Race?
Jean-Luc Van Den Heede: Po prostu stawiam sobie nowy cel. Chcę jeszcze raz popłynąć w regatach.
A może chcesz wreszcie poczuć smak
zwycięstwa?
Nie założę się, że wygram te regaty. Na
starcie zobaczymy wielu dobrych żeglarzy,
dla których ukończenie Golden Globe Race
będzie spełnieniem życiowych marzeń. A dobry wynik – wielkim sukcesem oraz realiza-
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Francuz popłynie jachtem „Matmut”.

cją skrywanych pragnień. Dlatego uczestnikom nie zabraknie determinacji. Zapowiadają
się wielkie emocje i walka do końca.
Ale nie ukrywajmy – jesteś głównym faworytem. Masz największy staż i największe sukcesy. A także sponsora i budżet.
To jednak nie gwarantuje zwycięstwa.
Nie czuję się faworytem, wszyscy mamy
zbliżone szanse. Firma Matmut dostrzegła
we mnie potencjał i wspiera moje przygotowania. Dzięki temu mogę spokojnie sposobić się do regat.

Na jakim jachcie popłyniesz?
Wybrałem sprawdzoną konstrukcję – model Rustler 36. Po różnych akwenach świata
pływa wiele takich łodzi i na ogół nie ma
z nimi problemów. Mój egzemplarz kupiłem w 2016 roku i powoli przygotowuję
go do rejsu. Będzie to najdłuższa wyprawa
w wieloletniej karierze tego jachtu.
Jakie prace zaplanowałeś przed startem?
Rozebrałem jacht do ostatniej śrubki,
bo stara konstrukcja wymaga szczególnej
troski i dokładnego sprawdzenia. Wymieniłem maszt, całe olinowanie, większość
urządzeń elektronicznych, większość żagli,
silnik pomocniczy i alternator. Zmieniłem
trochę wnętrze, adaptując je do moich potrzeb. To wszystko sprawia, że jacht otrzymał nowe życie. Ostatni sezon poświęciłem
na dostrojenie całości, dokładne poznanie
łodzi i sprawdzenie ustawień żagli. To
żmudna praca, ale z pewnością przyniesie
owoce podczas regat. Mam mnóstwo notatek. Poznając jacht od podstaw, mogę dziś
powiedzieć, że nie kryje już przede mną
wielu tajemnic. Zimą wypływam w Zatokę
Biskajską i na północny Atlantyk, by potrenować w trudniejszych warunkach. Będę
też testować żeglugę na awaryjnym takielunku. To konieczne przed rejsem dookoła
świata.
Czy trudno po latach wrócić do oceanicznej rywalizacji?
Moje ostatnie regaty, w których brałem
udział, to wyścig BOC Challenge 1995.
Przez wszystkie kolejne lata myślałem o następnym starcie, ale nie mogłem się zdecydować. Świat pędzi w zawrotnym tempie.
Regaty się zmieniają bardzo szybko, a ja nie
wszystkie zmiany akceptuję. A marzenia
pozostają... Dlatego cieszę się, że wreszcie
odnalazłem moje współzawodnictwo. Formuła regat Golden Globe Race bardzo mi
odpowiada, jest jakby skrojona dla mnie.
Decyduje o tym konstrukcja i wiek jachtów,
ich wyposażenie, także wiek uczestników.
Ta impreza nawiązuje do żeglarstwa sprzed
pół wieku. I właśnie dlatego będzie to bardzo ciekawe doświadczenie.
Czy te regaty będą łatwiejsze od tych,
w których startowałeś wcześniej?
Mogą się wydawać łatwiejsze, bo na dość
powolnych jachtach dostojnie będą się ścigać
starsi panowie (śmiech). Ale to tylko pozory.
Już same zapisy w regulaminie są dla nas
wyzwaniem – brak elektronicznej nawigacji,
autopilotów, żegluga bez wsparcia meteo oraz
bez kontaktu z lądem. Czysta klasyka.
luty – marzec 2018
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Regaty się zmieniają bardzo szybko.
A nasze marzenia wciąż takie same

Czy Golden Globe Race stanie się imprezą cykliczną?
To już się dzieje. Powstają monotypowe
jachty stalowe. Wielu żeglarzy bardzo się
interesuje startem w drugiej edycji. Co tydzień ktoś dzwoni do mnie w tej sprawie.
Nie brakuje jednak kontrowersji. Były
problemy z wyborem portu regat, sponsorami, trwają też gorące dyskusje o bezpieczeństwie. To nie buduje dobrego klimatu wokół imprezy.
Zgoda, kontrowersje są. Ale przypomnij
sobie atmosferę sprzed pierwszej edycją
Mini Transat lub Vendée Globe. Uczestników uważano wówczas za szaleńców kuszących los. Dziś natomiast trudno sobie
wyobrazić światowe żeglarstwo bez tych
imprez, bez nowinek technologicznych
i milionowych budżetów. Podobnie będzie
z regatami Golden Globe Race – najpierw
wrzawa, a później zachwyt. To tylko kwestia czasu.
Wiele lat pływałeś na swoim czerwonym keczu „Vendee Enterprises”. Gdy
inni mieli już łodzie nowej generacji, ty
wciąż byłeś wierny tej konstrukcji i potrafiłeś na niej doskonale żeglować. Czy
ta łódź wciąż pływa?
Catherine Chabaud żeglowała na niej
w regatach Vendée Globe. Ale to stare
czasy. Później jacht zmienił właściciela
i mocno podupadł. Ale wkrótce powróci –
w przyszłym roku wystartuje w regatach
Route du Rhum. Trochę się boję ponownego z nim spotkania. Bo dla mnie to nie był
tylko jacht, to był prawdziwy przyjaciel.
Jak zareagowali twoi najbliżsi, gdy się
dowiedzieli, że znów wystartujesz w okołoziemskim wyścigu?

FOT. B. STICHELBAUT / DPPI / RIVACOM
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W 2004 roku Jean-Luc Van Den Heede ustanowił rekord
samotnej żeglugi dookoła świata na trasie ze wschodu
na zachód.

