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„KarOl WOJtyŁa”
Czesław Szmagliński buduje jacht marzeń

JOANNA  
PAJKOWSKA
Żeglarz Roku 2019
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PORADNIKI CZARTEROWE: JEZIORAK I JEZIORO SOLIŃSKIE
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Spacerem nad morze

Apartamenty w Śródmieściu Gdyni

hossa.gda.pl  •  58 785 11 11

Plac Unii to nowe apartamenty powstające w sercu Gdyni, które łączą w sobie 
nowoczesność, przestrzeń, styl życia i energię miasta. To prestiż podkreślony przez szlachetną, 
modernistyczną formę kamienic oraz najwyższą jakość rozwiązań, detali i materiałów.

Plaża, morze, przystań jachtowa, obiekty kultury, restauracje - wszystko w zasięgu ręki! 
Zamieszkaj tu i ciesz się bliskością morza w tętniącym życiem Śródmieściu!

http://www.hossa.gda.pl
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ELEGANcki i komfortowy jAcht
z obszernym i wygodnym górnym pokładem˚

DELPhiAyAchtS.EU

BLUEScAPE 1200 FLY

Komfort i przestrzeń
BluEscape 1200 fLy zabierze Cię w świat 
komfortu, który poczujesz od razu po wej-
ściu na pokład. Wygodne kanapy pozwolą 
zrelaksować się na rufie, doskonale rozplano-
wana mesa otoczona panoramicznym oknem 
umożliwi podziwianie otaczającego świata 
niezależnie od pogody. Pod pokładem  pełne 
światła kabiny tworzą dodatkową przestrzeń
do wypoczynku. Opcja Flybridge przeniesie 
Cię poziom wyżej dając dodatkowe możliwo-
ści relaksu na wolnym powietrzu.

http://www.hossa.gda.pl
http://www.delphiayachts.eu


http://www.parker.com.pl


11 323 czytelników* pobiera  
bezpłatne e-wydania „Wiatru”.  

Czytaj w aplikacji WIATR lub w WEB KIOSKU 
wiatr.pl/archiwum. 

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania VIII-IX 2019, X-XI 2019, XII-I 2020).
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10 lat minęło, jak jeden dzień.  
Mały jubileusz magazynu „Wiatr” 

M agazyn „Wiatr” w 2010 roku: duży gazetowy format, zwy-
kły gazetowy papier, pachnąca farba drukarska i tradycyjne 
maszyny w drukarni „Rzeczpospolitej” – tak zaczynaliśmy 

wydawać „Wiatr” przed dekadą. Pilotażowe egzemplarze zaprezento-
waliśmy jesienią na targach Boatshow. Pierwszy numer pisma ukazał 
się w marcu 2010 roku. Pierwsze spotkanie z czytelnikami: targi Wiatr 
i Woda w Warszawie. Najczęściej zadawane pytanie: „Ile będą kosztować 
kolejne wydania?”. Nie wszyscy chcieli uwierzyć, że to możliwe, więc 
przez kilka kolejnych miesięcy przypominaliśmy: „Wiatr” jest pismem 
bezpłatnym i takim pozostanie...

Magazyn „Wiatr” w 2020 roku: poręczny format A4, starannie dobrany 
papier wysokiej jakości, druk na najnowocześniejszej maszynie w Polsce 
dostarczonej przez firmę Heidelberg i składanie materiałów w studiu gra-
ficznym Bogusława Lepieszy, cenionego artysty, ilustratora i rysownika. 
Do tego e-wydania w plikach PDF dostępne na stronie wiatr.pl i na 
Facebooku (opcja POBIERZ), e-wydania w web kiosku wiatr.pl/archi-
wum (opcja CZYTAJ) oraz e-wydania w aplikacji Wiatr na urządzeniach 
mobilnych w App Store (system iOS) i Google Play (Android).

Nowy web kiosk wiatr.pl/archiwum to przyjazne narzędzie pozwalające 
w prosty sposób przerzucać strony i powiększać tekst za pomocą suwaka 
umieszczonego w dolnym prawym rogu ekranu. Wydania publikowane 
w web kiosku oraz w aplikacji zawierają linki do stron naszych partnerów, 
galerie zdjęć oraz filmy. Co się nie zmieniło przez dziesięć lat? Tylko jed-

no: magazyn „Wiatr” zawsze pobieramy za 
darmo i bez logowania.

Rozpoczynając drugą dekadę „Wiatru”, 
dziękujemy czytelnikom – tym, którzy 
coraz chętniej sięgają po wydania elektro-
niczne oraz tym, którzy nie chcą rezygno-
wać z lektury tradycyjnych papierowych 
egzemplarzy. Dziękujemy partnerom i re-
klamodawcom – bez was nie moglibyśmy 
zaprosić polskich wodniaków do lektury 
„Wiatru”. Dziękujemy też bohaterom naszych okładek, którzy swymi 
sukcesami i marzeniami inspirowali nas do działania, a także do reali-
zacji żeglarskich planów: Bouwe Bekkingowi, Dee Caffari, Franckowi 
Cammasowi, Tomaszowi Cichockiemu, Thomasowi Coville, Sam Da-
vies, Françoisowi Gabartowi, Zbigniewowi Gutkowskiemu, Karolowi 
Jabłońskiemu, Francisowi Joyonowi, Jarkowi Kaczorowskiemu, Mariu-
szowi Koperowi, Radkowi Kowalczykowi, Szymonowi Kuczyńskiemu, 
Mateuszowi Kusznierewiczowi, Piotrowi Kuźniarowi, Przemysławowi 
Miarczyńskiemu, Filipowi Miłoszewskiemu, Piotrowi Myszce, Joannie 
Pajkowskiej, Romanowi Paszke, Maćkowi Rutkowskiemu, Alexowi 
Thomsonowi i Michałowi Weselakowi. Panie i panowie – dekada „Wia-
tru” to był wasz czas. Do zobaczenia wkrótce w następnym porcie...

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

Masz już plany 
   na wakacje?

Czartery jachtów:
Chorwacja
Grecja
Włochy
Hiszpania
Malta
TURCJA i wiele innych

rezerwuj online na  

www.punt.pl
lub zadzwoń

22 446 83 80

http://magazynwiatr.pl/pdf/MagazynWiatr_03_2013.pdf
http://www.punt.pl
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S ześć marin ACI (Adriatic Croatia 
International Club), należących do 
największego systemu portów w ba-

senie Morza Śródziemnego, zdobyło presti-
żowe nagrody i wyróżnienia potwierdzające 
jakość świadczonych usług. Tytuł Marina 
No.1 zdobyła przebudowana przystań ACI 
Rovinj leżąca na zachodnim brzegu półwy-
spu Istria. Rekonstrukcja tego portu zwycię-
żyła także w targowym konkursie „REXPO 
2019 Best New Investment Award”.

Marina ACI Rovinj ma elegancki kilku-
piętrowy hotel zatopiony w zieleni Golden 
Cape Forest Park. Prace remontowe prze-
prowadzono w całym basenie osłoniętym 
betonowym falochronem. Wyremontowa-
no nabrzeża i pogłębiono akwen. Port ma 
teraz 196 miejsca postojowe. Załoga ma-
riny oferuje gościom wszystkie niezbędne 
usługi oraz pełen serwis techniczny. Zmo-
dernizowana przystań jest jedną z najno-
wocześniejszych na Adriatyku – zyskała 
najwyższą kategorię symbolizowaną przez 
pięć kotwic.

Od południa marinę osłania falochron, 
a nieco dalej – zalesiony półwysep nazy-
wany Golden Cape Forest Park (z popu-
larną skalistą plażą). Na północ od basenu 

portowego leży centrum Rovinj z miejskim 
portem, a od otwartego morza, czyli od za-
chodu, marinę osłania wyspa Sveta Katari-
na z luksusowym hotelem. Cały archipelag 
Rovinj, przytulony do brzegu, to aż 22 małe 
wyspy. Największe i najpiękniejsze to wy-
spa św. Andrzeja oraz właśnie wyspa św. 
Katarzyny. Rovinj jest jedną z najciekaw-
szych miejscowości zachodniej Istrii. Stare 
miasto, z licznymi zabytkami, zajmuje nie-
wielki półwysep (kiedyś także był wyspą). 

Nagrody i wyróżnienia zdobyły także 
inne porty należące do sieci ACI. Nagrodę 
za największy postęp w sezonie żeglarskim 
2019 roku otrzymała marina ACI Jezera 
leżąca na południowo wschodnim brzegu 

wyspy Murter. Nagrodę „Złoty uśmiech 
Adriatyku” przyznano marinie ACI Pula 
(południowo-zachodni kraniec półwyspu 
Istria). Drugie miejsce w konkursie wy-
walczyła marina ACI Cres (wyspa Cres), 
natomiast trzecie – ACI Skradin, marina 
leżąca w głębokiej zatoce, u bram Parku 
Narodowego Krka. Z kolei nagrodę spe-
cjalną „Moja ulubiona marina”, głosami 
odwiedzających przyznano przystani ACI 
Dubrownik. To jedna z najpiękniej położo-
nych przystani na całym Adriatyku. Keje 
gościnne znajdują się przy północnym pir-
sie, w pobliżu odkrytego basenu (darmowy 
wstęp dla załóg goszczących w porcie). 
Niemal prosto z basenu wchodzimy do 
kokpitu naszej łodzi. Tuż obok stoją luksu-
sowe jachty motorowe. Za nimi, po drugiej 
stronie rzeki, wznosi się wieża kościoła 
Klasztoru Franciszkanów. A nieopodal, 
na zboczu góry, Kościół Matki Boskiej. 
Granią okolicznych wzniesień przebiega 
granica oddzielająca Chorwację od Bośni 
i Hercegowiny.

Firma ACI ma 36-letnią tradycję i jest 
liderem w rozwoju turystyki żeglarskiej 
w Chorwacji. Zarządza 22 marinami, któ-
re razem mają ponad 5800 miejsc postojo-
wych. – Nagrody i wyróżnienia są wyra-
zem uznania dla wszystkich pracowników 
i członków zarządu ACI, którzy przez 
ostatnie lata inwestowali w rozwój tury-
styki żeglarskiej, poprawiając jakość marin 
i sąsiednich obiektów – powiedział Kristi-
jan Pavić, dyrektor generalny ACI. 

Jak poinformowano przed kilkoma tygo-
dniami, w nadchodzącym sezonie żeglarze 
korzystający z systemu rezerwacyjnego ACI, 
nie będą ponosić dodatkowych opłat za przy-
dzielenie miejsca. W ubiegłym roku taka 
opłata była doliczana w większości marin od 
15 czerwca do 15 września. Teraz już jej nie 
ma – wystarczy dokonać rezerwacji przez 
systemy ACI. Więcej o marinach Adriatic 
Croatia International Club na stronie www.
ACI-marinas.com. 

chorwackie mariny acI nagrodzone  
w prestiżowym konkursie
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Marina ACI Trogir leży w sąsiedztwie starego miasta.

Przebudowaną Marinę ACI Rovinj osłania od morza półwysep oraz zalesiona wyspa Sveta Katarina.
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POZNAJ NOWY ŚWIAT ŻEGLARSTWA
W PIERWSZYM CENTRUM

TRENINGOWYM ACI SWAN 36
W MARINIE ACI SPLIT

NIŻSZA OPŁATA DZIENNA ZA CUMOWANIE 
W NISKIM SEZONIE*

www.aci-sail.com

CHORWACJA

ACI CARD
30% zniżki na cumowanie za  
dzień w niskim sezonie

20% zniżki na cumowanie za  
dzień w wysokim sezonie

ACI APP &   
ACI ONLINE BOOKING
REZERWACJA ONLINE ACI CUMOWANIE  
NA DZIEŃ BEZ OPŁATY REZERWACYJNEJ

*niski sezon: 1.1.-31.5.2020 i 1.10.-31.12.2020  /  **wysoki sezon: 1.6.-30.9.2020

MEDITERRANEAN’S LEADING 
MARINA OPERATOR
www.aci-marinas.com

http://www.ACI-marinas.com
http://www.aci-marinas.com/
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M iędzynarodowa załoga wioślarska, 
dowodzona przez Fianna Paula, 
Islandczyka polskiego pochodze-

nia, przepłynęła cieśninę Drake’a i dotarła na 
Antarktydę. Wyprawę nazwano The Impos-
sible Row. Sześcioosobowa ekipa wyruszyła 
z okolic przylądka Horn 13 grudnia. Płynęła 
niespełna 9-metrową łodzią „Ohana”. Rejs 
ukończyła na Półwyspie Antarktycznym, 
w okolicy argentyńskiej stacji polarnej Base 
Antártica Primavera, w pierwszy dzień świąt 
Bożego Narodzenia – po 12 dobach, godzinie 

i 45 minutach żeglugi. To nowy wioślarski re-
kord. Nawiązuje do rejsu Neda Gillette’a oraz 
jego trzyosobowej ekipy wioślarskiej, która 
w 1988 roku pokonała cieśninę Drake’a w 13 
dób i pięć godzin, korzystając podczas wy-
prawy z niewielkiego żagla (Ned dopłynął 
do Szetlandów Południowych – nie dotarł na 
kontynent). 

Podczas żeglugi non stop przez cieśninę 
Drake’a załoga Fianna podzielona była na dwie 
trzyosobowe wachty – zmieniali się co 90 mi-
nut. Ekipa medialna towarzysząca wioślarzom 

płynęła 39-metrowym statkiem osłonowym 
„Braveheart”. Przez pierwsze dni wioślarze 
walczyli z trzymetrowymi falami, a później 
z silnym przeciwnym wiatrem z południa. 
Czwartego dnia ekspedycji kapitan wyrzucił 
za burtę dryfkotwę, która przez dobę nieco 
ograniczała cofanie się jednostki. Szóstego 
dnia pogoda się poprawiła. Cameron Bellamy, 
jeden z załogantów, mistrz pływacki z RPA, 
zafundował sobie nawet krótką kąpiel w lodo-
watych wodach cieśniny Drake’a.

Rejs nadzorowało Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Wioślarstwa Oceanicznego (The 
Ocean Rowing Society – oceanrowing.com). 
W oficjalnym komunikacie podano, że wio-
ślarze przepłynęli 655,2 mili morskiej (1213,4 
km). Partnerem ekspedycji był kanał telewi-
zyjny Discovery. Załogę tworzyli: Andrew 
Towne (USA), Cameron Bellamy (RPA), 
Colin O’Brady, pierwszy oficer i producent 
medialny (USA), Fiann Paul, kapitan (Islan-
dia), Jamie Douglas-Hamilton (Wielka Bry-
tania) oraz John Petersen (USA). Fiann Paul 
jest uznanym wioślarzem i posiadaczem naj-
większej liczby rekordów Guinnessa w jednej 
dyscyplinie. Jest też pierwszym człowiekiem, 
który przepłyną łodzią wiosłową, napędzaną 
wyłącznie siłą mięśni, przez wszystkie oce-
any. Jego poprzednie wioślarskie rekordy 
oceaniczne: na Atlantyku płynął z Maroka 
na Barbados (33 dni), na Oceanie Indyjskim 
z Australii na Seszele (57 dni), a na Pacyfiku 
z Kalifornii na Hawaje (39 dni).

Opracowano na podstawie informacji 
prasowej MediaPartners.pl.

z Hornu na antarktydę łodzią wiosłową. 
Sukces załogi Fianna Paula

Fiann Paul, Islandczyk polskiego pochodzenia, w oceanicznej łodzi wiosłowej.  Fot. Fiann Paul

http://www.sea-line.eu


Zaprojektowaliśmy nasze silniki tak, aby były 
najbardziej ekologicznymi silnikami zaburtowymi 
na rynku. Dzięki naszej technologii E-TEC, możesz 
pływać beztrosko przez wiele sezonów.

NAT
URYSIŁA
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MOCNE, IN
NOWACYJNE SILN
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 NAJNIŻS

ZYCH EMISJACH SPA
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http://www.sea-line.eu
http://www.brp-world.com
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P onad 1900 wystawców z 71 krajów 
zaprezentowało swe produkty i usłu-
gi na styczniowych targach w Düs-

seldorfie. Wystawę odwiedziło ponad 250 tys. 
gości (o kilka tysięcy więcej niż przed rokiem). 
Co czwarty zwiedzający pochodził spoza Nie-
miec – najwięcej potencjalnych klientów przy-
jechało z Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, 
Szwajcarii, Włoch, Francji, USA i Kanady. 
Sporo było też gości z Polski – nasz ojczysty 
język jeszcze częściej niż w minionych latach 
słyszeliśmy w targowych halach. 

Tegoroczna wystawa była też największą 
pod względem powierzchni. Dzięki otwarciu 
nowoczesnej ogromnej hali nr 1, powierzch-
nia wzrosła do 230 tys. metrów kwadrato-

wych. Aby zwiedzić 17 hal Boot Düsseldorf 
i poznać ofertę wszystkich wystawców, trze-
ba spędzić na miejscu kilka dni.

Program wystawy wypełniły premiery, 
spotkania i konferencje. Swoje nowe jachty 
zaprezentowali niemal wszyscy najwięksi 
gracze rynku motorowodnego: Ferretti Group, 
Princess Yachts, Sunseeker Yachts, Axopar, 
Brabus Marine, Nimbus, Windy, Jeanneau, 
Absolute Yachts, Bavaria, Fairline, Invictus, 
Pearl, Grand Banks, Sanlorenzo, Bluegame, 
Q-Yachts i wielu innych. Nowe produkty po-
kazali też dystrybutorzy osprzętu i silników 
(na przykład marek Mercury i Torqeedo). 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko firmy Yanmar, na którym zaprezen-

towano Puchar Ameryki – trofeum specjalnie 
na targi przywieziono z Nowej Zelandii.

Mocną reprezentację stanowili polscy pro-
ducenci. Właściwie cała hala nr 1 była polskim 
pawilonem, bo większość prezentowanych 
w niej jachtów należało do polskich marek lub 
zostały zbudowane nad Wisłą (na przykład jed-
nostki francuskiej marki Jeanneau). Polskę re-
prezentowało 40 wystawców. Poza najbardziej 
widocznymi i największymi stoiskami stoczni 
Galeon, Parker, czy Cobra Yachts, były też fir-
my czarterowe, producenci osprzętu, odzieży 
oraz wystroju wnętrz. Na stoisku Ministerstwa 
Rozwoju organizowano spotkania z mediami 
i przedsiębiorcami, na których gościł między 
innymi konsul RP w Niemczech. Spośród pol-
skich łodzi, bardzo duże zainteresowanie bu-
dziła klasyczna motorówka z otwartym pokła-
dem Mongird 25. Jacht zbudowano z włókien 
węglowych i pięknie wykończono drewnem 
tekowym oraz klasycznymi okuciami z pole-
rowanej stali nierdzewnej.

Jakie trendy dominowały na tegorocznej 
wystawie? Niemal każdy producent jachtów 
motorowych ma już w swej ofercie model 
z silnikiem przyczepnym. Nawet legendar-
na stocznia Wally zapowiedziała premierę 
łodzi napędzanej przyczepnymi motorami. 
Kolejny trend to napędy elektryczne, a nawet 
wodorowe. Wśród jachtów żaglowych naj-
większym zainteresowaniem cieszą się kata-
marany – stoiska z wielokadłubowcami były 
wręcz oblegane przez zwiedzających.

Przyszłoroczne targi Boot Düsseldorf będą 
się odbywać od 23 do 31 stycznia. Jeśli w świa-
towej gospodarce nie nastąpi jakieś trzęsienie 
ziemi, kolejne rekordy zapewne zostaną po-
bite. Także większość polskich wystawców 
zapowiedziało już swą obecność na przyszło-
rocznych targach.

Arek Rejs

Ćwierć miliona zwiedzających. 
rekordowe targi Boot düsseldorf

Oceanis 38.1 na stoisku Beneteau. Puchar Ameryki na stoisku marki Yanmar.

Delphia BluEscape 1200 Fly. Bavaria Vision 42 na stoisku niemieckiej stoczni. FO
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Wybierz najlepsze zabezpieczenie łodzi przed porastaniem!
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http://www.farbyjachtowe.pl
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biuro@4yachts.pl
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M otorowodne i żeglarskie kursy 
z refundacją kosztów organizu-
je od dwóch lat koszalińska fir-

ma Maritime Consulting Poland. Jak to dzia-
ła i kto się może załapać na takie szkolenia?