No, prawdę mówiąc, żona zachwycona nie
była. Gdy jej o tym powiedziałem, powiało
chłodem. Ale tego samego dnia usłyszała radiowy komunikat o regatach i trochę się uspokoiła. Dziś jest moim największym fanem.
Co w takich regatach jest dla ciebie najtrudniejsze? Brak snu, samotność, stres?
Wszystko to, co wymieniłeś, jest dokuczliwe. Potworne zmęczenie podczas samotnej
żeglugi, odpowiedzialność i jeszcze niepokój
o bliskich. Wiem, że dla nich to nie jest łatwy czas, dlatego także o nich często się martwię podczas regat. Ale gdy już dopłyniesz

Uczestnicy Golden Globe Race 2018 spotkali się na targach w Paryżu.
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Fot. Christophe Favreau / PPL / GGR

do mety na dobrym miejscu, wszystko staje
się inne. Na świat patrzysz zupełnie inaczej.
Tam, na morzu, czas płynie wolniej. Możesz
przemyśleć wiele spraw, ale też dość szybko
wchodzisz w rytm morski i kompletnie się
przestawiasz. To jest taki reset umysłu.
Powrót to najszczęśliwszy moment?
Czasem wyjście w morze, bo zostawiasz
za sobą wiele kłopotów i spraw, a poza tym
przedstartowa gorączka jest bardzo wyczerpująca. Na morzu wszystko się uspokaja.
Powrót to wyczekiwanie na metę. Emocje,
walka na granicy świadomości, bo kolejne
fazy zmęczenia się nakładają, a ty gonisz
resztami sił, „na rezerwie”. Marzysz, by to
już się skończyło. Ale wkrada się także poczucie pustki, gdyż zaczynasz rozumieć, że
zbliża się koniec takiego morskiego życia.
O czym zwykle marzysz, pokonując
ostatnie mile?
Nie będę oryginalny: kąpiel, świeże jedzenie i dobre wino. No i oczywiście bliskość rodziny. To wspaniałe uczucie, warte
wszystkich trosk i zmęczenia.
W dniu startu będziesz mieć 73 lata.
Dasz sobie radę w najtrudniejszych warunkach czy raczej postawisz na zachowawczą żeglugę?
Nie umiem pływać zachowawczo w regatach. Choć oczywiście jestem świadom
ograniczeń wynikających z wieku.
Jaki czas zanotuje zwycięzca regat?
Sądzę, że 8 lub 9 miesięcy. To długa trasa, a jachty nie są tak szybkie jak współczesne maszyny regatowe.
Co później? Czym się zajmiesz po
regatach?
Najpierw błogi spokój w domowej atmosferze i radość ze stabilnej podłogi. Szybko
jednak zatęsknię za kolejnym wyzwaniem,
adrenaliną i atmosferą rywalizacji. Kto ma
w sobie to coś, ten wie, o czym mówię.
Dzierżysz rekord samotnej żeglugi dookoła świata trasą ze wschodu na zachód,
pod wiatr i prądy. Swój pamiętny rejs
ukończyłeś w 2004 roku. Dotąd nikt nie poprawił twojego wyniku. Co ciekawe, okołoziemską trasę z zachodu na wschód, wokół trzech przylądków, pokonało non stop
ponad 200 samotników. W ten sam sposób,
ale w przeciwną stronę, zaledwie kilku.
Rekord ustanowiłem dopiero w czwartym
rejsie. To były bardzo trudne próby. Naprawdę trudne. Pierwsze nie miały odpowiedniego wsparcia finansowego, więc zakończyły
się niepowodzeniem. Ale w końcu się udało
– do dziś mam ogromną satysfakcję. Chyba
żaden inny rekord w światowym żeglarstwie
tak długo nie pozostawał niepobity. Minęło
już 13 lat i najlepszy rezultat wciąż należy
do jachtu „Adrien” (122 dni, 14 godzin i 3
minuty). Ale z tego powodu moje codzienne
lądowe życie nie różni się zbytnio od życia
moich sąsiadów.
Rozmawiał Marek Słodownik
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Robin Knox-Johnston:
„To będą regaty zwykłych ludzi”

Robin Knox-Johnston w regatach Velux 5 Oceans.

Z

Robinem Knox-Johnstonem, legendarnym zwycięzcą pierwszych okołoziemskich regat, rozmawia Marek Słodownik.
Marek Słodownik: Sir Robin, pański
rejs sprzed 50 lat rozpoczął nową epokę
w oceanicznym żeglarstwie. Czy wówczas zdawał pan sobie sprawę, jak ważną
kartę w historii zapisuje?
Robin Knox-Johnston: Tak. Mając w pamięci okołoziemski rejs z jednym postojem sir
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Fot. Velux 5 Oceans

Francisa Chichestera na jachcie „Gipsy Moth
IV” (lata 1966-1967), wszyscy uczestnicy naszego wyścigu zdawali sobie sprawę, że stawiają kolejny krok w rozwoju żeglarstwa i podejmują jedno z ostatnich wielkich wyzwań
stojących przed człowiekiem. To był ważny
powód, by wziąć udział w tamtych regatach.
Spodziewał się pan wówczas, że oceaniczne żeglarstwo tak szybko będzie się
rozwijać?
Trudno przewidywać przyszłość. Czy
dziś potrafisz powiedzieć, jak będzie wy-

glądać jachting za kolejne pół wieku, choćby w przybliżeniu? 50 lat temu opłynąłem
świat w 312 dni, bez pomocy z zewnątrz
i bez zawijania do portów. Dziś rekord Françoisa Gabarta wynosi 42 dni. Któż mógł
się tego spodziewać? Na pewno nie ja.
Czym współczesne żeglarstwo najmocniej się różni od pańskich wyobrażeń
o nim sprzed lat?
Prędkość! Na moim 32-stopowym gaflowym keczu „Suhaili” płynąłem ze średnią
prędkością 4,2 węzła. François na trimaranie „Macif” uzyskał średnią prędkość 27
węzłów. W dobę przepłynął aż 851 mil. Za
moich czasów o takich osiągach nawet nie
marzyliśmy, to było coś niewyobrażalnego.
Nawet dziś budzą one pewne niedowierzanie. Współczesne jachty z włókien węglowych są dużo lżejsze i mocniejsze od tych
sprzed lat. To samo dotyczy olinowania.
Do tego mamy nowoczesne oddychające
ubrania i oczywiście żywność. Nie trzeba
już wozić ciężkich puszek. Dziś żeglarze
dolewają wodę do liofilizowanych potraw
i gotowe. Nawet wody nie muszą mieć na
pokładzie, bo są odsalarki.
Czy współczesne regaty mają jeszcze tę
magię, którą miał Golden Globe Race?
Pod koniec grudnia ubiegłego roku ukończyłem wyścig Sydney – Hobart. To był
mój czwarty start na tym akwenie. Odpowiadałem za nawigację i taktykę na jachcie
„Game On”, jednym z kilku uczestniczących w regatach Clipper Race, które organizuję. To 68-stopowa jednostka szkoleniowa z załogą złożoną z byłych żołnierzy,
w przeszłości rannych na polu walki. Ścigaliśmy się z innym jachtem (takim samym),
na którym byli australijscy kombatanci.
Wygraliśmy z przewagą 13 godzin. Mówię
o tym, ponieważ uważam, iż wola zwycięstwa i poczucie koleżeństwa wciąż są takie
same. Zmieniły się tylko jachty…
Dla miłośników żeglarstwa jest pan
legendarną postacią. Jakie przesłanie
przekaże pan uczestnikom tegorocznych
rocznicowych regat Golden Globe Race?
Nie jestem bezpośrednio zaangażowany
w organizację tych regat. Ale wybieram się
na start do Francji 1 lipca. Uczestnikom życzę
przede wszystkim szczęśliwego powrotu do
domów. Dziś większość regatowych łodzi jest
poza zasięgiem zwykłych żeglarzy. Dlatego
dobrze jest zobaczyć rywalizację na solidnych konstrukcjach sprzed lat, sprawdzonych
na różnych akwenach, będących w zasięgu
zwykłych ludzi. To krzepiące.
Rozmawiał Marek Słodownik
luty – marzec 2018
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Profesjonalna odzież regatowa

Polki wciąż w elicie Pucharu Świata

A

punktów, co drugie w klasyfikacji Holenderki. Nasza załoga dobrze wystartowała
i cały czas płynęła w czołówce. Wyścig
medalowy ukończyła na czwartej pozycji,
zapewniając sobie drugą lokatę w końcowej klasyfikacji. Zdecydowanie najlepiej
żeglowały brązowe medalistki mistrzostw
świata, Słowenki Tina Mrak i Veronika
Macarol (drugie w wyścigu medalowym).
Trzecie miejsce wywalczyły Japonki Ai
Kondo Yoshida i Miho Yoshioka (siódma
lokata w medal race).
– To były trudne regaty. Naszym celem
była walka o najlepsze miejsce, chciałyśmy też wykorzystać obecność światowej
czołówki, by w tej stawce przetestować

ustawienia nowego sprzętu – podsumowuje
Agnieszka Skrzypulec. – Przez wszystkie
dni, niezależnie od siły wiatru, byłyśmy
blisko podium. Cieszymy się, że w wyścigu
medalowym utrzymałyśmy koncentrację,
popłynęłyśmy szybko i dobrze taktycznie.
Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki
(klasa 49er) zajęli w Miami 13 pozycję,
natomiast Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński ukończyli regaty na 49 miejscu.
Agata Barwińska (klasa Laser Radial) była
25, a Magdalena Kwaśna – 34. Paweł Tarnowski (RS:X) wywalczył szóstą pozycję,
natomiast Radosław Furmański był 20.
Kolejne regaty Pucharu Świata w drugiej
połowie kwietnia w Hyères.


Agnieszka i Irmina w Miami. Druga pozycja w regatach Pucharu Świata. 		

Fot. Richard Langdon / Sailing Energy (2)

gnieszka Skrzypulec i Irmina
Mrózek Gliszczynska (klasa 470)
wywalczyły w styczniu srebrne medale podczas regat Pucharu Świata
w Miami. Była to druga impreza aktualnego cyklu (pierwsza, zwycięska dla Polek,
odbyła się w Japonii jesienią ubiegłego
roku). Niemal przez wszystkie dni regat
żeglarzom dopisywał wiatr wiejący z prędkością około 20 węzłów. Polki, aktualne
mistrzynie świata, reprezentujące SEJK
Pogoń Szczecin i ChKŻ Chojnice, tylko
raz zajęły miejsce poza pierwszą dziesiątką. Do wyścigu medalowego przystąpiły z trzeciej pozycji, tracąc 13 punktów
do liderek ze Słowenii i mając tyle samo
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Operacja Volvo 2018. Polski „Copernicus”
wystartuje w The Legends Race

„Copernicus”, weteran sprzed 45 lat, przypomni o sobie światu na wodach Morza Północnego.		

Fot. Archiwum PZŻ

O

Flaga Pomorskiego Związku Żeglarskiego trafi na pokład „Copernicusa”.
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Fot. Tadeusz Lademann

rganizatorzy Volvo Ocean Race
pielęgnują pamięć o starych jachtach i załogach sprzed lat. The
Legends Race to wyścig regatowych łodzi
z dawnych edycji okołoziemskich regat.
Przed nami druga odsłona imprezy i polski
akcent – w The Legends Race wystartuje
„Copernicus”, weteran z sprzed 45 lat. Będzie
to zapewne najstarsza jednostka we flocie,
z pewnością najmniejsza, jedyna drewniana
i jedyna z pierwszej edycji Whitbread Round The World Race (Polacy zajęli wówczas
11 miejsce). Na dodatek na pokładzie będą
członkowie dawnej załogi Zygfryda Perlickiego. Dla kibiców to wspaniała okazja, by
znów spotkać bohaterów minionej epoki.
A dla młodszych uczestników wyścigu – niezwykła sentymentalna podróż łącząca pokolenia polskich regatowców.
Zaplanowano zlot jachtów w Göteborgu
(od 14 do 21 czerwca), gdzie kibice będą
odwiedzać pokłady legendarnych łodzi. Na
koniec, w czwartek 21 czerwca, będziemy
podziwiać paradę starych jednostek oraz
start The Legends Race. Jachty pokonają
462 mile z Göteborga do Hagi. Krótko po
luty – marzec 2018