Firma MCP wdrożyła system zarządza-
nia ISO9001:2015-10 oraz uzyskała akre-
dytację Polskiej Agencji Rozwoju i Przed-
siębiorczości (PARP). Tym samym trafiła do 
tzw. bazy usług rozwojowych. Dzięki temu 
może szkolić pracowników wszystkich firm 
działających w Polsce, które nie zatrudniają 
więcej niż 250 osób. Może na przykład orga-
nizować szkolenia interpersonalne, językowe 
lub komputerowe, ale także szkolenia żeglar-
skie, motorowodne, rejsy stażowo-szkolenio-
we, czy też szkolenia z łączności na morzu. Re-
fundacje kosztów wynoszą od 50 do 80 proc. 
Maritime Consulting Poland jest jedyną firmą 

w kraju, która w tym systemie, przy udziale 
PARP, organizuje szkolenia żeglarskie i moto-
rowodne. MCP współpracuje także z kilkoma 
znanymi agencjami żeglarskimi (Morka, Ku-
bryk, Morskie Mile, Sailors).

– Każdy ma prawo do zdobywania nowych 
kwalifikacji w różnych dziedzinach oraz do 
dywersyfikacji swojej działalności zawodowej 
i gospodarczej. Dlatego pracodawcy oraz pra-
cownicy zatrudnieni w różnych branżach prze-
mysłu i usług mogą zdobywać kwalifikacje że-
glarskie z refundacją kosztów szkoleń – mówi 
Darek Kowalski z Maritime Consulting Poland. 
– Organizujemy szkolenia i rejsy w różnych 
częściach kraju, na Bałtyku, a także za granicą – 
w Grecji i Chorwacji. Refundacje obejmują nie 
tylko sam proces edukacyjny, ale także koszty 
związane z żeglugą na danym akwenie (opłaty 
portowe, paliwo, kaucja za najem jachtu).

Maritime Consulting Poland pomaga kur-
santom przygotować wniosek aplikacyjny, 
który należy złożyć we właściwej dla danego 
województwa agencji rozwoju regionalnego. 
Wniosek zawiera między innymi dane pra-
cowników zakwalifikowanych do uczestnic-
twa w szkoleniu. Później agencja weryfikuje 
kontrahenta – sprawdza między innymi, czy 
nie jest w upadłości oraz czy nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie karno-skar-
bowe. Następnie przedsiębiorstwo podpisuje 
dwie umowy – z agencją na refundację oraz 
z Maritime Consulting Poland na przeprowa-
dzenie szkolenia lub rejsu stażowo-szkole-
niowego. Praktykowane są dwa modele rozli-
czeń. W pierwszym firma płaci szkole pełną 
kwotę, a później zwraca się do agencji o re-
fundację. W drugim wykorzystywane są tzw. 
bony szkoleniowe – w tym przypadku klient 
wpłaca należną kwotę do agencji, a ta później 
reguluje należność wobec szkoły.

Maritime Consulting Poland ma siedzibę 
w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 1/3) 
oraz oddziały w Białymstoku i Suwałkach. 
Firma dzierżawi też od LOK przystań leżą-
cą nad jeziorem Jamno w Mielnie. Kursanci 
mogą tam korzystać z sali szkoleniowej wy-
posażonej w sprzęt multimedialny, z pomo-
stu, hangaru, kuchni oraz z łodzi do szkoleń 
żeglarskich i motorowodnych. 

Kursy żeglarskie z refundacją, czyli 
ciekawy pomysł na działalność szkoleniową

Salę wykładową wyposażono w sprzęt multimedialny. Fot. Dariusz Kowalski Przystań LOK nad jeziorem Jamno.
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J oanna Pajkowska, Michał Weselak, 
Jacek Siwek, zawodnicy z kadry na-
rodowej i olimpijczycy – warszawskie 

targi Wiatr i Woda są doskonałą okazją do 
spotkań ze znanymi żeglarzami. Najstarsza 
polska wystawa przemysłu jachtowego i spor-
tów wodnych będzie się odbywać w nowym 
miejscu, w hali Global Expo zlokalizowanej 
na Żeraniu, w północnej części miasta, tuż za 
mostem Grota-Roweckiego, przy ul. Modliń-
skiej 6D (termin: od 12 do 15 marca).

Michał Weselak opowie z targowej sceny 
o swym starcie w regatach Mini Transat (pią-
tek, 15.00). Działacze PZŻ wręczą nominacje 
do kadry narodowej – na to wydarzenie za-
proszono prawie 150 żeglarzy (piątek, 16.30). 
Jacek Siwek wróci wspomnieniami do nie-
dawnych regat Sydney – Hobart, w których 
dowodził jachtem „Maserati” (sobota, 13.00). 
Prezes PZŻ Tomasz Chamera oraz dyrektor 
sportowy Dominik Życki opowiedzą o przy-
gotowaniach polskich żeglarzy do regat olim-
pijskich w Tokio (sobota, 14.00). Jerzy Radu-

cha zapowie finał The Tall Ships Races, który 
w przyszłym roku zagości w Szczecinie (so-
bota, 15.30). Natomiast przedstawiciele firmy 
3Oceans opowiedzą o wychowaniu morskim 
na pokładzie żaglowca „Fryderyk Chopin” 
(Sala Wschodnia 2, sobota, 13.30).

Główną gwiazdą targowej niedzieli będzie 
Joanna Pajkowska. Najpierw wystąpi na scenie 
podczas podsumowania konkursu Rejs Roku 
2019 (niedziela, 12.00). Później zobaczymy 
ją w gronie nominowanych do nagrody ma-
gazynu „Żagle” im. Leonida Teligi (niedzie-
la, 13.00). Następnie spotka się z żeglarzami 
w sali konferencyjnej – to wydarzenie będzie 
uroczystym podsumowaniem plebiscytu Że-
glarz Roku 2019 Magazynu „Wiatr” i okazją 
do bliższego poznania pierwszej Polki, która 
opłynęła świat w samotnym rejsie non stop 
wokół trzech przylądków (Sala Zachodnia 2, 
niedziela, 14.00). Powyżej przedstawiliśmy 
tylko wybrane wydarzenia marcowych tar-
gów. Pełen harmonogram znajdziecie na stro-
nie www.wiatriwoda.pl.

Targi odwiedzi około 30 tys. zwiedza-
jących. Swą ofertę przedstawi ponad 400 
firm. Zobaczymy nowe jachty żaglowe 
i motorowe z polskich i zagranicznych 
stoczni, silniki spalinowe i elektryczne, 
osprzęt, elektronikę pokładową oraz ża-
gle. Producenci i dystrybutorzy odzieży 
przedstawią nowe kolekcje sztormiaków 
i kamizelek ratunkowych. Będą też stoiska 
agencji czarterowych, organizatorów rej-
sów oraz firm oferujących ubezpieczenia 
dla armatorów, skipperów i załóg. Targowa 
sobota będzie Dniem Kajakarza (przygoto-
wano sporo ciekawych wydarzeń dla mi-
łośników tej aktywności). Targom będzie 
też towarzyszyć Salon Podwodna Przygoda 
– święto miłośników nurkowania. Zaplano-
wano także atrakcje dla dzieci i młodzieży 
przygotowane w ramach projektu „Sztorm 
na Wiatr i Woda! Przyjdź i zacznij żeglo-
wać!”. Bilety można kupować w serwisie 
twojbilet24.pl. Będą też dostępne w kasach 
w trakcie otwarcia wystawy. 

niedziela z asią Pajkowską  
na targach Wiatr i Woda. zapraszamy!

partner strategiczny członek stowarzyszeniapartner wydarzenie towarzysząceorganizator wykonawczyorganizator

wiatriwoda.pl

32. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji

NOWA LOKALIZACJA Global EXPO
Centrum Targowo-Kongresowe, Warszawa, ul. Modlińska 6D

12-15 marca 2020
WIATR i WODA

http://www.4yachts.pl
http://www.wiatriwoda.pl
http://www.wiatriwoda.pl
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N ie trzeba kupować dużych i drogich 
jachtów, by przyciągnąć wzrok 
innych żeglarzy w śródlądowych 

i zatokowych portach. Wystarczy znaleźć ele-
gancką i nowoczesną jednostkę z charakterem 
i ciekawą linią. Takie są właśnie dwie konstruk-

cje, które przedstawiciele marki Tes przygoto-
wali na marcowe targi Wiatr i Woda – to jachty 
typu Tes 246 Versus (cena: od 35 tys. euro brut-
to) i Tes 28 Magnam (od 51 tys. euro brutto).

Firma Tes Yacht obchodzi w tym roku swe 
35-lecie. Markę stworzył znany projektant To-

masz Siwik. Przez lata ją rozwijał, proponując 
żeglarzom funkcjonalne i wszechstronne łodzie 
o doskonałych parametrach nautycznych. Tesy 
znane są w całej Polsce. Należą do flot czar-
terowych oraz prywatnych armatorów. Przez 
wiele sezonów królowały na Mazurach. Siedem 
lat temu publikowaliśmy na łamach „Wiatru” 
obszerny artykuł od pięknym jachcie „Magia” 
(Tes Dreamer 32) należącym do znanej aktorki 
Doroty Kamińskiej (wydanie z czerwca 2014 
roku). Tesy pływają też w wielu krajach Europy, 
a także w dalszych zakątkach świata, na przy-
kład w Australii i Kanadzie. Ostatnio versusy 
trafiały do Niemiec. Wersje balastowe tych kon-
strukcji cieszą się sporą popularnością we Fran-
cji, przede wszystkim u wybrzeży La Rochelle. 
Jeden z polskich armatorów zaciągnął swojego 
mieczowego tesa do Chorwacji – to dowód, jak 
uniwersalne są to jednostki.

Wiosną ubiegłego roku markę przejęli nowi 
właściciele – przedsiębiorcy i pasjonaci że-
glarstwa. Nadali firmie dynamikę, pielęgnu-
jąc i rozwijając wszystkie najlepsze pomysły 
i konstrukcje Tomasza Siwika. Projektant 
pełni obecnie funkcję doradcy, będzie też 
współtworzył nowe modele. Tesy adreso-
wane są raczej do prywatnych armatorów – 

Przeboje firmy tes yacht, czyli dwa 
nieduże cruisery na targach Wiatr i Woda

Versus łączy tradycję i nowatorskie rozwiązania. Sylwetka kadłuba zaskakuje i przyciąga wzrok.

Wygodny kokpit gwarantuje bezpieczną żeglugę, także po wodach zatokowych i przybrzeżnych.

Przestronna otwarta mesa. Dobrze wyposażony kambuz. Wygodna koja dziobowa.

TES 246 VERSUS
Długość 7,49 m

Szerokość 2,54 m

Masa 1900 kg

Balast / miecz 500 kg / 120 kg

Zanurzenie 0,35 m / 1,40 m

Koje 4-6

Wysokość w kabinie 1,85 m

Grot 17 m kw.

Fok od 11 m kw.

Silnik do 16 KM

Kategoria projektowa B/C
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świadczy o tym nie tylko jakość wykonania 
kadłubów, ale także bogate wyposażenie 
oferowane w standardowych konfiguracjach. 

Versus to łódź, obok którego trudno przejść 
obojętnie. W wyjątkowy sposób łączy tradycję 
i nowatorskie rozwiązania. Przyciąga wzrok 
charakterystyczną dziobnicą z odwróconym 
nawisem i solidnym trapem. Podnoszonymi 
ławkami na rufie. Kokpitowymi siedziska-
mi, którym nadano ciekawe kształty. Asy-
metrycznie usytuowaną zejściówką. Skośną 
suwklapą otwieraną po łuku (bardzo ciekawy 
pomysł). A także starannym wykończeniem. 
W kokpicie wszystkie stopery znajdują się po 
jednej stronie, co ułatwia wybieranie fałów. 
Sportowy charakter tej konstrukcji zachęca 
do aktywnej żeglugi nawet przy silniejszych 
wiatrach.

Jacht jest ciekawą propozycją dla czterooso-
bowej rodziny lub dla załogi preferującej rejsy 
we dwoje. Choć kadłub ma zaledwie 7,49 me-
tra, wnętrze jest przestronne i bardzo wygod-
ne. Siedząc pod pokładem i rozmawiając z ar-
matorem, mieliśmy wrażenie, że gościmy na 
jachcie o sporo większych gabarytach. W dzio-
bie jest otwarta podwójna koja. W mesie dwie 
długie proste kanapy. Kambuz ma dwupalni-
kową kuchenkę, zlew i lodówkę. A przejście 
obok ażurowych schodów zejściówki prowa-
dzi do obszernej koi rufowej. Sporo miejsca 
wygospodarowano na łazienkę – nie ustępuje 
ona rozmiarami podobnym pomieszczeniom, 
które spotykamy na większych jednostkach. 

Łódź dostępna w dwóch wersjach: 6-osobowej 
z mniejszym kambuzem i standardową kabiną 
sanitarną oraz 4-osobowej z większym kam-
buzem i o wiele większą łazienką posiadającą 
wydzielony prysznic.

Versus może mieć uchylną płetwę mieczo-
wą, falszkil z uchylnym mieczem lub tradycyj-
ny kil (wersja balastowa). Rufowa studzienka 
pomieści silnik przyczepny (można go też za-
montować na pantografie). Szerokość kadłuba 
(2,54 metra) pozwala bez przeszkód i formal-
ności transportować łódź w Polsce oraz za gra-
nicą (za samochodem o DMC 3500).

Tes 28 Magnam to z kolei większa komforto-
wa konstrukcja – idealna dla rodzin lub grupy 

Tes 28 Magnam to z kolei większa komfortowa konstrukcja – idealna dla rodzin lub grupy przyjaciół.

Kadłub ma dużą otwieraną klapę rufową.

przyjaciół, do żeglugi po wodach śródlądo-
wych, zatokowych i przybrzeżnych. Kadłub 
ma prawie dziewięć metrów długości oraz no-
woczesną i dynamiczną linię. Możemy go wy-
posażyć w silnik przyczepny lub standardowo 
– w stacjonarny. W koło sterowe lub klasyczny 
rumpel (opcja). Łódź można zamówić w wersji 
śródlądowej (mieczówka) lub morskiej (kon-
strukcja balastowa). W bezpiecznym kokpicie 
uwagę zwracają wysokie oparcia oraz nieczę-
sto spotykana w takich jednostkach otwierana 
rufowa klapa. Wnętrza egzemplarzy arma-
torskich przygotowano dla czterech osób, 
a modeli czarterowych – dla ośmiu. W mesie 
mamy kambuz, dużą kabinę sanitarną z toale-
tą i prysznicem oraz dwie koje burtowe. Dzio-
bową i rufową kabinę oddzielono grodziami 
i drzwiami.

Jaka przyszłość rysuje się przed jachtami 
marki Tes? Obecnie prezentowane konstrukcje 
jeszcze długo będą cieszyć swych armatorów. 
Mają bowiem ciekawy ponadczasowy design 
i po prostu świetnie żeglują. Ale właściciele 
firmy, która dziś ma swą siedzibę w Gdyni, 
coraz częściej zerkają na morze. Być może 
wkrótce nowe większe tesy będą pływać nie 
tylko po Bałtyku, ale także po oceanach. 

TES 28 MAGNAM
Długość 8,68 m

Szerokość 2,98 m

Masa od 3700 kg

Balast / miecz 800 kg / 100 kg

Zanurzenie 0,36 m / 1,40 m

Koje 6-8

Wysokość w kabinie 1,87 m

Grot 20 m kw.

Fok od 14,5 m kw.

Kategoria projektowa B/C

http://www.sailor.pl


PerySKOP WYdarzeNIa

16 luty – marzec 2020

N owoczesne inspekcje nie polega-
ją już wyłącznie na oględzinach 
jachtu i próbach morskich. Nie-

zbędne jest zbadanie kadłuba za pomocą spe-
cjalistycznych urządzeń do pomiarów grubo-
ści poszycia, sprawdzenie grubości pokryw 
malarskich, a w kadłubach z laminatów po-
liestrowo-szklanych trzeba wytropić i zbadać 
ogniska osmozy. Przyda się kamera termowi-
zyjna oraz inspekcyjna kamera endoskopowa 
zapewniająca obraz wysokiej jakości. Takich 
zadań podejmuje się Mirosław Jakubek, in-
spektor posiadający uprawnienia eCMID Ac-
credited Vessel Inspector, międzynarodowej 
organizacji morskiej IMCA, które nadają Ma-
rine Surveying Academy oraz International 
Institute of Marine Surveying. – W pracy wy-
korzystuję dodatkowo program komputero-
wy jednej z wiodących amerykańskich firm 
specjalizujących się w inspekcjach jachtów. 

Pozwala on na stworzenie profesjonalnego 
raportu krótko po zakończeniu inspekcji – 
mówi. – Wykorzystując nowoczesny sprzęt 
i wiedzę, chcę rozpowszechniać w Polsce 
światowe standardy inspekcji jachtów. 

Praca inspektora wiąże się z podróżami, po-
znawaniem ludzi, jachtów, a także ich historii 
– często dość niezwykłych. Na początku lu-
tego Mirek Jakubek przeprowadzał inspekcję 
holenderskiego szkunera „Ide Min” stacjonu-

jącego w Amsterdamie. Ten niewielki 63-letni 
żaglowiec został wystawiony na sprzedaż i ak-
tualnie przechodzi remont klasowy. – Moim 
zadaniem była wstępna ocena stanu technicz-
nego jednostki – mówi. – W zejściówce pro-
wadzącej do komory kotwicznej zauważyłem 
napis w języku polskim „Palenie wzbronione”. 
Właściciel żaglowca wyjaśnił, że „Ide Min” 
zbudowano na kadłubie polskiego holowni-
ka „Stanisław” z Gdańska. Zagłębiłem się 
w dokumenty dotyczące przebudowy, które 
w pełni to potwierdziły. Holownik powstał 
Magdeburgu w 1957 roku. Były to wtedy te-
reny dawnej Niemieckiej Republiki Demokra-
tycznej. Przebudowę holownika na pasażerski 
statek żaglowy wykonano w 1993 roku. „Ide 
Min” woził pasażerów w krótkich przybrzeż-
nych rejsach (najczęściej po wodach Holandii, 
Niemiec i Danii). To jednak nie koniec zasko-
czeń. O szkunerze opowiedziałem Romanowi 
Paszke i dowiedziałem się, że jako student 
Politechniki Gdańskiej i pracownik stoczni 
remontowej, wypływał on holownikiem „Sta-
nisław” w stoczniowe rejsy próbne. Wykony-
wał również pomiary jego poszycia. Zdjęcia 
i filmy wykonane na pokładzie „Ide Min” pod 
pełnymi żaglami przywołały wspomnienia 
i przypomniały nam, że solidne konstrukcje 
starzeją się wolniej, niż my. I na dodatek, co 
jakiś czas mogą otrzymać nowe życie. 

nowoczesne inspekcje, czyli na tropie 
usterek i ciekawych historii 

Holenderski szkuner „Ide Min” stacjonuje w Amsterdamie…  Fot. Mirosław Jakubek (2) …żaglowiec ma ponad 60 lat.

Holownik „Stanisław” w latach 60. R
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XXXVI Festiwal Piosenki Żeglarskiej
KOPYŚĆKOPYŚĆ

17-18 kwietnia 202017-18 kwietnia 2020 BiałystokBiałystok
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G dy rok temu, po ostatniej edycji fe-
stiwalu Kopyść, żegnałem się z Elą 
Mińko, wiedziałem, że lekko nie 

będzie. Ale, by aż tak? Festiwal swoje prze-
szedł, różne były jego losy, jednak organizato-
rzy zawsze dawali radę. A tu nagle wiadomość, 
jak grom z nieba: „Kopyści nie będzie”. Bałem 
się zadzwonić, bo cóż tu powiedzieć... Dota-
cję obcięto, a możliwości pozyskania nowych 
środków niezbędnych do przeprowadzenia 
36. edycji festiwalu po prostu się wyczerpały. 
Imprezę odwołano, bo ekipa Eli jest ze szkoły 
Borchardta – ma być porządnie, albo wcale.

Wkrótce jednak okazało się, że przyjaciele 
nie dadzą umrzeć Kopyści. Respirator podłą-
czył Krzysztof Szachniewicz, który w latach 
90. występował na białostockiej scenie z ze-
społem Ładny Kanał. Podjął decyzję o wspar-
ciu finansowym i o ratowaniu imprezy. Orga-
nizatorzy mogli więc znów zabrać się do pracy.

Od lat piszę o Kopyści. Nazwę festiwalu od-
mieniam przez wszystkie przypadki i gdzie się 
tylko da. Bo ta impreza skradła mi serce – na-
wet rodzimy Kubryk, przy którym byłem od 
początku, musiał się z tym pogodzić. Jak widać, 
nie jestem w tych uczuciach osamotniony. War-
to też wspomnieć, jak o Kopyści pisał ś.p. Jurek 
Rogacki w 1999 roku: „Białostocka impreza 
jest jeszcze jednym dowodem na to, że przy 
sprawnej organizacji i świadomej publiczności, 
na jednym festiwalu można połączyć różne, 
pozornie odległe, nurty piosenki żeglarskiej. 
Szczególne gratulacje należą się przemiłej dy-
rekcji, czyli Eli Mińko i Danusi Nowickiej”.

„Żeglarze z Akademickiego Yacht Clubu 
wiedzą, czego chcą. Obca jest im megaloma-
nia i niezdrowy pęd do rozwoju pod wzglę-
dem ilościowym, za cenę utraty charakte-
ru imprezy. Kopyść już dawno osiągnęła 
optymalne rozmiary i teraz trzeba tylko ją 

utrzymać. Organizatorzy nie zapominają też 
o ludziach tworzących festiwal, czyli o wy-
konawcach. Przejrzyście ułożony program, 
punktualność, zaplecze zapewniające mini-
mum komfortu, rzetelne informacje, kompe-
tentne biuro organizacyjne – to tylko niektóre 
składniki recepty na sukces. Dysponują też 
bardzo dobrą akustycznie salą, odpowiednim 
sprzętem oraz obsługą, która wie co robić – 
wydaje się, że to już wszystko. Ale do tego 
dochodzi jeszcze jeden drobiazg, a mianowi-
cie białostocka gościnność. Wyczuwa się ją 
na każdym kroku i dzięki temu festiwalowy 
weekend na długo pozostaje w pamięci”.

W podobnych słowach pisałem przez kilka 
lat, wspominając mocne strony Kopyści. Te-
raz cytuję Jurka nie bez przyczyny – pierw-
szy sobotni koncert „Wiatr na wantach gra”, 
zwyczajowo jubileuszowy, będzie tym ra-

zem poświęcony pamięci Jerzego Rogackiego 
i Andrzeja Mendygrała.

Na piątek 17 kwietnia zaplanowano koncert 
„Czas w morze” (godz. 19.00). Na sobotę 18 
kwietnia – wspomniany koncert pamięci (15.30) 
oraz koncert „Żeglujże żeglarzu” (20.00). Wy-
stąpią: Banana Boat, Sąsiedzi, Mechanicy Shan-
ty, North Wind, Waldemar Mieczkowski, Jacek 
Jakubowski, Marek Szurawski, Jan i Klan, An-
drzej Korycki i Dominika Żukowska, Wojciech 
Dudziński i Piotr Pala, Cztery Refy, Flash Cre-
ep, Grzegorz Tyszkiewicz, Szkocka Trupa. Czy 
ktoś jeszcze? Tego nie wiemy. Zmiana terminu 
imprezy na 17 i 18 kwietnia postawiła nowe 
wyzwania. Trzymam kciuki za organizatorów – 
wierzę, że dadzą radę i jak zawsze będzie pięk-
nie. Zapraszamy do kina Forum Białostockiego 
Ośrodka Kultury (ul. Legionowa 5).

Mariusz Bartosik

Kopyść – reaktywacja. Miłośnicy szant 
ratują najstarszy polski festiwal

Cztery refy na białostockiej scenie festiwalu Kopyść.  Fot. Mariusz Bartosik
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A sia Pajkowska, nominowana do ple-
biscytu za samotny wokółziemski 
rejs bez zawijania do portów, gło-

sami czytelników zdobyła tytuł Żeglarza Roku  
Magazynu „Wiatr”. Asia uzyskała 46,1 proc. 
głosów. To już jej drugie zwycięstwo w naszym 
konkursie (pierwszy raz triumfowała dwa lata 
temu). Na podsumowanie plebiscytu zaprasza-
my do Warszawy – targi Wiatr i Woda, hala 
Global Expo, niedziela 15 marca, godz. 14.00.

Kolejne miejsca w plebiscycie zajęli: Michał 
Burczyński – nominacja za złoty medal mi-

strzostw świata w bojerowej klasie DN, Wik-
toria Gołębiowska – nominacja za złoty medal 
mistrzostw świata do lat 21 w olimpijskiej 
klasie Laser Radial, oraz Maciek Rutkowski 
– nominacja za awans do elity zawodowego 
windsurfingu i wicemistrzostwo świata w kla-
sie Formuła Windsurfing Foil. Pełne wyniki 
plebiscytu publikujemy na stronie wiatr.pl/
konkurs. Dziękujemy czytelnikom, którzy od-
dali głosy na swych faworytów, a wszystkim 
nominowanym żeglarzom raz jeszcze gratulu-
jemy wspaniałych sukcesów. 

Nagrody dla nominowanych 

Zwycięzca plebiscytu otrzyma najnowszą 
kamerę GoPro – model HERO8 Black, ze-
garek Spinnaker Tesei Titanium, kamizelkę 
ratunkową brytyjskiej marki ISP oraz pamiąt-
kową statuetkę magazynu „Wiatr”. Zdobywca 
drugiego miejsca otrzyma zegarek marki Luch 
– model Submariner. Zdobywcy trzeciego 
i czwartego miejsca otrzymają zegarki marki 
Spinnaker. Dodatkowo wszyscy nominowani 
otrzymają torby żeglarskie marki Code Zero.

Najnowsza kamera  
GoPro HERO8 Black

Kamerę GoPro ufundowała firma Freeway 
OMT, wyłączny dystrybutor produktów Go-
Pro w Polsce (www.omtgroup.pl). Kamera 
HERO8 Black zadebiutowała w październiku 
2019 roku. Ma obiektyw dwa razy bardziej 
odporny na uderzenia od tego, który był 
w poprzednich modelach. Jest wodoszczel-
na do głębokości 10 metrów (bez obudowy) 
i lżejsza o 14 proc. Kamera oferuje bezramko-
wy montaż akcesoriów (dzięki wbudowanym 
słupkom montażowym), więc teraz łatwiej 
mieści się w kieszeni. Poza tym bezramkowa 
konstrukcja ułatwia wymianę akumulatorów 
i kart SD. HERO8 Black oferuje nowy  

Joanna Pajkowska żeglarzem roku 2019 
w plebiscycie magazynu „Wiatr”
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standard stabilizacji obrazu HyperSmooth 2.0 
– choć użytkownikom poprzednich modeli 
może się to wydawać niemożliwe, jest lepszy 
od HyperSmooth 1.0. Nowa technologia dzia-
ła przy każdej rozdzielczości i liczbie klatek, 
ma nowy tryb Boost, który w razie potrzeby 
„podkręca” stabilizację, a w aplikacji dodat-
kowo dostępna jest funkcja poziomowania. 
Nowa funkcja TimeWarp 2.0 umożliwia au-
tomatyczną regulację prędkości nagrywania 
i dotykowe sterowanie rampingiem. Wystar-
czy dotknąć przycisk, by zwolnić prędkość, 
a po chwili dotknąć ponownie, by wrócić do 
poprzedniej prędkości. TimeWarp 2.0 auto-
matycznie dopasowuje szybkość nagrywania 
do ruchu, scenerii i oświetlenia. 

HERO8 Black wyposażono w cztery obiek-
tywy cyfrowe ułatwiające wybór kadru. 
Obiektyw oferuje tryb wąski, linearny, sze-
roki i SuperView. Użytkownik może skonfi-
gurować 10 profili ustawień lub skorzystać 
z zaprogramowanych presetów. Na ekranie 
możemy umieścić skróty do najczęściej uży-
wanych funkcji. Dźwięk nagrywamy z ulep-
szonym systemem redukcji szumów. Dzięki 
łatwym w montażu akcesoriom (dodatkowe 
oświetlenie, mikrofony, ekrany LCD) począt-
kujący twórcy, blogerzy oraz profesjonalni 
filmowcy mają teraz nieograniczone możli-
wości. Filmy rejestrujemy w studyjnej jako-
ści, w rozdzielczości 1080p240. Nocne filmy 
poklatkowe nagrywamy w 4K, 2,7K 4:3, 
1440p lub 1080p. Wbudowany GPS pozwa-
la śledzić prędkość, przebytą drogę i zmiany 
wysokości, a następnie umieszczać te infor-
macje w filmach poprzez dodanie naklejek 
z aplikacji GoPro. 

Nowa funkcja SuperPhoto pozwala na ro-
bienie dynamicznych zdjęć w trybie HDR, 
a zupełnie nowa funkcja LiveBurst umoż-
liwia nagranie 1,5-sekundowego materia-
łu w rozdzielczości 12 MP (4K 4:3) przed 
i po naciśnięciu spustu migawki. Zdjęcia 
w rozdzielczości 12 MP, w ulepszonej ja-
kości HDR, wykonujemy także w ruchu (ze 
zmniejszonym efektem rozmycia i dosko-
nałą szczegółowością obrazu nawet przy 
słabym oświetleniu). Z kolei tryb RAW za-
pewnia największą elastyczność i jest teraz 
dostępny przy zdjęciach poklatkowych oraz 
seryjnych.

Zegarek Spinnaker  
Tesei Titanium

Oto zegarek żeglarza roku! Został stwo-
rzony w hołdzie dla Teseo Tesei, oficera 
włoskiej marynarki wojennej. Oferuje do-
skonałe połączenie wytrzymałości i wygo-
dy. Jest wykonany z tytanu klasy drugiej, 
więc ma bardzo lekką kopertę. Tytan znany 
jest ze swej trwałości, lekkości i wyjątkowej 
odporności na korozję. Jest o 30 proc. tward-
szy i o połowę lżejszy od stali nierdzewnej. 
Do tego jest hypoalergiczny. 

Jak przystało na czasomierz stworzony 
w hołdzie dla Tesei, zegarek Titanium jest 
wodoodporny do głębokości 200 metrów. 
W ofercie marki Spinnaker znajdziecie też 
wiele innych zegarków nurkowych o róż-
nych zastosowaniach i parametrach. Dys-
trybutorem marki Spinnaker jest firma 
Hashtag. Więcej modeli na stronie www.
timeandmore.pl.

Zegarek marki Luch

Początki białoruskiej marki Luch [Łucz] 
sięgają 1953 roku i są związane z dziejami 
słynnej Mińskiej Fabryki Zegarków. Przez 
ponad 65 lat zakład produkował zarówno mo-
dele kwarcowe, jak i mechaniczne. Tworzył 
także własne mechanizmy. W aktualnej ofer-
cie marki na szczególną uwagę żeglarzy za-
sługuje model Submariner. Łączy atrakcyjną 
stylistykę z wysoką jakością i licznymi roz-
wiązaniami, które docenią wszyscy miłośni-
cy sportów wodnych. Submariner ma wysoką 
wodoszczelność (20 ATM), gruby gumowy 
pasek oraz zawór helowy niezbędny przy 
nurkowaniu na znacznych głębokościach. 
Polskim dystrybutorem zegarków Luch jest 
firma Hashtag. Więcej informacji na stronie 
internetowej www.timeandmore.pl.

Kamizelka ratunkowa ISP 
od firmy Parker Poland

Pneumatyczną kamizelkę ratunkową ISP 
ufundowała firma Parker Poland (www.parker. 
com.pl). Kamizelka wyposażona jest w nabój 
z CO₂, pas krocza i metalową klamrę. Ofero-
wana jest w wersji manualnej (użytkownik 
uruchamia mechanizm napełniający kamizel-
kę) i automatycznej (zostaje uruchomiona po 
zanurzeniu w wodzie, ale użytkownik także 
sam może uruchomić mechanizm). Kamizel-
ka obraca nieprzytomną osobę znajdującą się 
w wodzie twarzą do góry, uwalniając jej drogi 
oddechowe od wody i umożliwiając oddycha-
nie. Manualna kamizelka ratunkowa ISP kosz-
tuje 435 zł, automatyczna – 455 zł.

Zegarek Żeglarza Roku: Spinnaker Tesei Titanium. Zegarek marki Luch – model Submariner. Kamizelka marki ISP od firmy Parker Poland.
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Code Zero przedstawia nowość! Sprawdzone fasony toreb i plecaków powstają teraz także z ciekawego i bardzo wytrzymałego laminatu Lite Skin. 
Szukajcie na stronie www.codezero.pl (zakładka: Produkty).

Torby Code Zero

Wszyscy nominowani żeglarze otrzymają 
torby żeglarskie marki Code Zero, doskonałe na 
regaty, rejs, rodzinny wyjazd oraz oczywiście 
na prezent. Firma Code Zero powstała w 2012 
roku. Założyli ją Marcin Matla i Jacek Kuciel. 
Niewielka sopocka pracownia nastawiona na 
produkcję toreb i upominków z tkanin dakro-
nowych, szybko zdobyła uznanie klientów 
i zagraniczne rynki. Code Zero wykorzystuje 
nowe tkaniny, dakrony ze starych żagli, a także 
materiały laminatowe z nowoczesnych grotów 
i foków. Dominuje sprzedaż internetowa na 
stronie www.codezero.pl, ale marka obecna jest 
także w tradycyjnych sklepach: Wind (Gdańsk, 
ul. Szafarnia 11U/16), Sailing Machine (sezo-
nowo: Mikołajki), Sztorm Grupa (Warszawa, 
ul. Fosa 30), Halina Surf (sezonowo: Jastarnia) 
oraz w firmowym sklepie Code Zero (Sopot, 
ul. Monte Casino 10). Z bogatej kolekcji naj-
chętniej wybieramy duże owalne torby Mistral 
oraz siostrzane prostokątne, z dodatkowymi 
bocznymi kieszeniami, torby Pampero. Świet-
nie się sprawdzają także torby-plecaki, zarówno 

Torba Mistral (od Code Zero) ma solidne zamki i nieprzemakalną kieszeń.

mniejsze miejskie Juka i Solano, jak i większe 
lotnicze Oroshi, które w wielu liniach nadają 
się na bagaż podręczny. W ofercie znajdziecie 
także worki żeglarskie, siatki na zakupy z ma-

teriałów spinakerowych, torby plażowe, kosme-
tyczki, portfele, nerki, teczki, pokrowce na ma-
rynarki, torby na laptopy w różnych rozmiarach 
oraz produkty wykonane ze starych żagli. 

Plecak podróżny Oroshi z dodatkową nieprzemakalną kieszenią i odpinaną ścianką.
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A sia Pajkowska jest pierwszą Po-
lką, która ukończyła wokółziem-
ski samotny rejs bez zawijania 

do portów. Żeglowała z Plymouth do Ply-
mouth. Wyprawę rozpoczęła w Marinie 
Mayflower 23 września 2018 roku. Płynęła 
z zachodu na wschód, wokół trzech słyn-
nych przylądków: Dobrej Nadziei, Leeuwin 
i Horn. Pokonała 29 tys. mil morskich. Do 
portu powróciła 28 kwietnia 2019 roku – po 

216 dniach żeglugi. Wcześniej tylko trzech 
polskich żeglarzy zamknęło wokółziemską 
pętlę w rejsie solo i non stop. Henryk Ja-
skuła płynął z Gdyni do Gdyni – rejs ukoń-
czył w 1980 roku. Szymon Kuczyński że-
glował z Plymouth do Plymouth – do mety 
dotarł w 2018 roku. Tomasz Lewandowski 
opłynął świat w samotnym rejsie non stop 
szlakiem zachodnim. Wyruszył z meksy-
kańskiej miejscowości Ensenada, opłynął 

Australię od północy, a później Przylądek 
Dobrej Nadziei i Horn – rejs zakończył 
w 2008 roku (zmarł cztery lata później). Jo-
anna Pajkowska jest więc czwartym Po-
lakiem i pierwszą Polką, która ukończyła 
wokółziemski rejs solo i non stop.

Asia zorganizowała swą wyprawę bez 
sponsorów, niemal własnym sumptem. Że-
glowała aluminiowym jachtem „FanFan” 
(konstrukcja z 1985 roku). Łódź udostępnił 
niemiecki żeglarz Uwe Röttgering, z któ-
rym wcześniej Asia wygrała atlantyckie re-
gaty załóg dwuosobowych TWOSTAR na 
jachcie „Rote 66” (po tym sukcesie zdobyła 
tytuł Żeglarza Roku 2017).

W grudniu ubiegłego roku wzięła udział 
w słynnych regatach Sydney – Hobart. Po-
lka została zaproszona do załogi australij-
skiego jachtu „Rogue Wave” (niewielka 
jednostka typu Sigma 36) stacjonującego 
w Port Stephens Yacht Club (200 km na 
północ od Sydney). Natomiast w tym roku 
ponownie weźmie udział w atlantyckim 
wyścigu TWOSTAR organizowanym przez 
Royal Western Yacht Club of England. Po-
płynie z Amerykanką Charlene Howard 
jachtem „A. J. Wanderlust” o długości 14 
metrów. Asia i Charlene odbyły już wspól-
ny trening, pokonując 300 mil z wyspy Man 
do Falmouth.

Prawie rok po wielkim rejsie.  
„czuję, że trochę zaczynam osiadać na laurach”

Statuetka nagrody Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr”.

Asia Pajkowska w obiektywie Rafała Masłowa.
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www.wiatr.pl

Magazyn „Wiatr”: Pięknie się wszystko 
układa. Płyniesz przez życie zgodnie z pla-
nem, czy raczej czekasz spokojnie, co przy-
niesie nowy dzień?

Joanna Pajkowska: Nie zaplanowałam mo-
jego żeglarskiego rozwoju z kartką w ręku, 
kalkulując i wcielając się w rolę reżysera wła-
snego życia. Zwykle wszystko działo się nie-
jako z dnia na dzień. Można powiedzieć, że 
trochę dryfowałam, wykorzystując różne oka-
zje i powiewy wiatru. Oczywiście, marzyłam 
o żeglowaniu i kolejnych wyzwaniach, ale do 
najważniejszych regat i rejsów przybliżałam 
się dość powoli.

Jak to się zaczęło?
Choć rodzice nie byli wodniakami z zami-

łowania, wspólnie ze znajomymi mieli na Za-
lewie Zegrzyńskim małą łódź żaglową typu 
Motyl. Odnalazłam nawet stare rodzinne 
zdjęcie – siedzę na tej łódce w jakimś przed-
potopowym kapoku. Pamiętam też opowieści 
mamy o jej wyprawach Wisłą do Puław, ale 
nie znam szczegółów tych ekspedycji. W mój 
świat żeglarstwa wkroczyłam dopiero na stu-
diach, na początku lat 80. Najpierw byłam 
dwa razy na Mazurach, później wyruszyłam 
na morze opalem „Konstanty Maciejewicz”, 
z załogą akademickiego klubu. Na taki rejs 
trzeba było sobie zapracować, więc zgło-
siłam się do prac remontowych – wolałam 
szlifować kadłub, niż na przykład układać 
klubowy śpiewnik piosenek żeglarskich. Po-
płynęliśmy do Karlskrony w Szwecji w ra-
mach Operacji Żagiel. Morze od razu mnie 
urzekło. Czułam, że takie żeglowanie, z dala 
od lądów, jest czymś zupełnie wyjątkowym. 
Poza tym, była to moja pierwsza w życiu za-
graniczna podróż (nie licząc wyjazdu do Buł-
garii). Później przyszedł kolejny rejs na „Ma-
ciejewiczu”, a następnie bałtycka wyprawa 
na jachcie „Warszawska Nike”. Był to bodaj 
pierwszy sezon tej jednostki tuż po zwodo-

waniu. Z tego rejsu najbardziej zapamiętałam 
to, że wszyscy chorowali – z wyjątkiem Wik-
tora Leszczyńskiego i mnie.

W naszym uczelnianym klubie był także 
Wojtek Kaliski. Pewnego dnia wpadł na spo-
tkanie i mówi: „Słuchajcie, buduję jacht do re-
gat OSTAR. Potrzebuję kogoś do gotowania”. 
W latach stanu wojennego taka deklaracja 
brzmiała, jak coś kompletnie abstrakcyjnego. 
Choć nie miałam zielonego pojęcia o kuchni, 
od razu krzyknęłam: „To ja! Będę gotować”. 
Budowa jachtu w tamtych czasach była przed-
sięwzięciem niewyobrażalnym. Wiedziałam, 
że muszę w nim uczestniczyć. Zaczęłam od 
przygotowywania obiadów. Później pojawia-
łam się na placu budowy coraz wcześniej 
i wracałam do domu coraz później, powoli 
włączając się we wszystkie inne prace. No 
i w ten sposób spędziłam przy tym projekcie 
sześć lat.