starcie oldtimerów, na tę samą trasę wyruszą regatowe maszyny uczestniczące w tegorocznej edycji Volvo Ocean Race. Będzie
to ich ostatni etap okołoziemskich zmagań.
W Holandii znów będziemy mogli odwiedzać pokłady legendarnych łodzi.
Udział polskiego jachtu w The Legends
Race wspiera firma Volvo Car Poland. –
To ważny element naszej polityki wspierania polskiego żeglarstwa. Zaangażowanie
w ten projekt jest także hołdem dla żeglarzy
z „Copernicusa” – mówi Stanisław Dojs, PR
Manager w Volvo Car Poland. W Göteborgu, gdzie rozpocznie się wyścig legendarnych jachtów, działa centrala marki Volvo.
Drugim sponsorem udziału polskiej ekipy
jest firma AkzoNobel, która swą siedzibę
ma w Holandii.
Na pokładzie będzie osiem osób. Kapitanem został Bronisław Tarnacki, członek
dawnej załogi „Copernicusa”, a trymerem
jego syn – znany regatowiec Piotr Tarnacki. Ze starej ekipy będą także Bogdan Bogdziński i być może również Ryszard Mackiewicz (Zygfryd Perlicki zmarł w sierpniu
ubiegłego roku, a Zbigniew Puchalski –
w listopadzie 2014 roku).
Jacht wyruszy z Gdyni 15 czerwca. Wymiany załóg zaplanowano w Göteborgu
(przed startem) oraz w Hadze (przed rejsem powrotnym do Polski). – Udział w tym
wyścigu to spełnienie marzeń i niezwykła sztafeta pokoleń. Popłynę z tatą, więc
z pewnością będą nam towarzyszyć silne
emocje. Nie zabraknie też wzruszających
chwil. Już dziś przechodzą mi ciarki po
plecach na samą myśl o tym rejsie – mówi
Piotr Tarnacki. – Oczywiście zdaję sobie

sprawę, że w konfrontacji z innymi nowszymi jachtami nie mamy szans, ale przecież zwycięstwo nie jest tu najważniejsze
– dodaje Piotr.
Yacht Klub Stal Gdynia, armator jednostki, starannie przygotowuje łódź do regat.
Przeprowadzono remont kadłuba i dodano
cztery nowe żagle. Łódź otrzyma barwy
sprzed lat. Zaplanowano także przygotowanie strojów nawiązujących do dawnych
ubiorów załogi. Okolicznościowe koszulki
przygotuje firma Henri Lloyd, która w 1973
roku również dostarczyła ubrania na pokład
(ponoć przyszedł na keję Henryk Strzelecki, twórca Henri Lloyd, i zostawił sztormiaki dla wszystkich członków załogi).
Pierwszą edycję The Legends Race zorganizowano w Alicante w 2011 roku. W imprezie uczestniczyło kilkanaście jachtów i prawie 600 żeglarzy. Wielu z nich przywdziało
z tej okazji stylizowane stroje z epoki. Znów
stanęli na pokładach i ponownie zostali owacyjnie przywitani przez kibiców.

W tym roku do udziału w regatach zgłoszono dziesięć jachtów. Są wśród nich jednostki,
które przed laty skupiały uwagę kibiców. Wystartuje „Flyer” Cornelisa van Rietschotena
(zmarł w 2013 roku), jedynego dwukrotnego
triumfatora regat. Będzie jacht „Silk Cut”
Lawrie’ego Smitha, najszybszy jacht z edycji
1997 / 1998, któremu zwycięstwo odebrała
awaria masztu nieopodal Hornu. Przypłynie
„Rothmans” tego samego Smitha, który rywalizował w latach 1989 i 1990. Zobaczymy
jacht „Amer Sports One” Granta Daltona
– w 2002 roku zajął trzecie miejsce. Będzie
też „Sanya” – nowszy jacht z edycji 2011 /
2012 (wcześniej znany pod nazwą „Telefónica
Blue”). Na starcie zobaczymy również jachty
dawnych uczestników regat, które nie rywalizowały w wyścigu – „Tokio II” to jednostka treningowa Chrisa Dicksona z 1993 roku,
a „Assa Abloy” to treningowy jacht Neala
McDonalda z 2001 roku (kilka lat później żeglował pod polską banderą jako „Bank BPH”).
Marek Słodownik

Rok 2002. Paul Cayard i Grant Dalton na pokładzie
„Amer Sports One”.
Fot. Rick Tomlinson

Grudzień 2001. „Amer Sports One” na trasie Volvo
Ocean Race.
Fot. Rick Tomlinson

Jacht Granta Daltona zajął przed laty drugie miejsce
w okołoziemskich regatach.

Fot. Carlo Borlenghi / Sea&See

Fot. Carlo Borlenghi / Sea&See

W The Legends Race wystartuje jacht „Amer Sports One” Granta Daltona.
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Dee Caffari. Jedyna pani kapitan
w Volvo Ocean Race

Dee Caffari za sterem jachtu „Turn The Tide On Plastic”. Start do pierwszego etapu Volvo Ocean Race. 		

B

rązowe oczy patrzą wprost na rozmówcę. Czuję jej pewność siebie
i jakiś wewnętrzny entuzjazm, który widać w każdym geście i słowie. Brytyjka Denise „Dee” Caffari, skipper w załodze
Turn the Tide on Plastic, rozmawia absolutnie
szczerze i chyba dobrze się czuje w nowej roli
lidera drużyny. Pięć razy opłynęła świat. Jest
pierwszą kobietą, która odbyła samotne okołoziemskie rejsy w obu kierunkach – na wschód
i na zachód. A także jedyną, która trzy razy
okrążyła świat w rejsach non stop. Uczestniczyła w regatach samotników Vendée Globe,
w wyścigu załóg dwuosobowych Barcelona
World Race oraz w załogowych etapowych
regatach Volvo Ocean Race. Z 45-letnią żeglarką rozmawiałam w Alicante.