Co się udało wtedy osiągnąć?
Najpierw powstał trimaran „Almatur II”. 

Niestety, już w pierwszym sezonie, na grani-
cy Morza Północnego i Kanału Angielskiego, 
jacht się wywrócił. Straciliśmy maszt. Po-
dejmowała nas z pokładu załoga statku – na 
wzburzonym morzu rozłupali naszą drewnia-
ną łajbę swoim nawisem rufowym. I było po 
trimaranie i po marzeniach Wojtka o starcie 
w OSTAR’84. Natychmiast po tym wydarze-
niu rozpoczęliśmy budowę większego kata-
marana „Almatur III”. Ponownie z drewna, bo 
żadne inne materiały nie były wtedy dostępne. 
Zresztą, nawet zdobycie kawałka sklejki gra-
niczyło z cudem. Z „Almaturem III” zgłosi-
liśmy się do atlantyckich regat rozgrywanych 
na szlaku Kolumba (z Malagi na Dominikanę). 
Były tam zawodowe załogi i niemal wszystkie 
najsłynniejsze wówczas wielokadłubowce, 
więc otarliśmy się o wielki żeglarski świat. 
Ukończenie tego wyścigu należało chyba 
uznać za spory sukces. 

Na pokładzie „Rote 66”.  Fot. Uwe Röttgering
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Później, na wiosnę, wróciliśmy do Polski. 
W 1986 roku, na tym samym jachcie, wystar-
towałam z Wojtkiem w atlantyckich regatach 
załóg dwuosobowych TWOSTAR. Niestety, 
po kilku dniach żeglugi straciliśmy maszt i do 
Anglii wróciliśmy na awaryjnym takielunku.

A później zniknęłaś za horyzontem na 
kilka lat.

Wyjechałam do Anglii. Z pustymi rękoma. 
Miałam tam spędzić dwa miesiące, pracując 
przy jachtach w okolicach Plymouth. Ale jak 
już zaczęłam, to zostałam na 13 lat. Pozna-
wałam ludzi i jachty. Byłam członkiem załogi 
statku ratownictwa morskiego. Żeglowałam 
i startowałam w regatach. Tych mniejszych, 
lokalnych, oraz w słynnych wyścigach, na 
przykład w Fastnet Race. Każdy kolejny se-
zon przynosił nowe żeglarskie doświadcze-
nia, naprawdę sporo się wtedy nauczyłam.

Gdy opowiadasz o tym gotowaniu oraz 
o uporczywym szukaniu swojej szansy, 
przypomina mi się postać Tracy Edwards 
i jej droga do regat Whitbread Race 1989. 

Reżyser Alex Holmes przypomniał nam jej 
niezwykłą historię w dokumentalnym fil-
mie „Maiden”.

Poznałam Tracy, więc mogę powiedzieć, 
że chyba więcej nas różni. Przede wszystkim 
mamy odmienne charaktery. Ona zawsze była 
przebojową osobą, na lądzie i na morzu, w co-
dziennym życiu oraz na pokładzie. Mi trochę 
tego brakuje. Jakoś nie potrafię się rozpychać. 
Znajomy z Anglii powiedział mi kiedyś: „Słu-
chaj, nie możesz być taka skromna, jak chcesz 
do czegoś dojść w tym żeglarstwie”. Poza tym, 
Tracy spotkała na swej drodze przyjaciela 
szejka, który otworzył jej drzwi do wielkiego 
żeglarskiego świata. Ja takiej osoby nigdy nie 
poznałam. Choć czasem ktoś także do mnie wy-
ciągał pomocną dłoń. Gdy przejęłam od Wojtka 
marzenia o starcie w OSTAR, spotkałam osobę, 
która najpierw zakupiła za 37 tys. funtów alu-
miniowy 40-stopowy jacht „Ntombifuti”, a póź-
niej udostępniła mi tę łódź na wyścig w 2000 
roku, czyli na mój pierwszy OSTAR. Zajęłam 
wtedy czwarte miejsce w swojej klasie.

Kiedy żeglarstwo stało się twoim profe-
sjonalnym zajęciem?

Pierwszy raz pieniądze za udział w regatach 
otrzymałam od właściciela jachtu „Alphagra-
phics” (Andrew Pindar), który zmontował ko-
biecą załogę do regat EDS Atlantic Challenge 
2001. To był ciekawy i dość udany projekt, ale 
niestety z tym startem związane jest także 
moje najgorsze przeżycie na morzu. Na pokła-
dzie było pięć kobiet z różnych krajów. Sztorm 
powoli cichł, a morze zaczynało się uspokajać. 
Było już szaro. Zegar pokazywał godz. 19.00 
i zmrok był coraz bliżej. Przez chwilę byłam 
sama w kokpicie, bo druga dziewczyna, któ-
ra miała mi towarzyszyć, jeszcze nie wyszła 
na swoją wachtę. Nie byłam przypięta do 
jachtu, bo wtedy w ogóle się nie przypinały-
śmy. Nie miałam na sobie kamizelki, bo jakoś 
żadna z nas nie miała ochoty nosić ich przez 
cały czas. Miałyśmy systemy awaryjne, któ-
rych można użyć w razie akcji „Człowiek za 
burtą”, ale nie przypominam sobie, by któraś 
z dziewczyn ćwiczyła ich użycie. Łódkę pro-
wadził autopilot. Stałam sobie w głębokim 
kokpicie i na tej dużej 60-stopowej łajbie czu-
łam się dość bezpiecznie. Nagle, nie wiadomo 
skąd, wyłoniła się wielka fala, która zmyła 
mnie z pokładu. Próbowałam się złapać za 
kabestan i za reling, ale się nie udało. Kiedy 
się wynurzyłam z wody, zobaczyłam rufę od-
dalającej się łodzi... Miałam na sobie jedynie 
kurtkę z cienkim kapturkiem. Choć od razu 
zrozumiałam, że moje szanse w tej sytuacji są 
bardzo małe, zachowywałam się nadzwyczaj 
spokojnie. Wiedziałam, że nie ma sensu ma-
chać i krzyczeć – szkoda na to sił. I tak nikt 
mnie nie usłyszy. Na szczęście ta sama fala 
wyrzuciła jedną z dziewczyn z koi. Po chwili 
wszystkie wyskoczyły do kokpitu i się zorien-
towały, że mnie nie ma. Zawróciły i zaczęły 
mnie szukać. Gdy mnie już odnalazły, siedem 
razy wykonywały podejście. Żartowałam póź-

Ze zniszczonym grotem na mecie regat TWOSTAR.

„Rote 66” z drona. Na pokładzie Asia i Uwe.  Fot. Uwe Röttgering (3)
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niej, że w Polsce żadna by nie zdała egzaminu 
na patent żeglarza. Wszystko dobrze się skoń-
czyło, ale nikomu nie życzę takich wrażeń.

Krótko po tych regatach wystartowałam 
w atlantyckim wyścigu Transat Jacques 
Vabre (na jachcie „Olympic Challenger”). 
A następnie nastał czas „Zjawy IV”, Hornu 
i Szetlandów Południowych.

Aż wreszcie przesiadłaś się na małą 
mantrę.

W 2002 roku, po powrocie z Anglii do 
Polski, spotkałam Andrzeja Armińskiego, 
konstruktora, właściciela stoczni i współ-
projektanta naszych dawnych „Almaturów”. 
Andrzej promował wtedy swoje mantry, 
nieduże zgrabne jachty o długości 8,5 metra. 
Wpierw wzięłam udział w jego projekcie na-
zwanym „Kobiece regaty dookoła świata”, 
a później, gdy już dobrze poznałam łódź, 
zapytałam, czy mogłabym wyruszyć man-
trą w samotny wokółziemski rejs. Andrzej 
odpowiedział: „Czemu nie”. Odwiódł mnie 
jednak od zamiaru żeglugi tak małą łodzią 
wokół Hornu. Popłynęłam więc z Panamy 
do Panamy, rozpoczynając podróż na za-
chodnim krańcu Kanału Panamskiego. Nie-
stety, w okolicy Przylądka Dobrej Nadziei 
sztorm zmusił mnie do zawinięcia do Port 
Elizabeth (RPA). Rejs miałam wspaniały, 
ale niestety symfonia zatytułowana „Non 
stop dookoła świata” została przerwana. Tą 
samą mantrą wyruszyłam później w długi 
rejs z Alkiem Nebelskim. Płynęliśmy przez 
Pacyfik, Ocean Indyjski, Morze Czerwone, 
Kanał Sueski i Morze Śródziemne, odwie-

dzając ponad 100 miejsc i kończąc ekspedy-
cję we Włoszech. 

W 2013 roku wróciłaś na trasę regat 
OSTAR. Musisz chyba lubić wody północ-
nego Atlantyku.

Rzeczywiście, mam wyjątkowy sentyment 
do tej imprezy. Wtedy pożyczyłam od An-
drzeja Armińskiego katamaran. Przy okazji 
poproszono mnie, bym popłynęła do Brazy-
lii i przywiozła do Europy oceaniczny kajak 
Olka Doby. Przez tę całą logistykę, w jednym 
sezonie cztery razy przepłynęłam Atlantyk.

Nigdy ci się nie udało pozyskać sponso-
rów na duży oceaniczny projekt żeglarski. 
Sportowy marketing to nie twój świat?

Zdecydowanie nie mój. Zawsze marzyłam 
o starcie w Vendée Globe, wokółziemskim 
wyścigu samotników. Po wielu oceanicznych 
i regatowych doświadczeniach, poczułam, 
że na pewno sobie poradzę z takim wyzwa-
niem. Więc przez dwa lata zajmowałam się 
wyłącznie poszukiwaniem sponsorów. Cho-
dziłam od firmy do firmy, od drzwi do drzwi. 
Pisałam, wysyłałam oferty, dzwoniłam. Bez 
skutku. Po prostu, nie wiem, jak to się robi. 
Nie wiem też, czy można się tego nauczyć. 
Pewnie trzeba być przebojowym i opowiadać 
o tym, jakim się jest wspaniałym żeglarzem. 
Oraz o wyjątkowej szansie marketingowej, 
jaka właśnie spada panu prezesowi z nieba... 
Wiele razy próbowałam się przełamać, by 
zagrać taką rolę. Jednak za każdym razem 
ponosiłam porażkę. Niestety, chyba już nig-
dy nie zdobędę tej umiejętności. Co ciekawe, 
nikt mnie nie wyrzucał za drzwi. Nigdy mi 

nie powiedziano: „Pani Pajkowska, to nas nie 
interesuje. Do widzenia”. Zawsze słyszałam: 
„O, jaka pani jest dzielna. To jest strasznie 
interesujące, co pani mówi. Z pewnością się 
do pani odezwiemy, proszę tylko zostawić 
numer telefonu”. Później oczywiście tygo-
dniami nikt nie dzwonił. A kiedy sama pona-
wiałam kontakt, słyszałam: „Pana prezesa nie 
ma. Jest na konferencji. Jest na urlopie. Jest na 
zwolnieniu...

Dokąd teraz zaprowadzą cię marzenia?
Gdy spełniłam marzenie o regatach OSTAR, 

od razu wiedziałam, że chcę płynąć dookoła 
świata. Teraz, po samotnym wokółziemskim 
rejsie, jest trochę trudniej. Z jednej strony je-
stem szczęśliwa, że to się udało. No, ale poja-
wia się pytanie: „Co dalej?”. Czuję, że trochę 
osiadam na laurach. Spotkania, sesje zdję-
ciowe, wywiady, same miłe słowa zewsząd 
– naprawdę można się rozpłynąć. Jak zatem 
miałabym teraz podnieść sobie poprzeczkę 
i znów coś ciekawego zrobić na oceanach? Nie 
ciągnie mnie, by wyruszyć trasą ze wschodu 
na zachód, pod wiatry i prądy, czyli tzw. złą 
drogą. A na poważny regatowy projekt oce-
aniczny pro prostu nie mam pieniędzy.

Gdyby dziś ktoś ci powiedział, że ma 
jacht do Vendée Globe, wystarczy go odku-
rzyć, odmalować i przeprowadzić na start, 
co byś odpowiedziała?

Powiedziałabym od razu, że jutro będę na 
kei. Sprawdzę tylko, o której mam pierwszy 
samolot. Jak poznasz kogoś takiego, proszę – 
od razu daj mi znać.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik
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O bozy dla dzieci i młodzieży, śród-
lądowe rejsy dla najmłodszych 
i nastolatków, szkolenia i czartery 

– dla wszystkich, eventy integracyjne – dla 
firm, a nawet szkolenia instruktorskie – dla 
zaawansowanych. A do tego własne przy-
stanie w stolicy i na Mazurach oraz baza 
noclegowa i gastronomiczna w standardzie 
niemal biznesowym. Na rynku wodniackich 
usług turystycznych obserwujemy spore 
ożywienie oraz determinację do tworzenia 
kompleksowych ofert z wyższej półki – dziś 
już nie wystarczy odkurzyć starą omegę 
i zaokrętować na nią ośmiu załogantów. 
Uczestnicy obozów i ich rodzice są coraz 
bardziej wymagający.

Wśród świadomych rodziców, którzy wie-
dzą, jak wiele daje dzieciom czas spędzony 
na wodzie, pod żaglami, w wyjątkowej at-
mosferze oraz w środowisku instruktorów, 
kapitanów oraz rówieśników, zapanowała 
moda na obozy i rejsy organizowane z pasją, 
na nowoczesnym sprzęcie i w wyjątkowych 
miejscach. O tym zjawisku opowiedział nam 
Piotr Jodkowski, kierownik wyszkolenia 
w Akademii Żeglarskiej Klub Mila, instruktor 
wykładowca Polskiego Związku Żeglarskiego 
oraz członek komisji szkolenia PZŻ. – Niektó-
rzy zaczynają spędzać z nami czas w wieku 
siedmiu lat, a kończą dopiero wtedy, gdy wkra-
czają w dorosłość. Ale nawet udział w jednym 
wydarzeniu powoduje wielkie zmiany. Cza-

sem słyszymy od rodziców: „Powierzyliśmy 
wam nieśmiałe dziecko, które ledwo wiązało 
buty, a do domu wrócił inny człowiek – zaczął 
nawet smażyć jajecznicę i gotować dla całej 
rodziny”. Dla nas ważne jest także to, by za-
rażać młodych ludzi wodniackimi pasjami na 
lata. By spędzanie wolnego czasu i wakacji na 
pokładzie, stało się ich sposobem na życie – 
mówi Piotr Jodkowski.

Od tego roku Akademia Żeglarska Klub Mila 
organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 
eventy firmowe oraz czartery w dwóch mari-
nach działających pod marką Klub Mila. Za-
trudnia doświadczonych instruktorów i człon-
ków kadry, którzy wcześniej współpracowali 
z Akademią Kusznierewicza.

akademia żeglarska. Nowy organizator 
obozów i szkoleń w Klubach Mila

Obozy, rejsy, szkolenia, czartery i eventy – Akademia Żeglarska Klub Mila wszystkie swe wydarzenia organizuje na nowoczesnych i popularnych jednostkach.  Fot. Wojtek Dobrogojski

Przede wszystkim nauka w świetnej atmosferze. Szkolenia motorowodne odbywają się także na skuterach..  Fot. Wojtek Dobrogojski (2)
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Akademia korzysta z dwóch ośrodków: ma-
zurski znajduje się w osadzie Kamień nad Beł-
danami, a podwarszawski w Zegrzynku nad 
Jeziorem Zegrzyńskim. W pierwszym czeka 45 
jachtów kabinowych, 10 łodzi żaglowych sigma 
oraz osiem jednostek motorowych. W drugim 
przygotowano 15 sigm oraz dwa jachty kabi-
nowe. Szkoła ma także 40 kajaków, rowery 
wodne, łódki wiosłowe, łodzie motorowe, sku-
tery oraz deski windsurfingowe. Przeważają 
jachty nowe lub najwyżej czteroletnie. Starsze 
są świetnie utrzymane. Przed wiosennym wo-
dowaniem wszystkie przechodzą gruntowny 

przegląd i poddawane są pracom konserwacyj-
nym. Poza tym akademia co sezon dokupuje 
około 10 nowych jachtów, w tym roku będzie 
aż 12 nowych jednostek. Sami też zabudowują 
łodzie we własnym zakładzie szkutniczym.

– Stawiamy na bezpieczeństwo i jakość 
szkoleń, a także na komfort na lądzie i restau-
racyjne wyżywienie. Dlatego w naszych wy-
darzeniach uczestniczą małe floty, a na pokła-
dach dzieci zawsze mają przestrzeń i swobodę. 
Podczas obozów szkoleniowych wyznajemy 
zasadę „pięcioro załogantów plus instruktor” 
– mówi Piotr Jodkowski. Dobra organizacja 

oraz wszechstronna oferta sprawiają, że sprzęt 
Akademii przez cały sezon jest wykorzysty-
wany w różny sposób. Dzięki temu załoga 
może łatwiej utrzymać go w doskonałej kon-
dycji i lepiej zbilansować koszty – zarówno 
zakupów łodzi, jak i ich eksploatacji.

Przygotowania do nowego sezonu idą pełną 
parą. Bosmani kończą przygotowywać jachty. 
Instruktorzy i wychowawcy przechodzą co-
roczną unifikację kadry. A rodzice już rezer-
wują dla pociech miejsca na obozach, rejsach 
i szkoleniach. Więcej o ofercie szkoły na stronie 
internetowej www.akademiamila.pl.   

Akademia posiada także sprzęt do wodnej rekreacji…

Jachty żaglowe
ANTILA 24.4, 26CC, 27, 30, 33

www.antila-yachts.pl e-mail: info@antila-yachts.pl
tel. biuro 48 363 30 39
tel. kom. 602 634 835

PREMIERA JACHTU ANTILA 30

ANTILA 30
 Nowy komfortowy jacht dla osób ceniących 

sportowe żeglowanie i nowoczesność. 

 Doskonałe właściwości nautyczne spełniają 
oczekiwania najbardziej wymagających 
żeglarzy.

 Komfortowe wnętrze i ergonomiczny kokpit 
zapewniają łatwą obsługę żagli i  wygodę 
dla kapitana i 8-osobowej załogi.

 Dostępny w wersji kilowej i mieczowej.

…oraz optimisty dla najmłodszych adeptów żeglarstwa. Fot. Wojtek Dobrogojski (2)

http://www.antila-yachts.pl
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R ozpoczęła się sprzedaż lokali na 
nowym apartamentowym osiedlu 
Półwysep Dziwnów wznoszonym 

w atrakcyjnym nadmorskim zakątku. Ele-
ganckie budynki powstają nad brzegiem Za-
toki Wrzosowskiej (północny kraniec Zalewu 
Kamieńskiego). Tuż obok rzeka Dziwna pro-
wadzi do zwodzonego mostu i na Bałtyk. Nie-
mal za rogiem jest miejska przystań sezonowa. 
W pobliżu – piękna nadmorska plaża oraz ma-
rina z zapleczem i popularną restauracją. To 
właśnie w tej uroczej okolicy wyrastają mury 
pierwszych budynków – inwestorzy rezerwu-
jący lokale na parterze mogą już wyjrzeć przez 
własne okna, by zobaczyć, jak wiatr marszczy 
taflę zatoki.

Na sprzedaż wystawiono 130 apartamen-
tów oraz tyle samo miejsc postojowych. 
Najmniejsze lokale mają 27 metrów kwa-
dratowych powierzchni, największe – 60 
metrów kwadratowych. Liczba pokoi: od 
jednego do trzech. Każdy apartament bę-
dzie mieć własny ogródek lub balkon. Od-
danie pierwszego etapu inwestycji, składa-
jącego się z pięciu budynków, zaplanowano 
na drugi kwartał 2021 roku.

Apartamenty powstają na Zachodniopo-
morskim Szlaku Żeglarskim, zaledwie kilo-
metr od centrum miasta, 10 km od Kamienia 
Pomorskiego, 20 km od Wolińskiego Parku 
Narodowego i 60 km od portu lotniczego 

Szczecin – Goleniów. Trudno się nie zgodzić 
z opiniami, że lokalizacja inwestycji jest 
wyjątkowa. Poza tym deweloper wznoszący 
Półwysep Dziwnów jest historycznie zwią-
zany z żeglarstwem i szczecińską Mariną 
Club, więc idealnie się wpisuje w nową toż-
samość miasta.

Dziwnów to jedna z najatrakcyjniejszych 
miejscowości nadmorskich województwa za-

chodniopomorskiego, ważne centrum żeglar-
stwa i sportów wodnych oraz arena ciekawych 
międzynarodowych imprez. W nadchodzą-
cym sezonie rozgrywane będą między inny-
mi eliminacje do mistrzostw świata i Europy 
w klasie Optimist, Regaty Gryfa, Etapowe Re-
gaty Turystyczne, Regaty Unity Line, Puchar 
Europy w klasie Laser oraz mistrzostwa świata 
juniorów w klasie Laser Radial. Tylko Gdynia 
może się równać z Dziwnowem pod względem 
atrakcyjnych imprez żeglarskich, ale to Dziw-
nów ma najlepsze w kraju akweny do trenin-
gów i regat (otwarte wody Zatoki Pomorskiej 
oraz osłonięte Zalewu Kamieńskiego).

– Chcemy, by Półwysep Dziwnów miał 
charakter osiedla przyjaznego rodzinom 
z dziećmi, miłośnikom zwierząt, a także 
pasjonatom sportu. W okolicy można żeglo-
wać jachtem, pływać motorówką, uprawiać 
kitesurfing i windsurfing, a nawet jeździć 
skuterem wodnym. Projektując osiedle 
i apartamenty, chcieliśmy zadbać o kom-
fort najbardziej wymagających użytkowni-
ków – mówią przedstawiciele firmy Marina 
Developer. – Oczekującym większych po-
wierzchni, proponujemy współpracę z archi-
tektem i przygotowanie lokalu spełniającego 
ich wymagania związane z rozkładem i po-
wierzchnią. Więcej o inwestycji oraz plany 
apartamentów na stronie internetowej www.
marina-developer.pl. 

Półwysep dziwnów. Mury apartamentów 
rosną, a inwestorzy rezerwują lokale. 

Oddanie pierwszego etapu inwestycji zaplanowano na drugi kwartał 2021 roku.

Osiedle Półwysep Dziwnów powstaje nad Zatoką Wrzosowską (północny kraniec Zalewu Kamieńskiego).

FO
T.

 W
W

W
.M

A
R

IN
A

-D
E

V
E

L
O

PE
R

.P
L 

(2
)

http://www.marina-developer.pl
http://www.marina-developer.pl


30 lutY – Marzec 2020

P rzestronny gabinet w Pawłówku pod 
Chojnicami. Za oknem drogowy wę-
zeł obwodnicy miasta. Na półkach 

– żeglarskie książki i czasopisma. Na biurku, 
w małej walizce, okazyjnie zakupiony sekstant 
– choć ma już swoje lata, jeszcze nigdy nie był 
używany. Pod ścianą – wiosła z drewna ce-
drowego, lekkie niczym piórko. A na wielkiej 
desce kreślarskiej rysunek przedstawiający 
linie jachtu marzeń. Długość: 17,7 metra. Sze-
rokość: 4,62 metra. Waga: ponad 15 ton. Choć 
zakład szkutniczy Szmagliński słynie w całej 
Europie z produkcji wioseł, szef firmy oddał 
serce budowie dużego drewnianego cruise-
ra. Ta wyjątkowa jednostka łączy tradycyjne 
szkutnicze rzemiosło i nowoczesne rozwiąza-
nia techniczne. Będzie ozdobą każdej mariny, 
bo takich łodzi nikt już dziś nie buduje.

Przed laty Czesław Szmagliński pracował 
w dawnej stoczni Chojnice – najpierw w dziale 
konstrukcyjnym, później w zaopatrzeniowym. 

Gdy system gospodarczy PRL-u zbliżał się ku 
upadkowi, poszedł na swoje. Pierwszy zakład 
wytwarzający wiosła stworzył w starej gorzelni 
(był rok 1987). Po kilku latach firma przepro-
wadziła się do nowych budynków w Pawłów-
ku. Dziś jest drugim największym producentem 
wioseł w Europie. 11-osobowa ekipa korzysta 
z kilkunastu gatunków drewna i wytwarza oko-
ło 100 rodzajów wioseł: do tradycyjnych łodzi 
wiosłowych, do kanadyjskich, grenlandzkich, 
do kajaków oraz oczywiście pagaje na pokłady 
jednostek żaglowych i motorowych. Co rok wy-
syłają kilkadziesiąt tysięcy wioseł, głównie do 
Niemiec, Danii, Holandii, Szwajcarii oraz do 
Włoch. Silną pozycję mają także na krajowym 
runku. – Choć nowoczesne materiały atakują 
wszystkie dziedziny naszego życia, do produk-
cji wioseł wciąż niezastąpionym surowcem jest 
drewno – mówi Czesław Szmagliński. – Co 
ciekawe, wykorzystując cedr kanadyjski, potra-
fimy wykonać wiosła lżejsze od takich samych 

modeli z włókien węglowych. Nasi fachowcy 
podejmują się także produkcji drewnianych 
łódek i kajaków oraz renowacji starych pod-
niszczonych jednostek, których właściciele nie 
potrafią się z nimi rozstać.

Projekt jachtu „Karol Wojtyła” Czesław Szma-
gliński opracował przed dekadą. Nazwę łodzi 
zarejestrowano w PZŻ. Archidiecezja krakow-

ska przysłała aprobatę dla tego przedsięwzię-
cia oraz błogosławieństwo biskupa. Ponieważ 
budowa jest kosztowna i pracochłonna, mija 
już 10 lat od położenia stępki, na którą, zgod-
nie z tradycją, przyklejono złotą monetę. – Pra-
cujemy powoli, przede wszystkim w okresie 
zimowym, czyli wtedy, gdy mamy mniej za-
mówień na wiosła – mówi armator.

Mahoniowa stępka waży pół tony. Kadłub 
wykonano z pięciu warstw mahoniu, a pokład 
z drewna tekowego. Całość pokryto szesnasto-
ma warstwami specjalistycznego lakieru, ale 
ma być jeszcze sześć kolejnych warstw. Wiel-
ką skrzynię balastową ze ślizgaczami, wyko-
naną z materiałów kompozytowych, w której 
będzie się poruszać hydraulicznie unoszony 
i opuszczany kil, przygotowano w gdańskiej 
stoczni Algro Yachting (skrzynię zaprojekto-
wał i wykonał Antoni Grodzicki). Stalowa płe-
twa będzie ważyć dwie tony, a bulb – cztery 
(zanurzenie: od 1,6 metra do 3,2 metra). 

Jacht „Karol Wojtyła”. Łódź marzeń  
czesława Szmaglińskiego powstaje już 10 lat

Czesław Szmagliński w zejściówce swego jachtu. Kadłub prezentuje się imponująco. 

Kilkanaście warstw lakieru i będą jeszcze kolejne.

Ster strumieniowy z chowaną śrubą.
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Wiemy, że każdy akwen żeglugi oraz każdy 
klient ma swoje, indywidualne wymagania. 
Niezależnie czy na silniku, czy pod żaglami 
nasze rozwiązania ubezpieczeniowe są us-
zyte na miarę twoich potrzeb.

Choć kadłub wciąż jest placem budowy, 
armator systematycznie gromadzi okucia 
i wyposażenie. Ma już nie tylko sekstant.
Zdobył stary klasyczny kompas w idealnym 
stanie. Nieużywany czterdziestoletni stoper 
(wyposażenie stanowiska nawigacyjnego). 
Zakupił kotwicę z prowadnicą, windą i stu-
metrowym łańcuchem, lodówkę, kuchenkę, 
luki okienne, moskitiery, a nawet jachtową 
zastawę kuchenną dla 12 osób. W części den-
nej ułożono cztery zbiorniki na wodę o łącz-
nej pojemności 900 litrów, pięć zbiorników 
na paliwo (700 l) oraz dwa na nieczystości. 
Czesław co rusz zaprasza do współpracy fir-
my, które swą pozycję w polskim przemyśle 
jachtowym tworzyły przez lata i dziś szczycą 

się solidną marką. Pod schodami zejściówki 
zamontowano silnik Yanmar, a w dziobowej 
części – chowany ster strumieniowy (silniki 
dostarczyła spółka Taurus Sea Power). Sporo 
elementów wyposażenia pochodzi z zaso-
bów sklepu Mazuria. Żagle prawdopodobnie 
uszyje firma Sail Service, a elektronikę do-
starczy Eljacht. Trwają też rozmowy z dystry-
butorami masztów i takielunków.

Na pawęży łodzi jest ogromny garaż – 
zmieści się w nim RIB o długości 2,5 metra. 
W klasycznym kokpicie będą dwa koła ste-
rowe poruszające dwoma płetwami. Pośrod-
ku, między burtowymi siedziskami, stanie 
rozkładany stół. Schodzimy pod pokład – 
w rufowej części są dwie obszerne kabiny 
(prawą, armatorską, wyposażono w łazien-
kę). Zejściówka prowadzi do salonu, w któ-
rym po lewej stronie zaplanowano stanowi-
sko nawigacyjne. Zmierzając ku dziobowi, 
trafiamy do miejsca zajmowanego przez 
skrzynię ruchomego kila oraz maszt – tu po 
lewej stronie będzie kambuz, a po prawej 
druga łazienka. Dalej mamy kubryk z pię-
trowo rozmieszczonymi kojami oraz kabinę 
dziobową. Kadłub jachtu pomieści 12-oso-
bową załogę.

– Jacht zwodujemy na Bałtyku. Powoli roz-
glądamy za portem macierzystym – mówi 
Czesław. – Ile kosztuje taka jednostka? Na 
początku liczyliśmy wydatki, później pogu-
biliśmy się w rachubach. Z pewnością nie jest 
to projekt biznesowy, ale po prostu realizacja 
własnych marzeń. Jednak gdyby kiedyś zgło-
sił się pasjonat, który chciałby przemierzyć 
z nami ten sam szkutniczy szlak, będzie-
my gotowi podjąć wyzwanie – zebraliśmy 
niezbędne doświadczenia i mamy gotowe 
oprzyrządowanie. Bliźniaczą jednostkę mo-
glibyśmy zbudować w dwa lata.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Olejnik

Zakład szkutniczy Szmagliński słynie z produkcji wioseł. Kolejna partia gotowa do wysyłki.

Gruntowna odbudowa starej łodzi klasy Finn.

http://www.pantaenius.pl
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P rzez kilka lat żeglowali dla przyjem-
ności, szlifując regatowy kunszt na 
jachcie klasy Soto 40. Aż wreszcie, 

w ubiegłym roku, zaliczyli swój najlepszy 
sezon – załoga Witolda Karałowa i Macieja 
Gnatowskiego wywalczyła brązowy medal 
w mistrzostwach Europy ORC. Na polskich 
wodach triumfowali w najważniejszych im-
prezach: zdobyli Żeglarski Puchar Trójmia-
sta, wygrali Nord Cup i wywalczyli Burszty-
nowy Puchar Neptuna. O projekcie, załodze, 

jachcie „Scamp 27” i planach na przyszłość 
rozmawiamy z Witoldem Karałowemi Ma-
ciejem Gnatowskim, twórcami zespołu.

Marek Słodownik: Skąd pomysł na że-
glarstwo w takim wydaniu?

Witold Karałow i Maciej Gnatowski: Żeglu-
jemy od dziecka. Nasi ojcowie znają się od lat, 
razem pływali i zaszczepiali w nas żeglarstwo. 
Przed laty pływaliśmy głównie na Mazurach. 
Były też epizody regatowe, choć nie przeszli-
śmy typowej ścieżki sportowej – nasza droga do 

jachtu „Scamp 27” była raczej nietypowa. Pięć 
lat temu nasz kolega nieoczekiwanie wszedł 
w posiadanie łodzi „Scamp” klasy Reichel 
Pugh 44. Nie musiał nas długo namawiać, by-
śmy weszli z nim do spółki. Łódka była w fa-
talnym stanie. Zabraliśmy się za remont. Wiele 
rzeczy robiliśmy sami, co weekend jadąc do 
Gdyni. Apetyty jednak rosną w miarę jedzenia, 
więc po jakimś czasie zapragnęliśmy nowej 
jednostki. Nowoczesna konstrukcja miała mieć 
około 40 stóp długości i dawać nam dużo frajdy 
z pływania. Chcieliśmy też, by się nadawała do 
regat offshore – ten parametr nie został jednak 
spełniony, bo trafiła się piękna łódź klasy Soto 
40 z kilkoma zestawami żagli, na dodatek w do-
skonałej cenie. Tak się rozpoczęła przygoda na 
pokładzie „Scamp 27”.

Pogodzenie pracy zawodowej z regatowy-
mi marzeniami zwykle bywa dość trudne. 
Jak sobie radzicie z tym wyzwaniem?

Każdy z nas ma jakieś zawodowe obowiąz-
ki, więc nie zawsze możemy wypłynąć na 
trening czy wziąć udział w regatach. Maciek 
Gnatowski jest lekarzem. Maciek Ślusarek 
– prawnikiem. Andrzej Grabowski, Andrzej 
Brochocki i Kuba Jankowski działają w bizne-
sie w różnych firmach. Witold jest związany 
z firmą ESS Audio dystrybuującą profesjonal-
ne systemy nagłośnieniowe i audiowizualne. 
Piotrek Obidziński jest prezesem Wisły Kra-
ków. Patryk Richter – specjalistą od projekto-
wania żagli. Mikołaj Gielniak konstruuje ma-
szyny dla przemysłu morskiego. Z kolei Jakub 
Marciniak przede wszystkim jest zawodowym 
żeglarzem regatowym i świetnym elektroni-
kiem. Grzegorz Goździk także pracuje w biz-
nesie żeglarskim i często zawodowo żegluje 
w regatach. Choć wszyscy mamy swoje co-
dzienne sprawy, w głównej mierze czujemy się 
żeglarzami, bo to kochamy najbardziej. Poza 
tym, przecież nie żyjemy wyłącznie dla pracy. 
Wysiłek fizyczny na łódce jest naszym odpo-
czynkiem i odskocznią od codziennych spraw. 
Nie tracimy wolnych chwil przed telewizorem. 
Nasz świat jest na wodzie.

Wspólne starty traktujecie profesjonal-
nie, czy raczej jako rozrywkę?

Szukamy przede wszystkim przyjemno-
ści i doskonałej zabawy w gronie przyjaciół 
i znajomych. Bo jak inaczej nazwać żeglugę 
w ślizgu na 40-stopowym jachcie i rywaliza-
cję z innymi załogami? Nie jesteśmy w pełni 
profesjonalnym zespołem, bo nie poświęca-
my na żeglarstwo całego naszego życia. Cho-
dzi nam raczej o połączenie świetnej atmos-
fery i profesjonalnego podejścia do treningów 
i zawodów. Naszym zdaniem, to idealna 
mieszanka.

Witold Karałow i maciej gnatowski. 
Przepis na sukces załogi jachtu „Scamp 27”

Załoga jachtu „Scamp 27” w regatach Nord Cup Gdańsk.  Fot. Bartosz Modelski

Burta w burtę z jachtem „Blagodarnost 2”.  Fot. Bartosz Modelski
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Podczas rejsu czarterowego może 
cię spotkać kilka rzeczy. Gwałtowni 
sąsiedzi w marinie, nagle pojawiające 
się mielizny lub rygorystyczne protokoły 
odbioru. Bez względu na to, z czym 
masz do czynienia, dzięki naszym 
pakietom czarterowym możesz spokojnie 
cieszyć się wakacyjną podróżą. Co 
najlepsze, twoja opłata czarterowa jest 
automatycznie zabezpieczona w przypadku 
niewypłacalności agencji lub operatora floty. 
Na to zawsze możesz u nas liczyć.

Ile dni spędziliście na wodzie w poprzed-
nim sezonie?

Licząc treningi, żeglugę na regaty oraz star-
ty, to prawie 50 dni na pokładzie. Dodatkowo 
niektórzy członkowie naszej ekipy uczest-
niczyli w regatach zagranicznych na innych 
jachtach. Na przykład Grzegorz Goździk brał 
udział w Nord Stream Race, a Jakub Mar-
ciniak i Jakub Jankowski są w ekipie jachtu 
„I Love Poland”. W tym roku dołączył do nich 
też Patryk. To dowód, jak wysoki poziom pre-
zentuje nasza załoga.

Po ilu sezonach osiągnęliście pełne zgra-
nie drużyny?

W naszym przypadku to dość długi proces. 
On właściwie wciąż trwa. Każdego dnia do-
wiadujemy się czegoś nowego i chyba będzie-
my się uczyć całe życie. Nim stworzyliśmy 
trzon załogi i nauczyliśmy się razem pływać, 
minęły cztery lata. Poza tym, po każdej dłuż-
szej przerwie musimy trenować kilka dni, 
by w pokładowej pracy powrócić do zgrania 
i płynności. Dobierając członków załogi, bra-
liśmy pod uwagę mieszankę umiejętności, 
zaangażowania i charakteru – nowy załogant 
zawsze musi pasować do reszty ekipy. Stan-
dardowo na pokładzie jest 10 osób, ale zdarza 
się nam żeglować w dziewięciu. Niekiedy za-
łoga liczy 12 zawodników (gdy wieje mocno 
i pozwalają na to przepisy, jak na przykład 
podczas ostatniej Błękitnej Wstęgi Zatoki 
Gdańskiej). Trzon załogi jest stały. Mamy też 
dość długą ławkę rezerwowych, bo nie każdy 
członek zespołu zawsze może się stawić na 
pokładzie.

Uzupełniacie skład o młodych żeglarzy? 
W zasadzie co rok ktoś wpada gościnnie 

popływać. No i często dołącza do załogi. Na 
przykład w ostatnim sezonie, podczas regat 
Nord Cup, startował z nami 14-letni Mateusz 
Gwóźdź. Radził sobie doskonale.

Jakie są atuty jachtu klasy Soto 40?
Gdy już poznasz łódź, jej atutem jest łatwość 

obsługi. Nie należy jednak tego mylić z pa-
nowaniem nad łódką. Soto ma bardzo duży 
i dobrze rozplanowany kokpit. Ta konstrukcja 
jest bezkonkurencyjna przy słabych wiatrach, 
łatwo wchodzi w ślizg i doskonale reaguje na 
ster. Fajne są też skrzydełka balastowe posze-
rzające burty, ale ten element z kolei pogrąża 
nas w przelicznikach ORC.

Ile takich jachtów żegluje poza Polską?
Do niedawna te łodzie tworzyły w Euro-

pie silną ligę, porównywalną z flotą TP52. 
Najliczniej występują w Ameryce Połu-
dniowej, skąd pochodzi konstrukcja (kilka-
dziesiąt jachtów). Soto 40 można też spo-
tkać w USA.

Skąd czerpiecie wiedzę na temat rega-
towego żeglowania? 

Z książek, czasopism, z internetu oraz od 
innych bardziej doświadczonych żeglarzy. 
Staramy się być na bieżąco z nowinkami 
technicznymi. Śledzimy wyniki wszelkich 
regat. Oglądamy manewry i pracę zawodo-

wych załóg w filmowych serwisach inter-
netowych. Z takich przebitek można wycią-
gnąć wiele wniosków i sporo się nauczyć. 
Czasem zapraszamy na pokład profesjo-
nalnych żeglarzy, którzy potrafią doradzić 
i ułożyć pracę załogi. Przygodę z jachtem 
klasy Soto 40 rozpoczął z nami na wodzie 
uczestnik America’s Cup. Trzeba też wspo-
mnieć o Filipie Pietrzaku, który nie raz 
dzielił się z nami swą wiedzą.  Pomógł nam 
w wielu sytuacjach, jest znakomitym żegla-
rzem i świetnym kolegą. Ponadto staramy 
się pływać na innych łódkach. W tym roku 
zadebiutowaliśmy na pokładzie jachtu kla-
sy J70 podczas mistrzostwach Polski. 

Ile kosztuje utrzymanie zespołu?
To zależy od liczby startów oraz od dni 

spędzonych na morzu. Żeglarstwo jest dla 
nas formą spędzania wolnego czasu, a team 
– platformą do indywidualnego rozwoju dla 
każdego z żeglarzy. Dlatego nie patrzymy 
na ten projekt przez pryzmat finansowy. 
Każdy z nas rozumie, że zespół pozwala 
przede wszystkim realizować pasję i daje 
możliwość zorganizowania treningów na 
wysokim poziomie. Niestety, w Polsce nie 
ma zbyt wielu takich okazji.