Milka Jung: Pięć razy opłynęłaś świat
i znów wracasz. Co cię ciągnie na oceany?
Dee Caffari: Na morzu każdy dzień jest
inny. Poza tym zawsze możesz coś zrobić lepiej. Tym razem otrzymałam propozycję poprowadzenia jachtu w Volvo Ocean Race – to
wyjątkowa sprawa. Nie mogłam odmówić…
Kusząca propozycja.
Oczywiście. Chciałam znów wystartować
w regatach i ponownie popłynąć dookoła
świata. Ale nawet nie marzyłam, by zostać
kapitanem i szefem zespołu, więc to była niespodzianka. A także wyzwanie, które sprawiło wielką przyjemność.
Jaki wynik chciałabyś osiągnąć?
Musimy wygrać (śmiech). Wszystkie załogi, które stawiły się na starcie, marzą

Luty 2018. Dee Caffari udziela wywiadu w chińskim mieście Kanton.
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Fot. Jen Edney

Fot. Jen Edney

o sukcesie. Oczywiście znamy swoje miejsce w szyku, ale to przecież ocean, więc
wszystko się może wydarzyć i wszystko
jest realne. Ekipa Mapfre to faworyci, najdłużej są razem i mają solidne wsparcie
finansowe. Także Dongfeng Race Team
jest bardzo mocny. Ale przecież wszyscy
popełniają błędy, więc na trasie walczymy
od startu do mety. Chcemy płynąć konsekwentnie, najszybciej jak potrafimy, unikając błędów. Oczywiście mamy respekt
przed siłami natury.
Jednak w tych regatach nie tylko zwycięstwo się liczy. Patrzę na załogę i widzę
jak rosną, jak się rozwijają – to wspaniałe.
Mamy też misję związaną z kampanią Turn
the Tide on Plastic. Chcemy zwrócić uwagę
na zanieczyszczenie oceanów i konieczność
ograniczenia produkcji plastiku. W trakcie
rejsu prowadzone są badania wody, przede
wszystkim mające na celu określenie poziomu mikrogranulek plastiku w oceanach.
Jak oceniasz swoją załogę?
Zespół jest bardzo młody, pełen energii i entuzjazmu. Niektórzy mają na koncie kilka okołoziemskich wyścigów i duże
oceaniczne doświadczenie. Tacy załoganci
mają swoje nawyki i wiedzą, co trzeba robić.
luty – marzec 2018
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Caffari w wiosce regatowej w Hongkongu.

Fot. Pedro Martinez

FOT. BRIAN CARLIN (2)

Dee analizuje sytuację na trasie.

Chwila dla siebie przed kolejną wachtą.

Najtrudniejszy etap regat?
Pierwszy, bo Morze Śródziemne to loteria. Chyba lepiej byłoby od razu płynąć do
Kapsztadu. Poza tym każdy etap na dalekim południu, gdyż 60 proc. mojej ekipy
nie żeglowało dotąd w tych szerokościach
geograficznych.
Co myślisz o jachtach, na których żeglujecie w Volvo Ocean Race?
Są identyczne. Były mierzone, więc nie
trzeba się martwić, że jakaś ekipa ma lepszą
łódź. Wszystko zależy od załogi. Żegluga jest
dość mokra, wnętrza nie są zbyt wygodne, ale
i tak czerpiemy radość z rywalizacji i szybkiej jazdy. Poza tym jachty świetnie prezentują się na zdjęciach (śmiech). No i są dość
bezpieczne – raczej się nie rozpadną na kawałki. Wcześniej nie raz żeglowałam na jednostkach, do których nie miałam tak dużego
zaufania. Dlatego teraz staramy się wyciskać
z łódek jak najwięcej.
Myślisz o ponownym starcie w Vendée
Globe?
Oczywiście. Gdy płynę z załogą, często
myślę, że łatwiej byłoby w samotnym rejsie (śmiech). W Vendée Globe też jest sporo
pracy zespołowej, ale w chwili startu zostaję
na pokładzie sama. Żeglarze zawsze myślą
o tym, co później… W mojej załodze są
olimpijczycy i zawodnicy z Pucharu Ameryki. Rozmawiamy więc o tym, jak to jest
na igrzyskach i jak to jest w America’s Cup.

Dwie osoby wystartują w regatach olimpijskich w Tokio (Annalise Murphy i Francesca
Clapcich). Inni z nadzieją czekają na kolejną
edycję pucharu. Poznajemy różne odmiany
zawodowego żeglarstwa i nieustannie się od
siebie uczymy.
Rozmawiała Milka Jung
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Pozostali niekiedy pytają, dlaczego podejmujemy jakąś decyzję. Dociekliwość debiutantów odświeża umysł i pozwala spojrzeć
na zadanie z innej perspektywy. Czasem ich
pomysły warto wziąć pod uwagę, innym razem nie. Ale każdą sprawę staramy się przedyskutować i rozważyć, na pokładzie mamy
naprawdę fajną atmosferę.
Ponieważ budżet jest ograniczony, nie
mamy na stałe coacha do spraw psychologicznych. Przeszliśmy za to kilka szkoleń
ze specjalistami, którzy nas odwiedzali.
Można powiedzieć, że pełnię na pokładzie
funkcję coacha, ale preferuję zarządzanie
otwarte – każdy może wyrazić swoją opinię i zaproponować jakieś rozwiązanie.
Warto też zwrócić uwagę, że nasza ekipa
to aż dziewięć narodowości. Niestety nie
ma Polaków. No właśnie, gdzie są polscy
żeglarze?
W twojej załodze jest najwięcej kobiet,
aż pięć. Do tego masz pięciu facetów. Jak
to działa?
Mamy system czterogodzinnych wacht,
ale co dwie godziny na pokład wychodzą
dwie „świeże” osoby. Nawigator Nicolas
Lunven i ja pojawiamy się tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Tak więc budzimy się,
kiedy trzeba i odpoczywamy, gdy możemy.
Sposoby na rozwiązywanie konfliktów?
Podczas poprzedniej edycji Volvo Ocean
Race na pokładzie kobiecego zespołu SCA
było bardzo dużo napięć. Niezbyt dobrze
nam szło zarządzanie tą sytuacją. Więc teraz, po pierwsze – ja prowadzę załogę, odpowiadam za nią i wykorzystuję całe swoje
doświadczenie, by unikać spięć. Po drugie,
zachęcam wszystkich do dyskusji. Po trzecie, proszę, by nie wszystko brali do siebie.
Mówię więc: „Powinniśmy spróbować zrobić to tak i tak”. Albo: „To mi się podoba,
ale tamto rozwiązanie było do kitu”. Rozmawiamy, więc wszyscy czują się docenieni i widzą swój wkład w siłę zespołu. Mam
nadzieję, że uda się to utrzymać. Oczywiście z każdym tygodniem będzie coraz
trudniej. Bo ludzie będą zmęczeni. Będą
się bać. Niektórzy będą się wkurzać, a inni
będą wkurzający – każda iskra może doprowadzić do wybuchu. Ale mam nadzieję,
że unikniemy poważnych kłopotów.
Wolisz żeglować z załogą czy samotnie?
Lubię obie formuły rywalizacji. Każda
z nich ma plusy i minusy. Po zakończeniu
tych regat pewnie znów zapragnę odpocząć
od ludzi i popłynę w samotny rejs (śmiech).
W żeglowaniu załogowym podoba mi się
intensywność, praca zespołowa, zdobywanie nowych kontaktów oraz dzielenie się
doświadczeniem z innymi. Obserwuję, jak
moja załoga się rozwija i przy okazji sama
zdobywam nowe doświadczenia. Natomiast
w samotnej żegludze jestem zdana tylko na
siebie. W razie niepowodzenia, wina spada
na moją głowę – lubię ten rodzaj presji.
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Best for Travel: Delphia BluEscape 1200.