Utrzymując jacht, ponosimy nie tylko kosz-
ty związane z portowaniem i serwisami, ale 
także z usuwaniem awarii. Niekiedy napra-
wa jakiegoś elementu może pochłonąć 25 
proc. naszego rocznego budżetu. Jedną taką 
przygodę mamy już niestety za sobą. Dlatego 
trzeba starannie planować wydatki, by bu-
dżet był zrównoważony. Tym bardziej, że na 
przykład szoty foka i liny baksztagów znika-
ją w oczach – trzeba je wymieniać co sezon 
lub nawet częściej. Zdarzają się też naprawy 
żagli, serwisy kabestanów, pompy masztu, 
czy silnika – pod względem finansowym 
niekiedy balansujemy na krawędzi budżetu. 
Jeśli nie utrzymasz wydatków w ryzach, to ta 
zabawa zamieni się w wyrzucanie pieniędzy 
do studni bez dna. W utrzymaniu zespołu po-
magają nam sponsorzy: ALAB Laboratoria 
oraz Kancelaria Brochocki.

Myślicie już o nowym jachcie?
Mamy różne pomysły, ale na razie nie 

chcemy zdradzać szczegółów. W przyszłości 
chcielibyśmy pozyskać jednostkę o długości 
od 40 do 50 stóp. Będziemy brać pod uwagę 
jej prędkość bezwzględną, możliwość sku-
tecznej rywalizacji w formułach przeliczni-
kowych (ORC i IRC), priorytetem będzie też 
przystosowanie łodzi do regat offshore.

Liczycie na wsparcie ze strony PZŻ?
Nigdy nie zabiegaliśmy o taką pomoc, ale 

miło było być dostrzeżonym przez PZŻ po 
sukcesie w mistrzostwach Europy ORC. 

Marzenia?
Proste. Pływać jak najczęściej. Utrzymy-

wać wysoki poziom sportowy jak najdłu-
żej. I czerpać radość z żeglowania pełnymi 
garściami.

Rozmawiał Marek Słodownik

http://www.pantaenius.pl
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O bszerny wywiad z Kryspinem Plu-
tą, reżyserem filmu „Kapitan”, do-
kumentalnej opowieści o Krzysz-

tofie Baranowskim, opublikował na łamach 
świątecznego wydania „Wiatru” Andrzej Min-
kiewicz, dyrektor festiwalu Jacht Film. W roz-
mowie poruszono wątki odsłaniające kulisy 
pracy nad tym obrazem. Po lekturze wywiadu 
głos zabrał bohater dokumentu – Krzysztof 
Baranowski krytycznie odniósł się zarówno do 
przesłania, które niesie ze sobą ta produkcja, jak 
i do pracy reżysera. Oto felieton kapitana nade-
słany do redakcji „Wiatru” w styczniu.

Film „Kapitan”,  
ale gdzie jest kapitan?

Nie chciałem się włączać do dyskusji o no-
wym filmie Kryspina Pluty. Obiecałem, że 
nie będę mu stawać na drodze do filmowej 
kariery. Postanowiłem też nie firmować tej 
produkcji swoim nazwiskiem i nie występo-
wać podczas festiwalowych projekcji. Mu-
szę jednak zabrać głos po publikacji w ostat-
nim numerze „Wiatru” rozmowy Andrzeja 
Minkiewicza z reżyserem. W wywiadzie 
tym Kryspin Pluta podpiera przesłanie fil-

mu własną ideologią, która sprowadza się do 
słów: „Jesteśmy świadkami, jak żeglarskie 
cele Krzysztofa odchodzą, a zostają cele 
ważniejsze. Rzuca kotwicę w domu”.

Miał powstać film o mojej Szkole pod Ża-
glami. Z tą myślą zapraszałem Kryspina na 
pokład „Pogorii”. Widział jak dowodzę, jakim 
jestem kapitanem, jak funkcjonuje Szkoła i jaki 
ma wpływ na młodych ludzi. Ale filmu o tym 
nie zrobił. Nie wziął kamery do ręki i w swoim 
dokumencie ostatecznie nic nie pokazał.

Zamiast filmu o mojej Szkole, postanowił 
zrobić film dokumentalny o mnie – praw-
dopodobnie w przekonaniu, że będzie się 
lepiej sprzedawać. Tak powstał scenariusz 
zatytułowany „Luchador” (imię dane mi 
na chrzcie równikowym), co po hiszpań-
sku znaczy „Walczący”. Tego scenariusza 
nie widziałem, ale reżyser przekonywał, że 
„dokument scenariusza się nie trzyma”.

Polski Instytut Sztuki Filmowej wsparł pro-
dukcję finansowo i rozpoczęły się zdjęcia. 
Wyobrażałem sobie, że pokazując sylwetkę 
bohatera, reżyser pokaże również jego pasje. 
A moje pasje to żeglarstwo i narciarstwo. Zgo-
dziłem się na współpracę. Obok scen domo-
wych i tych związanych z beznadziejną walką 
o budowę nowego żaglowca, pozowałem Kry-
spinowi jako samotny żeglarz, stawiając żagle 
na „Nadirze”, wykonując zwroty przez rufę 
i przez sztag, oczywiście w pojedynkę, po-
cąc się niemiłosiernie w ciężkim sztormiaku. 
Żadnych z tych ujęć nie ma w filmie. Dlaczego 
więc dokument nazwano „Kapitan”? Przecież 
ani jeden kadr nie wskazuje, czym dowodzi 
ów tytułowy kapitan...

Kulisy filmu „Kapitan”. „Miał być obraz 
o wojowniku, a powstał wyciskacz łez”

Grudzień 1988. Krzysztof Baranowski na „Pogorii” opływa przylądek Horn.  Fot. M. Chmielewski

http://www.silvertex.pl
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Zaproszony na mistrzostwa Polski dzienni-
karzy w narciarstwie, Kryspin nie zdążył na 
czas, by pokazać jak pokonuję trasę slalomu 
giganta. Zdążył natomiast odnotować, że wie-
szają mi na szyi złoty medal. Na jego prośbę 
przez kolejne dwa dni demonstrowałem, jak 
waleczny zawodnik pokonuje bramki gigan-
ta, przy ironicznych uwagach kolegów. Ale 
do filmu żadne z tych ujęć nie trafiło.

Powstał więc dokument o jednym aspek-
cie mojej działalności: batalii z urzędnikami 
o budowę nowego żaglowca do szkolenia 
młodzieży. Budowałem „Poloneza”, „Pogo-
rię” i „Fryderyka Chopina”, więc wydawało 
mi się, że mam doświadczenie, by zbudować 
jeszcze jeden żaglowiec. Wiem, że jest po-
trzebny. Nie trafiłem jednak na dobre czasy 
– może kiedyś komuś innemu się to powie-
dzie, może czasy się zmienią... Z pewnością 
nowy żaglowiec będzie Polsce potrzebny co-
raz bardziej. W związku z tym nie widzę po-
wodu, by biadolić nad tym niepowodzeniem, 
które przecież nie umniejsza innych moich 
dokonań. Tyle, że o tych innych dokonaniach 

Kryspin filmu nie zrobił. Pokazał jedynie 
człowieka, który przegrywa swoje marzenia 
w walce z urzędniczą bezmyślnością.

Miał być film „Luchador”, a wyszedł „Lo-
ser” („Przegrany”). Nie muszę być kapitanem, 
ale przegranym w ogóle się nie czuję. Miał być 
film o żeglarzu, tymczasem Kryspin zrobił 
film o starej parze małżeńskiej w domowych 
(i nie tylko) pieleszach. Będąc częstym go-
ściem w moim domu zauważył inny dobry 
temat i nadużył naszego zaufania. Na filmie 
widać początki choroby mojej żony. Mimo 
protestów moich i mojej rodziny, Kryspin nie 
zrezygnował z tych fragmentów, robiąc ze 
swego dokumentu „wyciskacz łez”.

Nie odbieram Kryspinowi talentu, któ-
ry pokazał już w filmie „Optimista” i nie 
przeczę, że być może zrobił dobry film. 
Ale pokazał tylko to, co pasowało mu do 
jego idei. W jego filmie widzimy człowieka 
przegrywającego z urzędami, a kapitańskie 
są tylko dystynkcje na pagonach w czasie 
okolicznościowego spotkania.

Krzysztof Baranowski

Styczeń 2020. Krzysztof Baranowski na trasie slalomu giganta.  Fot. B. Ptak

Listopad 2019. Sprawdzanie takielunku i żagli na „Polonezie”.  Fot. F. Gruszczyński

http://www.silvertex.pl
http://www.sailservice.pl
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D wa lata testowaliśmy volkswagena, 
jeżdżąc nim na regaty, na narty i na 
kempingi. Jak się sprawdził sied-

miomiejscowy multivan w podstawowej i nie-
drogiej konfiguracji? Ile kosztuje takie auto? 
Jaki leasing zaproponowano nam w salonie? 
Ile trzeba wydać na obowiązkowe ubezpiecze-
nie? No i najważniejsze: jakie wygody oferuje 
i co możemy nim przewieźć? Na dachowym 

bagażniku transportowaliśmy optimisty i lase-
ry. Sprawdziliśmy, gdzie najlepiej zapakować 
maszty, żagle i płetwy sterowe. W które miej-
sca wsunąć narty dla całej załogi. Jak ustawić 
rozkładaną kanapę na rufie oraz fotele w dru-
gim rzędzie, by multivan stał się wygodną 
dwuosobową sypialną. Opowiemy też o wi-
sience na torcie, czyli o montażu ogrzewania 
postojowego marki Webasto. Gotowi do drogi?

Najdroższe wersje multivana kosztują pra-
wie 300 tys. zł netto, ale w salonach znajdzie-
cie też egzemplarze skromniej wyposażone 
(linia trendline) za około 139 tys. netto. Nasz 
multivan (rocznik 2017) kosztował 128 tys. zł 
netto. Dodatkowo poprosiliśmy o montaż haka 
holowniczego, dwie oryginalne poprzeczne 
belki dachowego bagażnika, listwę ochronną 
na tylny zderzak oraz opony zimowe. Wpłata 
własna: 10 proc. wartości auta. Leasing na trzy 
lata z miesięczną ratą wynoszącą 2593 zł netto. 
No i jeszcze obowiązkowe ubezpieczenie OC 
i AC – w pierwszym roku wynosiło 1,9 proc. 
od ceny auta brutto (oferta promocyjna).

Co mamy na pokładzie? Pod maską silnik 2.0 
TDI 150 KM/110 kW. Ogrzewanie początkowe 
Webasto Thermo Top Evo 12V 5,0 kW. W wie-
lofunkcyjnej kierownicy sterowanie radiem, 

multivan t6. Jak niedrogo skonfigurować 
volkswagena na regaty, narty i kemping?

Wnętrze multivana jest przestronne, a przedni panel z kierownicą i deską rozdzielczą ergonomiczny i starannie wykonany.

Kadłub lasera transportujemy na dachu razem z wózkiem slipwym. Na bagażniku otuliny i materiał plandekowy z rzepem. FO
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telefonem i tempomatem. Asystent ruszania 
pod górę. Elektryczne szyby i lusterka. Czujniki 
parkowania z przodu i z tyłu oraz poduszki po-
wietrzne. Do tego automatyczna klimatyzacja 
strefowa z dodatkowymi regulacjami w prze-
strzeni pasażerskiej. Bogate oświetlenie wnę-
trza i system audio. Są też gniazda USB w desce 
rozdzielczej oraz dodatkowe gniazdo zapalnicz-
ki przy tylnej kanapie.

Pod środkowymi fotelami mamy szufla-
dowe schowki, a pod tylnymi – wolne prze-
strzenie zakryte z dwóch stron osłonami 
(po zdemontowaniu szuflad i osłon powsta-
je przestrzeń na długie przedmioty: narty, 
bomy i zrolowane żagle). Dwa fotele w dru-
gim rzędzie oraz tylna trzyosobowa kanapa 
przesuwają się do przodu i do tyłu po szy-
nach zamontowanych w podłodze. Środkowe 
fotele możemy obrócić tyłem do kierunku 
jazdy. W przesuwanych drzwiach ukryto sto-
lik – można go ustawić wewnątrz auta (przy 
lewej burcie) lub na zewnątrz. Po rozłożeniu 
siedzisk w drugim i trzecim rzędzie powsta-
je spore łóżko – przenocują na nim dwie 
dorosłe osoby lub małżeństwo z dzieckiem. 
Wszystkie środkowe i tylne fotele możemy 
zdemontować – multivan staje się wtedy małą 
ciężarówką z ogromną przestrzenią ładunko-
wą. Wyciąganie foteli nie jest skomplikowa-
ne, ale wymaga odrobiny wprawy i siły (do 
demontażu ciężkiej tylnej kanapy potrzebne 
są co najmniej dwie osoby). Już po pierwszej 
podróży na regaty wyrzuciliśmy prawy fotel 
z drugiego rzędu – przeszkadzał w komuni-
kacji i utrudniał pokładowe czynności (na 
przykład przebieranie mokrych rzeczy po 
wyścigach).

Belki poprzeczne dachowego bagażnika mon-
tujemy w fabrycznie przygotowanych otworach 
usytuowanych w rynienkach dachowych. 
Mamy do wyboru cztery pozycje dla belek, 
ale najlepiej założyć je na pierwszych i trze-
cich punktach (licząc od przodu auta). Tak 
rozstawione pozwalają przewozić zarówno 

kadłuby optymistów, jak i laserów. Belki po-
kryliśmy grubymi otulinami oraz czarnymi 
osłonami z materiału plandekowego (osłony 
wykonała firma Forward Sails). Gdy zechce-
cie założyć narciarski boks dachowy, belki 
muszą być bliżej siebie – najlepiej na pierw-
szych i drugich punktach montażowych. 
Jeśli zamówicie multivana z dachowymi 
szynami, wówczas belki można przesuwać 
w dowolny sposób.

Wszystkie rury do optimista, zrolowane żagle 
oraz narty kładziemy w przestrzeniach pod 
fotelami. Końcówkę masztu do lasera można 
umieścić w osi auta. W naszej krótkiej wersji 
nadwozia (3000 mm) końcówka sięga aż do 
ostatnich centymetrów pod stopami pasażera. 
Dlatego jeśli tylko będziecie mogli, wybierz-
cie multivana w wersji długiej (3400 mm). 
Żagle do lasera 4.7 i radiala nawinięte na rurę 
można umieścić z prawej strony, nad łóżkiem 
i oparciem pasażera. Pokrowiec z płetwami, 
rumplem i przedłużaczem idealnie się mie-
ści przy lewej burcie (między środkowym 
fotelem a oknem). W tym miejscu płetwy są 
dobrze zabezpieczone i nie przeszkadzają pa-
sażerom. Gdy podróżujemy z rozłożoną tylną 
kanapą (łóżko) bagażnik nie jest zbyt obszer-
ny – pomieści dwie duże torby, skrzynkę 
narzędziową i kilka drobiazgów. Jeśli jednak 
ustawimy kanapę w pozycji normalnej, ba-
gażnik mocno się powiększy.

Auto ma elegancką linię nadwozia – tra-
dycyjną, bez niepotrzebnych wodotrysków, 
zbędnych zaokrągleń, ostrych wypustek, czy 
innych dziwactw. Projektanci konkurencyj-
nych marek od lat dwoją się i troją, by stworzyć 
jakiś alternatywny model dla volkswagena, ale 
ich wysiłki wciąż nie przynoszą oczekiwanych 
rezultatów. W czym zatem tkwi siła T6? Może 
właśnie w konserwatywnym podejściu do bu-
dowy aut użytkowych? Gdyby multivan mógł 
przemówić, powiedziałby zapewne: „Niczego 
nie muszę udawać i udowadniać. Jestem, jaki 
jestem. I za to mnie kochacie”. 

Producent oferuje też modele w nietypowych i ciekawych zestawieniach kolorystycznych.

YACHT-POOL POLSKA
Agencja: Daniel Prusinski

Posthalterring 7 | D-85599 Parsdorf
www.yacht-pool.pl | Tel.: 88 48 35 888

Polska · Niemcy · Austria · Szwajcaria · Dania · 
Hiszpania · Francja · Szwecja · Chorwacja · Słowacja ·  

Czechy ·  Finlandia · Turcja · Grecja

ubezpieczenie 

jachtu
casco jachtu

(od wszystkich ryzyk)
OC jachtu

NNW

ubezpieczenie 

czarteru
OC skippera 

NNW skippera i załogi
ubezpieczenie kaucji

utrata następnych czarterów 
i inne

ważne przez cały rok! 
dotyczy także ubezpieczenia kaucji!

Ubezpieczamy 

żeglarzy 
od 1976r.
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Podróż tym komfortowym cruiserem to 
prawdziwa przyjemność. Auto nieźle przy-
spiesza i doskonale trzyma się drogi, nawet 
z łódką na dachu. Wnętrze jest dobrze wyci-
szone – można porozmawiać i posłuchać mu-
zyki. Od czasu do czasu możemy usłyszeć sy-
gnał dźwiękowy oznajmiający wyświetlenie 
komunikatu: „Wykryto zmęczenie kierowcy, 
zaplanuj przerwę na kawę”.

Konfigurując multivana na regaty, narty 
i kemping, warto pomyśleć o ogrzewaniu po-
stojowym marki Webasto. Można je zamówić 
u dealera lub zlecić montaż w specjalistycznym 
warsztacie. My wybraliśmy to drugie rozwią-
zanie. Cennymi radami służył nam Łukasz 
Jabłoński z firmy M-Service Szczecin (www.
centrum-klimatu.pl). Piec i akcesoria dostarczyło 
Centrum Webasto MP Serwis z Poznania (www.
mp-serwis.com). Natomiast montaż wykonał 
Marek Kowalski z firmy Nela Auto (Poznań, 
ul. Wieruszowska 20).

Piec Webasto Air Top 2000 STC zamon-
towano pod fotelem pasażera, wycinając 
w tylnej części podstawy siedziska otwór 
na kierunkowy nawiew ciepłego powietrza. 
Pod fotelem kierowcy zmieścił się natomiast 
dodatkowy akumulator (Varta Professional). 
Zastosowano oryginalną wiązkę kabli, którą 
zamówiliśmy w salonie Volkswagena. Piec 
pobiera prąd wyłącznie z dodatkowej baterii, 
a alternator doładowuje oba akumulatory pod-

czas jazdy. Dzięki temu rozwiązaniu główna 
bateria rozruchowa jest zabezpieczona przed 
rozładowaniem (tak samo, jak na jachcie).

Przy dolnej kieszeni fotela pasażera zamon-
towano gniazdo elektryczne 12V połączone 
z akumulatorem bytowym. Podczas postoju 

możemy tu podłączyć laptop lub ładowarkę 
telefonu. Przez to gniazdo możemy też doła-
dować dodatkowy akumulator (korzystamy 
z przejściówki do ładowarki CTEK). Piecem 
steruje elektroniczny regulator Multicontrol – 
został zamontowany w prawym słupku, obok 
zagłówka pasażera. Warto też uzupełnić sys-
tem o niewielki termometr, który ułatwi usta-
wianie żądanej temperatury. Wszystkie kable 
zaizolowano specjalistyczną taśmą, a otwory 
montażowe zakonserwowano podkładem i far-
bą. Pamiętajmy, że montaż pieca grzewczego 
wymaga wiedzy, wprawy, staranności i czasu 
– może go wykonać wyłącznie doświadczony 
montażysta ze specjalistycznego warsztatu.

Multivan T6 nawet w stosunkowo niedro-
giej wersji (jak na komfortowego busa) spra-
wi frajdę kierowcy i pasażerom. Dla siedmiu 
lub sześciu osób będzie wygodnym środkiem 
transportu. Dla pięciu lub czterech – cruise-
rem do dalekich podróży na regaty i w góry. 
Zabierając na pokład dwie osoby, stanie się 
małym samochodem kempingowym, któ-
ry co prawda nie oferuje takich wygód, jak 
prawdziwy kamper, ale za to jest sporo tań-
szy, bardziej zwrotny, wszędzie się zmieści, 
bez przeszkód wjedzie do centrów dużych 
miast europejskich, no i podróżuje żwawo, 
jak zwykła osobówka. Zapnijmy więc pasy – 
nadchodzi nowy sezon.

Krzysztof Olejnik

W serwisie Nela Auto: wymiana oleju i montaż Webasto.

W  śródmieściu Gdyni, w dosko-
nałej lokalizacji, bo zaledwie 
400 metrów od Skweru Ko-

ściuszki i miejskiej plaży, w pobliżu ul. 
Świętojańskiej stanowiącej główną oś mia-
sta, powstaje Plac Unii – nowa wyjątkowa 

inwestycja apartamentowa realizowana przez 
Grupę Inwestycyjną Hossa S.A. Architek-
tura Placu Unii, z charakterystycznymi 
zaokrągleniami i jasną elewacją, nawiązuje 
do tradycji gdyńskiego modernizmu, a licz-
ne przeszklenia i geometryczne kształty 

nadają jej nowoczesnego wyrazu. Projekt 
zakłada powstanie trzech komfortowych ka-
mienic, które będą połączone wewnętrznym 
placem – miejscem spotkań mieszkańców. 

– Projektując Plac Unii, chcieliśmy stwo-
rzyć wyjątkową i przyjazną przestrzeń dla 
lokalnej społeczności, która będzie miejscem 
spotkań, integracji i centrum miejskiego ży-
cia. Charakter tej przestrzeni podkreślą otu-
lone zielenią elementy małej architektury: 
fontanny, rzeźby, oryginalne meble miejskie 
oraz plac zabaw dla dzieci. Całość została 
zaprojektowana tak, by w pełnym życia śród-
mieściu stworzyć enklawę spokoju, relaksu 
i odpoczynku – mówi Justyna Glazar z cen-
trum marketingu Hossy.

W bliskim sąsiedztwie Placu Unii znaj-
dują się najważniejsze obiekty turystyczne 
i kulturalne: Gdyńskie Centrum Filmowe, 
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej 
i Kamienna Góra. Różnorodność okolicz-
nych lokali usługowych i handlowych, 
instytucji kultury, kawiarni i restaura-
cji, w pełni zaspokoi codzienne potrzeby 
mieszkańców i zagwarantuje wysoki kom-
fort życia. Więcej o inwestycji na stronie 
www.hossa.gda.pl.  

Plac unii. Nowa inwestycja  
zaledwie kilka kroków od mariny

Plac Unii powstaje w samym sercu miasta, gdzie życie ma swój wyjątkowy rytm, energię i styl.

http://www.centrum-klimatu.pl).
http://www.centrum-klimatu.pl).
http://www.hossa.gda.pl
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logbooki na każdą okazję
Warszawskie wydawnictwo Loxo (www.logbooki.pl) oferuje polskim żeglarzom kilka rodzajów 
przejrzyście zaprojektowanych logbooków. Od kilku sezonów testujemy je podczas morskich rejsów 
i możemy potwierdzić, że sprawdzają się doskonale. Jeśli na każdy rejs chcecie zabrać nowy osob-
ny logbook, zamawiacie poręczny i lekki „Logbook rejsu” na 14 dni (16 zł). Jeżeli wszystkie swoje 
żeglarskie ekspedycje chcecie mieć zapisane w jednym dokumencie, wybieracie grubszy logbook 
zawierający arkusze na 100 dni (30 zł). Jest także dostępne osobne wydanie dedykowane rejsom po 
wodach pływowych (16 zł). Wypełniony logbook będzie nie tylko kopalnią wiedzy o naszych mor-
skich wyprawach, ale także doskonałą pamiątką. Więcej produktów wydawnictwa Loxo na stronie 
www.logbooki.pl.

Czy nie byłoby wspaniale móc precyzyjnie przewidywać pogodę 
po prostu czytając z chmur? Dzięki tej książce to ci się uda!

Prognozy telewizyjne i te z internetu oraz aplikacje na smartfony, 
wszystkie korzystają z tych samych danych – jest to numeryczny 
obraz tego, jak ciśnienie i temperatura powietrza wpłynie na pogodę 
nad dużym obszarem geogra cznym.

Jednak, aby sprawdzić jak pogoda rozwinie się w konkretnej loka-
lizacji, gdzie akurat stoisz (lub chodzisz, żeglujesz, łowisz ryby), nie 
potrzebujesz żadnego sprzętu lub dostępu do wi-  – wystarczy 
spojrzeć w górę.

Ta książka pozwoli ci zrozumieć, dlaczego chmury są oznaka-
mi procesów pogodowych, a nie ich przyczynami. Obserwując je 
i odnosząc do zilustrowanych kolorowymi fotogra ami wyjaśnień, 
odkryjesz dokładnie co te oznaki zwiastują.

Ten podręczny przewodnik po chmurach dla wszystkich, w dowol-
nej części świata, na wodzie lub na lądzie, pozwoli ci przewidywać 
pogodę dzięki rozpoznawaniu typów chmur, ich kształtów, kolorów 
i zachowania. Jest nieocenioną pomocą dla wszystkich, którzy 
uwielbiają aktywności na świeżym powietrzu.

Oliver Perkins ścigał się w klasie Laser 4.7 jako reprezentant Wiel-
kiej Brytanii. Żegluje swoim rodzinnym jachtem z Bosham niedaleko
Chichester. Pisuje do „Yachting Monthly” i „Practical Boat Own”.

Czytanie z chm
ur

Oliver Perkins

Cover photographs © Getty images

Oliver Perkins

Czytanie
z chmur

Jak przewidywać pogodę

Cena 30 zł

okladka Czytanie z chmur.indd   1 23.10.2019   12:34

Logbook rejsu

www.logbooki.pl

po wodach plywowych

odzież regatowa ronstan 
na targach Wiatr i Woda
Nowość 2020. Marka Ronstan prezentuje nową kolekcję odzieży 
regatowej. Będziemy ją mogli poznać bliżej podczas warszawskich 
targów Wiatr i Woda od 12 do 15 marca (Global Expo, Modlińska 
6D, stoisko firmy Sail Service nr 87B). Dystrybutor przedstawi tar-
gowym gościom nowy katalog zawierający wyłącznie odzież regato-
wą Ronstan. Kolekcję zaprojektowano przy współpracy z żeglarzami 
ze światowej czołówki regatowców. Zapoznając się z ofertą, możemy 
skompletować odzież na każde warunki pogodowe. Klejone war-
stwowo pianki neoprenowe zapewniają ciepło i elastyczność. Topy i 
bluzy wykonano z oddychających tkanin – mają staranne wykończe-
nia i antypoślizgowe elementy. Topy termiczne gwarantują komfort 
także w gorszych warunkach pogodowych. Kolekcja obejmuje rów-
nież piankowe buty, rękawiczki, zegarki Clear Start oraz wodoodpor-
ne torby. Więcej informacji o ofercie firmy Sail Service na stronach 
www.sailservice.pl i www.sklepwind.pl.

raymarine axiom współpracuje z czone
Raymarine Axiom i CZone upraszczają instalację pokładowych morskich systemów elektrycznych, 
zastępując panele z przełącznikami i bezpiecznikami dedykowanym interfejsem wyświetlanym na 
wielofunkcyjnych wskaźnikach Axiom. Wystarczy zastosować cyfrowe moduły CZone i w ten spo-
sób uprościć instalację. Sterowanie urządzeniami (odbiornikami) odbywa się z poziomu wskaźników. 
Informacje są przesyłane poprzez sieć NMEA 2000. Producenci łodzi otrzymują bogate w grafikę 
interfejsy wyświetlane na ekranach wskaźników Axiom – monitorowanie obwodów elektrycznych na 
łodzi nigdy nie było prostsze. Dystrybutorem urządzeń marki Raymarine jest firma Eljacht. Źródło: 
www.eljacht.pl.

czytanie z chmur, czyli jak przewidywać pogodę
Jak przewidzieć pogodę bez komputera, smartfona i internetu? Na dodatek dla małego obszaru, przez 
który właśnie żeglujemy? Mnóstwo informacji dostarcza nam niebo – wystarczy spojrzeć na chmury i 
umieć odczytać ich przekaz. Bo chmury są oznakami procesów pogodowych, a nie tylko przyczynami 
innych zjawisk zachodzących w atmosferze. Mają swój kształt, kolor, budowę i charakterystyczny spo-
sób przemieszczania się – każdy z tych elementów może być dla nas cenną wskazówką. Oliver Perkins, 
autor książki „Czytanie z chmur. Jak przewidywać pogodę”, która ukazała się nakładem wydawnictwa 
Alma-Press, wprowadza czytelnika w świat, który jest jednocześnie odległy i bliski. Podpowiada, jak 
czytać z piętra wysokiego chmur, średniego i niskiego oraz przedstawia podstawowe reguły prognozo-
wania pogody. Przedmowę do książki napisał znany brytyjski żeglarz, autor i instruktor – Tom Cunliffe. 
Polecamy! Więcej o wydawnictwach Alma-Press na stronie www.almapress.com.pl.

http://www.logbooki.pl
http://www.logbooki.pl
https://almapress.com.pl/
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N owoczesny katamaran Bali Catspa-
ce (następca modelu Bali 4.0), za-
projektowany przez Oliviera Ponci-

na i studio Lasta Design, zadebiutował podczas 
styczniowych targów w Düsseldorfie (cena: od 
298 tys. euro netto). Jednostka o długości 12,05 
metra i szerokości 6,56 metra może pomieścić 
nawet 12 osób (10+2) – to jeden z najciekawiej 
rozwiązanych i najbardziej pojemnych kadłu-
bów w tym segmencie katamaranów. Dwie 
dwuosobowe koje znajdują się w rufowych czę-
ściach pływaków. Dwie kolejne w dziobowych 
– te kajuty ustawiono w poprzek osi jachtu, mają 
nie tylko dwuosobowe łóżka, ale także dodatko-
we koje wzdłuż zewnętrznych burt (kuszetki). 
Mieszkańcy każdej kabiny korzystają z własnej 
łazienki. Kolejne dwa miejsca do spania może-
my przygotować w mesie – wystarczy obniżyć 
stół w jadalni i rozłożyć materace. Katamaran 
dostępny jest także w wersji armatorskiej z trze-
ma kabinami i trzema łazienkami (7+2).

Na rufie są dwa szerokie przejścia na platfor-
my kąpielowe. Centralną część kokpitu osłania 
dach wsparty na solidnych stalowych kolum-

nach. Mamy tu nie tylko rufową kanapę, ale 
także zewnętrzną kuchenkę do grillowania. 
Kokpit jest dość krótki, ale po otwarciu tylnej 
ściany salonu całkowicie łączy się w jedną prze-
strzeń z jadalnią i kambuzem. Wspomniana 
ściana jest właściwie potężną bramą garażową 
zbudowaną z czterech segmentów: zewnętrz-
nych powierzchni przeszklonych i wewnętrz-
nych drzwi przesuwanych. Całą tą tylną ścianę 
nadbudówki można bez wysiłku unieść i scho-
wać pod sufitem (stąd skojarzenie z bramą gara-
żową). Ten ciekawy element konstrukcyjny jest 
wizytówką katamaranów marki Bali. Nadbu-
dówka kryje stanowisko nawigacyjne, ogrom-
ny stół, kanapy, dodatkowe odsuwane siedzisko 
oraz kambuz ze zlewem, kuchnią, piekarnikiem 
i wielką lodówką (265 litrów) zasilaną dodatko-
wą baterią z inwerterem.

Burtowe przejścia są bardzo szerokie i sta-
rannie zabezpieczone uchwytami. W dziobo-
wej części nie ma tradycyjnej siatki – jest 
sztywna zabudowa tworząca bardzo obszerny 
kokpit wypoczynkowy z wielkim łóżkiem, 
siedziskami i wygodnym obniżeniem – to ide-

alne miejsce na pogawędkę lub party w świetle 
księżyca (pomieści całą załogę). Pod centralną 
pokrywą schowano luk na windę kotwiczną 
i łańcuch. W obu pływakach, na śródokręciu, 
są wejścia na górny pokład – z prawej strony 
trafiamy wprost do sterówki, z lewej na fotel 
nawigatora. Tylną część flybridge zajmuje 
wielkie łóżko z oparciami – amatorzy kąpieli 
słonecznych właśnie w tym miejscu będą spę-
dzać najwięcej czasu.

Bali Catspace wyposażono w dwa silniki – 
możemy zamówić jednostki o mocach 20 KM 
lub 30 KM. Grot ma powierzchnię 47 metrów 
kw., natomiast przedni żagiel – 30 metrów kw. 
Projektanci zaplanowali także żeglugę z gena-
kerem o powierzchni 52 metrów kw. Łódź 
będzie również dostępna w wersji motorowej 
– premiery tego modelu spodziewamy się je-
sienią lub w pierwszych miesiącach przyszłe-
go roku.

– Bali Catamarans (marka stoczni Catana) 
to obecnie jeden z czołowych dostawców 
dwukadłubowców armatorskich i czartero-
wych – mówi Marek Stryjecki z Odisej Yach-
ting (JachtChorwacja.pl), polski przedstawi-
ciel francuskiej marki. – Firma ma obecnie 
cztery zakłady produkcyjne: dwie stocznie 
we Francji i dwie w Tunezji (drugi tunezyjski 
zakład Francuzi przejęła jesienią ubiegłego 
roku). Nabywcy odbierający łodzie w Afry-
ce, zwykle kierują się na zachód, ku wybrze-
żom Hiszpanii, na północ do Włoch i Francji, 
albo na wschód w kierunku Adriatyku. Ar-
matorzy rozpoczynający swą przygodę we 
francuskiej miejscowości La Rochelle, czę-
sto obierają kurs na Atlantyk – ku Wyspom 
Kanaryjskim, Wyspom Zielonego Przylądka 
i dalej przez ocean.

Zainteresowanie modelami marki Bali jest 
ogromne. Choć firma zwiększyła moce pro-
dukcyjne i będzie wytwarzać 250 jednostek 

Katamaran bali catspace.  
Spełnienie marzeń czy pomysł na biznes?

Przestronny kambuz zajmuje sporą część przedniej zabudowy salonu. Elegancka jadalnia pomieści całą załogę.  Fot. Marek Stryjecki (2)

Bali Catspace ma jeden z najciekawiej rozwiązanych i najbardziej pojemnych kadłubów w tym segmencie katamaranów.

FO
T.

 B
A

L
I C

A
TA

M
A

R
A

N
S 

(5
)



PrezeNtacJa JacHty

41www.wiatr.pl

rocznie, zamówienia składane podczas tar-
gów w Düsseldorfie realizowane będą dopie-
ro w 2021 roku. Dlatego niektórzy dealerzy 
rezerwują tzw. sloty, czyli miejsca w kolejce. 
Dzięki temu mogą zagwarantować klientom 
odbiór jachtu na przykład wiosną tego roku.

Dlaczego katamarany cieszą się dziś ta-
kim zainteresowaniem armatorów i inwe-
storów? – To obecnie najpopularniejsze jed-
nostki na ryku czarterowym – pływają cały 
sezon, praktycznie bez przerw. Dzięki temu 
gwarantują swym właścicielom pewne i wy-
sokie przychody, roczna stopa zwrotu może 
wynieść nawet 10 lub 12 proc. – mówi Ma-
rek Stryjecki. – Podam przykład. Jeden z na-
szych katamaranów (Bali 4.1 „Wendy”, rocz-
nik 2019) z czarterowej floty stacjonującej 
w chorwackim Szybeniku, już na początku 
stycznia był zamówiony przez załogi na 11 
tygodni (wartość zamówienia wynosiła około 
40 tys. euro). W ubiegłym roku taka jednostka 
pracowała we flocie cztery miesiące i w tym 
czasie zapewniła przychód w wysokości 
85 tys. euro. Od tej kwoty należy odliczyć 
koszty obsługi, ubezpieczenia, serwisów 
i opłat portowych. Po pięciu lub sześciu latach 
łódź traci zaledwie 40 proc. wartości – można 
ją zatrzymać dla siebie lub sprzedać nawet za 
250 tys. euro. Popularnością cieszą się także 
czartery większych i droższych jednostek – 
nawet model Bali 4.8 niektórzy rezerwują na 
dwa tygodnie (taka łódź trafi do nas w maju). 
Dlatego właśnie wszystkie katamarany, które 
od 2017 roku sprzedaliśmy polskim armato-
rom, pracowały dla swych właścicieli w na-
szej chorwackiej flocie czarterowej.

Czarter katamarana jest też odpowiedzią 
na sezonowy tłok w chorwackich marinach. 
Łodzie tego typu gwarantują bowiem dużą 
autonomię i niezależność. Mają panele so-
larne. Ogromne lodówki z niezależnym sys-
temem zasilania. Bardzo duże zbiorniki na 
wodę. A także solidne pontony z twardymi 

dnami i silnikami przyczepnymi o mocy od 
6 KM do 20 KM.

Odisej Yachting (JachtChorwacja.pl) oferuje 
w tej chwili do czarteru dwa modele Bali 4.0, 
dwa modele Bali 4.1, Bali 4.5, Bali 4.8 (nowość 
2020 roku) oraz motorowy katamaran Bali 4.3. 
Na sezon do floty dołączy kolejny jacht – bę-
dzie to nowy Bali 4.1 w wersji trzykabinowej, 

z grotem rolowanym do bomu, oraz najnowszy 
model Bali Catspace w wersji czterokabinowej. 
Więcej informacji o katamaranach marki Bali 
znajdziecie na stronie producenta bali-catama-
rans.com oraz na stronach polskiego przedsta-
wiciela: balicatamarans.pl i jachtchorwacja.pl. 
Tu szukajcie także informacji o czarterach kata-
maranów z Mariny Mandalina w Szybeniku. 

BALI CATSPACE
Długość 12,05 m

Długość w linii wodnej 11,71 m

Szerokość 6,56 m

Zanurzenie 1,10 m

Masa 9,2 tony

Grot 47 m kw.

Geuna 30 m kw.

Silnik Yanmar 2 x 20 KM  
lub 2 x 30 KM

Zbiornik paliwa 400 l

Zbiornik wody 700 l

Zbiorniki na nieczystości 2 x 55 l

Projekt Olivier Poncin /  
Lasta Design Studio

Cena od 298 tys. euro netto

Dziobowe kabiny (2+1) ustawiono w poprzek osi jachtu.

Catspace może mieć trzy kabiny i trzy łazienki… …lub cztery kabiny i cztery łazienki.

Pomieszczenia są przestronne, eleganckie i dobrze doświetlone.FO
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D oskonała komunikacja, nowo-
czesne porty, kameralne przy-
stanie, bogata oferta czarterowa, 

przystępne ceny, dzikie brzegi i sielskie 
krajobrazy – Iława oferuje nam wszystko 
to, czego szukamy na śródlądziu i za czym 
tęsknimy przez całą zimę. Miasto i Jeziorak 
gwarantują mnóstwo atrakcji – zarówno na 
weekendowe wypady, jak i na dłuższe urlo-
powe pobyty. Żeglarze, motorowodniacy, 
kajakarze, wędkarze, ornitolodzy, miło-
śnicy pieszych wędrówek i rowerowych 
wycieczek – wszyscy znajdują tu coś dla 
siebie, a wielu potrafi nawet łączyć ulubio-

ne aktywności i w ten sposób urozmaicać 
czas. Miłośnicy jezior zgodnie twierdzą, że 
w Iławie odnajdziemy klimat, który w wie-
lu innych miejscach jest już tylko wspo-
mnieniem.

Początki Iławy sięgają 1305 roku – w tym 
roku miasto obchodzi 715-lecie. Kiedyś 
miało mury obronne, fosę i dwie bramy. 
Dziś jest otwarte na turystów ze wszyst-
kich stron. Życie mieszkańców i gości 
mocno jest związane z Jeziorakiem, który 
prawie w całości leży w granicach Parku 
Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. 
Na wschodzie akwen łączy się z Jeziorem 

Drwęckim (przez Kanał Iławski i Kanał 
Elbląski). Na północy z jeziorem Ewingi 
(przez Kanał Dobrzycki o głębokości około 
1,5 metra). Natomiast na północnym zacho-
dzie – z Jeziorem Płaskim. Jeziorak to jed-
no z największych jezior w Polsce (większe 
są tylko Śniardwy, Mamry, Łebsko, Dąbie 
i Miedwie). Ale to Jeziorak ma najdłuższą 
linię brzegową – przeważnie dziką i za-
lesioną. 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 paź-
dziernika co godzinę zabiera na pokład tu-
rystów (rejsy rozpoczynają się na wschod-
nim brzegu Małego Jezioraka, tuż przy 
galerii handlowej).