Fot. Delphia Yachts

Best of Boats 2017

O

statnia edycja międzynarodowego
konkursu Best of Boats przyniosła
sukcesy polskim stoczniom. 17
jurorów z 17 europejskich magazynów przeprowadziło łącznie 585 testów łodzi i jachtów
motorowych. Aż 170 z nich to jednostki debiutujące na rynku. Do finału nominowano
22 konstrukcje w pięciu kategoriach: Best
for Beginners (najlepsza łódź dla początkujących), Best for Fishing (najlepsza do wędkowania), Best for Family (najlepsza dla rodzin),
Best for Fun (najlepsza do rozrywki) i Best
for Travel (najlepsza do podróży). Wśród nominowanych znalazło się kilka konstrukcji
wytwarzanych w Polsce oraz dwa jachty polskich marek: Delphia BluEscape 1200 walcząca w kategorii Best for Travel oraz Parker
750 DC z kategorii Best for Fun.
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się
podczas berlińskich targów Boat & Fun,
które są partnerem nagrody i wspierają
jurorów nie tylko w organizacji finałowej ceremonii, ale także aranżując testy
najnowszych jachtów na terenie Niemiec.
Na uroczystą galę przybyli przedstawiciele
stoczni oraz zaproszeni goście.

W kategorii Best for Travel zwyciężyła
Delphia BluEscape 1200. To luksusowa łódź
przystosowana do długich podróży, nie tylko
po wodach śródlądowych. Wnętrze zaskakuje przestrzenią. Salon, wygodne kabiny, obszerne łazienki, całkowicie zadaszony kokpit,
szerokie burtowe przejścia do części dziobowej – BluEscape to właściwie dom na wodzie.
W ogromnym kokpicie wypoczywamy na
wygodnych kanapach. Pośrodku rozstawiamy stół i dodatkowe krzesła ukryte w podłodze. Przed deszczem chroni nas ogromny
dach z dużymi otwieranymi świetlikami
i bateriami słonecznymi. Gdy składamy duże
przeszklone drzwi, kokpit łączy się z salonem
i zamienia się w tarasową jadalnię.
W salonie mamy burtową kanapę, przednie siedzisko z przekładanym oparciem oraz
dwa dodatkowe krzesła barowe wysuwane
spod blatu. Na prawej burcie jest kambuz
z piekarnikiem, dużą płytą grzewczą, zmywarką, lodówką, dużym blatem, zlewozmywakiem i kostkarką do lodu. Cały salon jest
zaskakująco wysoki, przestronny i bardzo
jasny. Po stopniach w osi jachtu schodzimy do części mieszkalnej. Na lewej burcie

Finnmaster Husky R5.

Wellcraft 222.

Fot. Arek Rejs

Jeanneau Leader 33.

Fot. Arek Rejs

Invictus 370 GT.
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Fot. Kari Wilén

Fot. Materiały stoczni

dwuosobowa sypialnia gościnna. Na prawej
– łazienka z pralnią oraz druga obszerniejsza z przedziałem prysznicowym. Możemy do niej wejść drzwiami z korytarza lub
drzwiami z armatorskiej kabiny dziobowej
(model BluEscape 1200 dostępny jest także
w wersji z trzema kabinami). Jacht napędzany najmocniejszym zestawem silników (dwa
motory Nanni N4, każdy o mocy 140 KM)
rozpędza się do ponad 10 węzłów. Łódź
bardzo sprawnie przyspiesza, poza tym doskonale manewruje. Cena: od 145 000 euro
netto. Ewa Kot, odbierając wyróżnienie
w Berlinie, zadedykowała nagrodę całej załodze stoczni Delphia Yachts.
W kategorii Best for Beginners zwyciężyła łódź Finnmaster Husky R5 z fińskiej
stoczni Oy Finn-Marin. To nie tylko funkcjonalna, wygodna i łatwa w manewrowaniu
jednostka, ale także – dzięki aluminiowemu
kadłubowi – bezpieczna i wytrzymała. Martin Kortell, przedstawiciel producenta, powiedział: „Husky to nowa marka. Nagroda
pomaga nam w promocji łodzi i utwierdza
w przekonaniu, że obraliśmy dobry kierunek”. Fińska stocznia nie ma jeszcze dealera
w Polsce. Szkoda, bo to interesująca łódź
dla naszych wodniaków. Aluminiowy kadłub jest lżejszy i łatwiejszy w transporcie
od podobnych łodzi z laminatów. Poza tym
jest łatwiejszy w utrzymaniu – nie musimy
się martwić o antifouling i inne zabiegi konserwacyjne. Wystarczy umyć kadłub myjką
ciśnieniową i po kłopocie. Husky R5 ma
kategorię C, więc możemy pływać nawet po
Zatoce Gdańskiej. Ale myślę, że najlepiej się
sprawdzi na wodach śródlądowych. Łodzią
o niewielkim zanurzeniu możemy podpłynąć nawet do płytkiego i kamienistego brzegu (bez obaw o uszkodzenie dna). Jedynym
minusem, typowym dla jednostek aluminiowych, jest cena: 16 595 euro netto. W tej
cenie producenci łodzi z laminatów oferują
motorówki podobnej wielkości, ale z silnikami. Przed zakupem warto wiec przeanalizować kilka ofert.
W kategorii Best for Fishing wygrała
łódź Wellcraft 222 (od niedawna nowym
właścicielem marki Wellcraft jest stocznia
Jeanneau). To amerykańska otwarta jednostka, bogato wyposażona w osprzęt wędkarski, dzielna i prezentująca dobre osiągi.
Łódź testowaliśmy w ciężkich warunkach,
luty – marzec 2018
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przy wysokiej fali, w deszczu – mimo to
jacht sprawował się doskonale. Wellcraft
222 to maszyna dla prawdziwych miłośników i znawców wędkarskiego fachu. Możemy z niej korzystać na naszych jeziorach
lub wybrać się na całodzienną morską wyprawę. Łódź w wersji podstawowej kosztuje 56 788 euro z 19 proc. VAT (z silnikiem).
W kategorii Best for Family bezkonkurencyjny był jacht Jeanneau Leader 33.
Ten klasyczny cruiser jest zaskakująco
przestronny. Łódź ma duży kokpit, otwarty
salon i obszerne kabiny mieszkalne przeznaczone dla czterech osób. Na jachcie
w pomysłowy sposób zaprojektowano kabi-

nę dziobową – szybko i bez trudu możemy
ją przekształcić w niewielki salon gościnny
z wygodną sofą. „Ta nagroda udowadnia
nam, że tego typu jednostki są przyszłością naszej firmy” – powiedział Martin
Schemkes, przedstawiciel Jeanneau. Jacht
doskonale się sprawdzi zarówno w Zatoce
Gdańskiej, jak i na akwenach Chorwacji.
Dzięki stosunkowo niewielkim rozmiarom,
mógłby pływać nawet po mazurskich szlakach. W wersji podstawowej kosztuje 170
800 euro netto.
W kategorii Best for Fun zwyciężyła łódź
Invictus 370 GT. Marco Zuccolà, przedstawiciel marki, odbierając nagrodę stracił

z wrażenia głos i ze łzami w oczach zdołał
tylko powiedzieć, że jest dumny. Reakcja
uzasadniona, bo w tej kategorii co rok jest
najwięcej nominowanych jednostek i konkurencja jest ogromna. Invictus 370 GT był
największą łodzią w tej grupie, najbardziej
luksusową, z wyposażeniem zaprojektowanym przez włoskich designerów, zbudowaną
z myślą o czerpaniu radości z czasu spędzanego na wodzie. Jacht ma dwie dwuosobowe
kabiny mieszkalne oraz duży otwarty pokład
z materacami na dziobie i rufie. Najlepsze
akweny dla tej jednostki: południe Europy.
Cena: od 319 000 euro netto.
Arek Rejs

Nowy silnik Suzuki.
Mocny, ale z mniejszym apetytem na oktany

FOT. SUZUKI (2)

F

irma Suzuki zaprezentowała na targach w Düsseldorfie swój najnowszy
silnik zaburtowy: model DF325A
o mocy 325 KM. W listopadowym wydaniu
„Wiatru” pisaliśmy o debiutującym na rynku
modelu DF350A o nazwie „Geki” – najmocniejszym w historii silniku przyczepnym Suzuki o mocy 350 KM. Czym się różnią obie
jednostki?
W obu modelach, zbudowanych na tym
samym bloku, mających jednakową pojemność 4390 cm sześciennych, wykorzystano
najnowsze technologie opracowane przez
inżynierów Suzuki. Debiutujący DF325A
ma wszystkie rozwiązania, które wcześniej zastosowano w nieco mocniejszym
DF350A. Jest tu więc Lean Burn Control
System, który dopasowuje mieszankę paliwa i powietrza do warunków pracy. Mamy
także dwustopniową redukcję przełożenia,
odsunięty wał napędowy, bezobsługowy
łańcuch rozrządu, podwójny system wtrysku Dual Injector System oraz hartowane
tłoki. Jest też rezonator – system tłumienia
hałasu i wibracji zamontowany na kolektorze dolotowym. W pokrywie mamy system
wlotu powietrza (Dual Louver System),
który z wyglądu przypomina rybie skrzela. Konstrukcja całkowicie odseparowuje
wodę z powietrza, które dostaje się do motoru. Dzięki temu powietrze w silniku jest
suche, a jego temperatura jest wyższa od
temperatury otoczenia najwyżej o 10 stopni
Celsjusza.
Zastosowano także system dwóch przeciwnie obracających się śrub. To rozwiązanie
nie jest nowe, ale dotąd bardzo rzadko stosowano je w silnikach przyczepnych. Śruby
także opracowano specjalnie do tego modelu – mają minimalizować kawitację i w pełni
wykorzystać moc.
www.wiatr.pl

Nowe silniki mogą pracować na uboższym paliwie.

Czym się zatem różnią obie jednostki?
Nieco mocniejszy DF350A ma bardzo wysoki stopień sprężania (12:1), więc musimy
stosować paliwo o odpowiednio wysokiej
liczbie oktanowej (co najmniej 95). Niekiedy bywa ono trudno dostępne, szczególnie
na stacjach zaopatrujących jednostki koModel DF325A o mocy 325 KM.

mercyjne. Dlatego właśnie firma Suzuki
uzupełnia ofertę o silnik wysokiej mocy,
który nie jest aż tak wymagający – może
pracować na uboższym paliwie (stopień
sprężania: 10,5:1). Tym samym w szczególny sposób zadbano o wydajność motoru.
Suzuki DF325A może pracować na paliwie
RON91, czyli na benzynie o zawartości 91
oktanów.
Yasuharu Osawa, dyrektor generalny działu Global Marine & Power Products w Suzuki
Motor Corporation, powiedział: „Najnowocześniejsze silniki zaburtowe wysokiej mocy
wymagają paliwa o wysokiej liczbie oktanowej. Teraz oferujemy klientom jednostkę napędową doskonale współpracującą z paliwem
uboższym, najpowszechniejszym i najłatwiej
dostępnym na niektórych rynkach. Dzięki
temu nowy DF325A to bardzo ciekawa propozycja dla sektora komercyjnego. Oczywiście nowoczesne technologie zapewnią równie wysoki komfort użytkowania”.
Arek Rejs
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Nowy Parker 850 Voyager.
Styl, przestrzeń i prędkość

Cały kokpit możemy przykryć namiotem.

PARKER 850 VOYAGER

Piękna sportowa sylwetka – jest na czym oko zawiesić.

N

owa łódź Parker 850 Voyager
zadebiutowała na zagranicznych
targach – w grudniu w Paryżu,
a w styczniu w Düsseldorfie. To największa motorówka stoczni Parker Poland z linii
otwartych łodzi typu day cruiser.
Na swym stoisku w Niemczech polska firma zaprezentowała aż sześć jachtów różnej
wielkości. Oferta cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem zwiedzających. Na wystawie nie mogło zabraknąć flagowej jednostki – jachtu Monaco 110, o którym, przy
okazji premiery, pisaliśmy w listopadowym
wydaniu „Wiatru”.

Parker 850 Voyager kusi przestrzenią i jakością wykonania.
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Na pokładzie łodzi 850 Voyager znajdujemy wszystkie rozwiązania znane z poprzednich jednostek typu day cruiser firmy Parker
Poland. Ale w najnowszym modelu mamy
zdecydowanie najwięcej przestrzeni. Tą łodzią może podróżować nawet 10 osób, ale
jeśli planujemy dłuższą wycieczkę z noclegiem, najlepiej zabrać na pokład cztery osoby. Po lewej stronie przestronnego kokpitu
jest duża kanapa otaczająca obniżany stół.
Oparcia są ruchome – możemy tu stworzyć
ogromne łóżko. W razie potrzeby cały kokpit
przykrywamy składanym namiotem – wówczas na łodzi może nocować nawet sześć

Długość
Szerokość
Waga (bez silnika)
Zbiornik paliwa
Zbiornik wody
Załoga
Kategoria CE
Silnik

8,30 m
2,80 m
2200 kg
230 l
100 l
do 10 osób
C
od 300 KM do 350 KM

osób. Na prawej burcie mamy bar z lodówką
i kuchenką oraz stanowisko sternika. Stopnie
znajdujące się z lewej strony konsoli sterowniczej prowadzą na pokład dziobowy. Pod pokładem jest duża dwuosobowa kabina mieszkalna z osobną toaletą i prysznicem. Światło
wpada do wnętrza przez duże okna w burtach
i pokładzie.
Kadłub zbudowano w technologii infuzji
próżniowej – dzięki niej jest lżejszy i bardziej
wytrzymały od łodzi budowanych tradycyjną metodą. W dnie są dwa charakterystyczne wcięcia – takie same, jakie spotykamy
w kadłubach szybkich łodzi sportowych. Te
stopnie, od niedawna stosowane przez stocznię Parker Poland w łodziach rekreacyjnych,
zmniejszają tarcie, redukują zużycie paliwa
i pozwalają osiągać większe prędkości.
Parker 850 Voyager napędzany jest przyczepnym silnikiem o maksymalnej mocy
350 KM. Maksymalna prędkość: 46 węzłów.
Arek Rejs

Düsseldorf 2018. Światowa premiera. Fot. Arek Rejs (2)
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Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Sklep Slam, Mikołajki, Plac Wolności 2, tel. 602 776 202
Stanica w Nadbrzeżu, Tolkmicko, tel. 601 949 616
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79

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

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42,
tel. (61) 67 039 59
Decathlon Swadzim, św. Wincentego 5, Tarnowo Podgórne
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
JKW Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, tel. 730 730 789
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70 Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
Sklep Easy Surf, Poznań, Warszawska 39/41, tel. 513 020 570
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Częstochowska 15/4,
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
tel. (62) 767 18 67
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
ŻMKS Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
Sklep Smart, Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Żeglarski Auto Żagiel Sport, Szczepidło 88c, Krzymów,
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
tel. 601 74 91 52
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
WOZŻ Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
Chojnicki Klub Żeglarski, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20 ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
MAZOWIECKIE
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31,
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk, Stogi 20a,
tel. (22) 46 516 78
tel. (58) 322 26 03
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sztorm Grupa, Białobrzegi, Centrum Konferencyjne Promenada,
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, PiłsudskieSpacerowa 35, tel. 669 900 600
go 29, Chojnice
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Sport-Sails Center, Rytel, Dworcowa 48, tel. 52 39 85 322
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Szkoła Żeglarska Adkonis, tawerna, Bobęcino 8, Miastko,
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwatel. 503 875 536
cji, Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia
Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, pokój 17, biuroWARMIŃSKO-MAZURSKIE
wiec IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11,
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
tel. (87) 420 60 00
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy,
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
tel. (22) 541 63 63
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
tel. (87) 428 52 65
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Iława, Chodkiewicza 5,
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10,
tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15 tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Okopowa 47, tel. (22) 243 29 10
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Żeglarska tawerna „Lokal na Rybę” (gotuje Bartosz Lisek),
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Warszawa, Kwiatowa 1/3/5, wejście od Różanej 42, tel. 690 04 33 04
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60

LUBUSKIE
UKS Yacht Club Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27,
tel. 683 253 079
Tawerna Żeglarska, Zielona Góra, Batorego 126A, tel. 690 900 708
ŁÓDZKIE
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 676 33 58
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, tel. (44) 710 86 82
LUBELSKIE I PODLASKIE
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, Lublin, Chrobrego 1,
tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie, Zarzecze 1,
tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55
DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40,
tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
Decathlon Wrocław Bielany, Francuska 2, Bielany Wrocławskie
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki Klub Żeglarski, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Klub Żeglarski Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a,
tel. 502 630 356
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604 109 715
Centrum Sportów Wodnych Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19,
tel. 509 75 70 78
ŚLĄSKIE I PODKARPACKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20,
tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4,
tel. 607 696 783
Yacht Club Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b,
tel. 605 282 169
Yacht Klub Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39
MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34,
tel. (12) 43 301 36
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie Nowy Targ, Kluszkowce,
Stylchyn 36, tel. 530 523 433
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 94 712 88 00
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
M-Service Centrum Webasto, Szczecin, Przestrzenna 4,
tel. 506 090 609
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Tawerna Sailor Trzebież, Szczecin, Al. Piastów 10, tel. 511 142 312
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, Szczecin, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3,
tel. (91) 461 41 72
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
OSW w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1, tel. 512 338 983
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Szczecin, Piastów 41,
tel. 91 449 49 80
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