Spróbujmy zaplanować tygodniowe że-
glarskie wakacje na Jezioraku. Jak mogą 
one wyglądać i ile będą kosztować? 
Wpierw musimy dotrzeć do portu. Iława 
jest doskonale skomunikowana z dużymi 
aglomeracjami. Leży przy drodze krajowej 
numer 16 – na wschód od autostrady A2 i na 
zachód od trasy S7. Pociąg Pendolino jedzie 
z Warszawy półtorej godziny, a z Gdańska 
zaledwie godzinę.

Na wody Jezioraka, którego południowe 
brzegi łagodnie wkraczają do centrum miasta, 
możemy wyruszyć z kilku miejsc. W samej 
Iławie mamy aż 500 stanowisk postojowych 
(przy nabrzeżach, pomostach i w marinach). 
We wschodniej części, w pobliżu ulicy 
Sienkiewicza, znajdziecie przystań Związ-
ku Gmin Jeziorak z sezonową stacją paliw 
oraz znany port Pod Omegą (właśnie rozpo-
czyna 40. sezon działalności) z tawerną,  

czas na Iławę. dokąd w rejs 
z południowych brzegów Jezioraka?

Iławskie porty i wody Jezioraka są areną wielu regat sportowych i turystycznych.  Fot. UM Iława
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sklepem żeglarskim, zakładem szkutniczym 
i wypożyczalnią sprzętu wodnego. Z mostu, 
który oddziela Jaziorak od Małego Jeziora-
ka, dostrzeżecie marinę hotelu Port 110 oraz 
nowoczesny śródlądowy Port Iława (znany 
między innymi z Alei Żeglarskiej z tablicami 
upamiętniającymi wybitnych żeglarzy i oso-
by, które przyczyniły się do popularyzacji 
sportów wodnych). Na wschodnim brzegu 
Wielkiej Żuławy działa port Barakuda. Nieco 
dalej, na północnych krańcu miasta i wschod-
nim brzegu Jezioraka, czekają przystanie 
Biskaje i Skarbek. W pobliskim Szałkowie 

traficie do przystani Maribo. W Siemianach 
do Kurki Wodnej. Jeziorak ma też trzy eko-
mariny: w Iławie, niecałe 500 metrów na pół-
noc od mostu, w Siemianach, w pobliżu wie-
ży widokowej i baru „Szopa” oraz w Zalewie 
nad jeziorem Ewingi. Na szlaku jest też kilka-
dziesiąt kameralnych biwakowych pomostów 
pływających. Na dodatek w samym mieście, 
w pobliżu skrzyżowania ulic Chodkiewicza 
i Sienkiewicza, mamy keję miejską.

W Iławie i w okolicy usługi czarterowe ofe-
ruje kilkanaście firm. Dysponują one flotą po-
nad 80 jachtów, głównie żaglowych o długo-

ściach 7, 8 metrów. Jest także kilka łodzi typu 
houseboat. Jakie jachty możemy wynająć? 
Oto przykłady. Przystań Pod Omegą oferuje 
między innymi piękną łódź typu Antila 26cc 
(od 320 zł do 350 zł za dobę). Przystań Skar-
bek proponuje na przykład łódź Solina 27 (od 
290 zł do 320 zł). Barakuda zaprasza na po-
kład łodzi motorowej Calipso 23 (od 370 zł do 
450 zł). Maxus 26 czeka w porcie Biskaje (od 
340 zł do 400 zł). Każda z firm ma w ofercie 
kilka jednostek. Przeważają łodzie nowe lub 
kilkuletnie, więc z wyborem ciekawego jach-
tu nie powinno być problemów.

Zatem dokąd w rejs z Iławy? W kilka dni 
można zwiedzić wszystkie najciekawsze za-
kamarki szlaku, który od Iławy do Zalewa 
nad jeziorem Ewingi ma aż 33 km. Nie ma tu 
dużych miejscowości – żeglarze odwiedza-
ją niewielkie osady i wsie turystyczne, które 
nawet w szczycie sezonu nie tracą swego siel-
skiego charakteru. W tydzień przemierzycie 
całą południową część Pojezierza Iławskiego 
– z Iławy, przez Ostródę, po Stare Jabłonki 
(i w powrotnym kierunku). Jeśli zaplanuje-
cie dwutygodniowy rejs – przejedziecie po-
chylnie Kanału Elbląskiego, przepłyniecie 
Zalew Wiślany, zacumujecie pod Żurawiem 
w Gdańsku i wrócicie do Iławy. Planując 
wyprawę na Pojezierze Iławskie, zajrzyjcie 
na stronę internetową www.it-ilawa.pl. Znaj-
dziecie na niej elektroniczne wersje katalo-
gów turystycznych, informacje o atrakcjach 
miasta, a także spisy obiektów noclegowych, 
firm czarterowych, wypożyczalni i przystani. 
Przed sezonem będą też informacje o najcie-
kawszych wydarzeniach sportowych i kultu-
ralnych. Zima na razie nas oszczędza, więc 
należy mieć nadzieję, że wiosna na Jezioraku 
przyjdzie szybko. 

Iławska Ekomarina leży tuż obok miejskiej plaży (wschodni brzeg Jezioraka). Fot. Grzegorz Morawski / roni.pl

Centrum Iławy od strony Małego Jezioraka. Autor reprodukcji: Andrzej Świdziński.

Reprodukcje zdjęć starej Iławy. W tle nieistniejący hotel Kormoran.

Jacht „Szefowa” na szlaku Jezioraka.  Fot. UM Iława

http://www.it-ilawa.pl
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P oznańska załoga przyjaciół co rok 
organizuje jesienne męskie rejsy. 
Zawsze po sezonie. Zawsze małym 

i niedrogim jachtem – ma być skromnie, po 
żeglarsku, bez luksusów i ogrzewania, po pro-
stu jak przed laty. Każda z wypraw ma inny 
temat i motyw przewodni, więc ekipa wciela 
się w nowe role. W ostatnich sezonach żeglo-
wali w strojach piratów, wojskowych, budow-
lańców, przodowników pracy (rejs w klimacie 
PRL) i krawaciarzy (rejs w garniturach). Naj-
częściej odwiedzają Mazury, ale minionej je-
sieni wyruszyli na południe – tym razem był to 
rejs w klimacie góralskim. Aby wszystko było 
jak należy, zabrali na pokład górala z Nowego 
Sącza, który okazał się niezłym wędkarzem 
i znawcą solińskich zakamarków. Kilkudnio-
wy rekonesans po wodach Jeziora Solińskiego 

był okazją do sprawdzenia oferty czarterowej 
lokalnych firm i zaplanowania kolejnych eks-
pedycji w tym regionie.

Jezioro Solińskie to sztuczny zbiornik re-
tencyjny. Wznoszenie zapory o długości 664 
metrów i wysokości 82 metrów, usytuowanej 
w przewężeniu doliny (nieopodal miejsca, 
w którym rzeka Solinka uchodziła do Sanu), 
rozpoczęto w 1960 roku. W pracach projek-

towych i budowlanych uczestniczyło około 2 
tys. osób. Podczas napełniania zbiornika za-
topiono kilka wsi. Inwestycję ukończono po 
prawie dziewięciu latach – wstępny rozruch 
pierwszej turbiny przeprowadzono w marcu 
1968 roku. W ten sposób u wrót Bieszczad po-
wstał największy (pod względem pojemności) 
zbiornik wodny w Polsce. Jest on także jed-
nym z największych jezior – ma aż 22 km  

czarter w bieszczadach. Jesienny 
rekonesans na Jeziorze Solińskim

Góralska załoga gotowa do zbójowania.Bieszczadzka watra na przybrzeżnej skarpie.

„Tajfun” zacumował w wąskim solińskim fiordzie. Niski jesienny stan wody sprawia, że zatoki są jeszcze bardziej dzikie i tajemnicze.
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kwadratowe powierzchni i prawie 27 km dłu-
gości. Solina jest większa od takich jezior jak 
Gopło, Wigry, Drawsko, Roś, Tałty, czy Nidz-
kie oraz prawie tak duża jak Jamno, Gardno 
i Niegocin. Ale najcenniejszym skarbem tego 
akwenu jest rozbudowana linia brzegowa – 
przy średnim stanie wody jej długość wynosi 
aż 166 km. Na mapie Jezioro Solińskie przypo-
mina mitycznego japońskiego smoka z ostry-
mi pazurami. Woda zalała bowiem nie tylko 
główne doliny Solinki i Sanu, ale także liczne 
boczne obniżenia i dorzecza, które dziś tworzą 
urocze zatoki – małe górskie fiordy.

Jezioro ma trzy wyspy. A właściwie cztery... 
Wyspa Duża leży tuż obok Polańczyka – moż-
na na nią dotrzeć promem. Ten skrawek lądu 
nazywany jest też Wyspą Energetyk, gdyż 
w jej północnej części znajduje się ośrodek 
wypoczynkowy oraz przystań o tej samej na-
zwie. Nieco bliżej zapory, pośrodku najwięk-
szego rozlewiska, jest Wyspa Mała (zwana też 
Zajęczą). Słynie z figury dinozaura i wolno 

żyjących zwierząt: kóz, pawi i zajęcy (opłata 
za postój wynosi 5 zł, obowiązuje zakaz cu-
mowania na noc). We wschodniej odnodze Je-
ziora Solińskiego znajdziecie Wyspę Skalistą. 
Jest jeszcze czwarta tajemnicza wysepka. Dla-
czego tajemnicza? Bo piaszczysta i kamienista 
łacha wynurza się tylko przy niskich stanach 
wody – leży około 600 metrów przed zaporą 
(zwana jest Wyspą Okresową).

Na brzegach Soliny nie ma trzcin. Czekają na 
was piaszczyste plaże – mieczówką można pod-
płynąć delikatnie do samego brzegu. W niektó-
rych miejscach linia brzegowa jest kamienista. 
W wielu zatokach drzewa schodzą niemal do 
samej wody, tworząc niezwykły majestatycz-
ny krajobraz. Kotwiczyć należy z dużą ostroż-
nością – dno skrywa liczne gałęzie i korzenie, 
więc kotwica może chwycić raz na zawsze. Naj-
niższy poziom wody zwykle jest jesienią.

Na Jeziorze Solińskim najwięcej przysta-
ni znajduje się w północnej części, głów-
nie w okolicy Polańczyka. Poza tym jest 
mnóstwo zatoczek i miejsc do cumowania 
na dziko. Na wzniesieniach czekają punk-
ty widokowe, z których można podziwiać 
jezioro i okoliczne góry. Na całym jeziorze 
obowiązuje strefa ciszy – zakaz używania 
silników spalinowych nie dotyczy jedynie 
łodzi policyjnych oraz jednostek należących 
do WOPR. Miłośnicy wędkowania powinni 
wykupić pozwolenie – na przykład w sklepie 
wędkarskim przy Czarnej Zatoce w Polań-
czyku (www.wedkowanienasolinie.pl).

Jednym z ciekawszych celów wycieczek 
jest Zagroda Żbyr, turystyczny bar biesz-
czadzki utrzymany w klimacie bluesowym 
i hipisowskim. Znajduje się w osadzie We-
rlas, kilkaset metrów od najbliższej plaży 
i zatoki. Goście mogą tam posłuchać blueso-
wych koncertów, zwiedzić ciężarówkę marki 
Star przerobioną na hipisowski autobus lub 

Zatoka Teleśnicka i tratwa Michała „Gier” Giercuszkiewicza, perkusisty z pierwszego składu zespołu Dżem.

Porty w Polańczyku. Na drugim planie „Energetyk”.

Spotkanie z mieszkańcem Wyspy Małej.

W bluesowej Zagrodzie Żbyr zaparkował hipisowski star… …wnętrze ciężarówki przenosi nas w lata 60.

http://www.wedkowanienasolinie.pl


 

skosztować lokalnych piw – na przykład piwa 
KSU, które swą nazwę zawdzięcza legendar-
nej bieszczadzkiej kapeli punkrockowej. 

W Zatoce Teleśnickiej możecie natomiast 
spotkać zacumowaną tratwę mieszkalną Mi-
chała „Gier” Giercuszkiewicza, znanego perku-
sisty, członka zespołu Dżem z pierwszego skła-
du. Michał przed laty zamieszkał na Solinie, by 
uciec przed narkotykami i zgiełkiem wielkiego 
rockowego świata. W jednym z wywiadów mó-
wił, że na tym jeziorze spotkał ciszę, przy której 
można usłyszeć krew płynącą w żyłach. Dziś 
gra w zespole Śląska Grupa Bluesowa, ale po 
każdym koncercie czym prędzej pakuje torbę 
i znów szybko ucieka na swoją barkę.

Nad Soliną działa kilkanaście firm czartero-
wych. Nieliczne mają flotę od siedmiu do dzie-
sięciu jednostek. Inne oferują trzy lub cztery 
łódki. Są też armatorzy dysponujący zaled-
wie jednym lub dwoma jachtami. Przeważają 
jednostki małe i skromnie wyposażone, ale 
nie brakuje nowych konstrukcji z czołowych 
polskich firm specjalizujących się w produkcji 
śródlądowych mieczowych kabinówek. Firma 
Sailing (jachty-solina.com.pl) ma dziesięć jed-

nostek – wszystkie ze stoczni Antila Yachts. 
Seba Czarter (czarter-jachtow-solina.pl) ofe-
ruje dziewięć łodzi – cztery twistery oraz sa-
sankę, focusa, phobosa, tango i antilę. Firma 
Jachty-solina.pl ma siedem jednostek – tanga, 
corveetty, sasankę i antilę. Natomiast Jaro 
Jacht (jarojacht.net) proponuje klientom co-
rveetty i laguny, a także saturna, antilę i nexo. 
Ceny są zróżnicowane. Zazwyczaj wynoszą 
od 100 zł do 350 zł za dobę (koszt czarteru 
zależy od klasy jachtu i terminu rejsu). W in-
ternetowych wyszukiwarkach oraz w serwisie 
Booking.com znajdziecie też oferty najmu ło-
dzi motorowych z silnikami elektrycznymi, 

między innymi z niezawodnymi napędami 
niemieckiej marki Torqeedo.

Niektórzy nazywają Jezioro Solińskie biesz-
czadzkim morzem. Oczywiście jest w tym 
stwierdzeniu sporo przesady. Z pewnością 
jednak akwen wart jest zainteresowania i za-
planowania wakacyjnego rejsu. Jeśli myślicie 
o niespiesznej żeglarskiej włóczędze w urokli-
wym zakątku Polski, z niezwykłymi górskimi 
krajobrazami, z dala od utartych śródlądowych 
szlaków – Solina z pewnością będzie doskona-
łym wyborem. Ekscentryczna poznańska eki-
pa wróci tam już najbliższej jesieni.

Tekst i zdjęcia: Paweł Albrecht

Warto wykupić pozwolenie na wędkowanie.

Jesień na Solinie zachwyca kolorami na wodzie i na lądzie.

http://jachty-solina.com.pl
http://www.czarter-jachtow-solina.pl)
http://www.profishing.com.pl
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U roczystą galę z okazji 100-lecia Pol-
skiego Związku Towarzystw Wio-
ślarskich zorganizowano w Teatrze 

Królewskim i Starej Oranżerii w Łazienkach 
Królewskich. Gospodarzem wydarzenia był 
prezes Ryszard Stadniuk, a w roli prowadzą-
cych wystąpili Beata Oryl-Stroińska i Henryk 
Urbaś. Na gali gościli między innymi: Piotr 
Nowacki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, 
Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego, Francuz Jean-Christophe 
Rolland, prezydent Międzynarodowej Fede-
racji Wioślarskiej FISA (dwukrotny medalista 
olimpijski i pięciokrotny medalista mistrzostw 
świata) oraz Mirosław Kowalik, prezes zarzą-
du Enea S.A. (główny partner polskiego wio-
ślarstwa).

Podczas gali przyznano liczne odznaczenia 
państwowe, medale 100-lecia Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego oraz 100-lecia Polskie-
go Związku Towarzystw Wioślarskich. Ogło-
szono też wyniki plebiscytu PZTW – tytuł 
osady stulecia zdobyli Robert Sycz i Tomasz 
Kucharski, słynna polska dwójka podwójna 

wagi lekkiej, dwukrotni mistrzowie olimpij-
scy i dwukrotni mistrzowie świata. Drugie 
miejsce w związkowym plebiscycie zajęła 
męska czwórka podwójna, złoci medaliści 
igrzysk w Pekinie (2008): Adam Korol, Mi-
chał Jeliński, Marek Kolbowicz i Konrad Wa-
sielewski. Trzecie miejsce przyznano dwójce 
podwójnej pań, złotym medalistkom z Rio 
de Janeiro (2016): Natalii Madaj i Magdale-
nie Fularczyk-Kozłowskiej. Ciekawym wy-
darzeniem był wykład Michała Jelińskiego, 
złotego medalisty igrzysk w Pekinie, który 
opowiadał o wyzwaniach czekających na 
zawodników, którzy decydują się pogodzić 
uprawianie wyczynowego sportu z chorobą 
(cukrzycą).

Piotr Nowacki odczytał list od Andrzeja 
Dudy: „Z okazji jubileuszu pragnę pozdro-
wić władze PZTW, zawodników i wszystkich 
kibiców wioślarstwa w Polsce. Życzę wam, 
a także sobie, kolejnych wspaniałych sukce-
sów” – napisał prezydent.

Jean-Christophe Rolland zwrócił uwagę, 
że wioślarstwo ma w Polsce długą i bogatą 

tradycję. „W 1924 roku PZTW był 10. fede-
racją, która dołączyła do FISA. Dziś nasza 
federacja liczy 156 związków. Pozwólcie, że 
wspomnę także o poznańskiej Malcie, która 
ma długą historię. Ten wspaniały obiekt go-
ści międzynarodowe imprezy, mistrzostwa 
świata, a także mistrzostwa Europy – naj-
bliższe odbędą się w 2020 roku. Chciałbym 
też pozdrowić Tomasza Waszczuka, byłego 
prezesa PZTW i byłego członka Komisji do 
Spraw Młodzieży FISA. Dziękuję również 
Ryszardowi Stadniukowi, obecnemu preze-
sowi PZTW. Życzę wszystkiego najlepszego 
na następne wspaniałe i pełne sukcesów stu-
lecie” – mówił Jean-Christophe Rolland.

Prezes Ryszard Stadniuk w telegraficz-
nym skrócie przypomniał najważniejsze 
przełomowe wydarzenia z historii polskich 
wioseł. „W 1878 roku powstało Warszawskie 
Towarzystwo Wioślarskie, pierwszy polski 
klub. W 1919 roku powołano PZTW. Rok 
1924 – pierwszy udział polskich wioślarzy 
w igrzyskach olimpijskich (Paryż). 1928 – 
pierwszy olimpijski medal dla Polski (Am-

Wielka gala wioślarska.  
z dobrą energią na drugie sto lat PztW

Ryszard Stadniuk, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, wita gości na uroczystej rocznicowej gali.   Fot. Julia Kowacic
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sterdam). 1997 – pierwszy złoty medal na 
mistrzostwach świata. 2000 – pierwsze złoto 
olimpijskie. 2009 – mistrzostwa świata w Po-
znaniu i pierwsze złoto osady kobiecej. 2016 
– dwa medale zdobyte przez wioślarki, w tym 
pierwsze złoto olimpijskie pań (Rio de Jane-
iro). Nasze osady zdobyły łącznie 18 medali 
olimpijskich, w tym cztery złote” – wyliczał 
Ryszard Stadniuk.

Głos zabrał także Mirosław Kowalik, prezes 
zarządu Enei, sponsora generalnego związku: 
„Enea jest przyjacielem wioseł od czterech lat. 
Dlaczego Enea? To poznańska firma sprzeda-
jąca dobrą energię. Dlaczego wioślarstwo? To 
piękna dyscyplina sportu wymagająca samo-
dyscypliny i cierpliwości. Widzieliśmy najlep-
sze momenty z historii polskiego wioślarstwa 

na przedstawionym filmie. Ala pamiętajmy, że 
za tymi sukcesami kryją się lata pracy i litry 
potu wylanego przez zawodników. Życzę ko-
lejnych stu lat wspaniałych sukcesów” – mówił 

Mirosław Kowalik. Prezes Stadniuk podzię-
kował zawodnikom, trenerom, Ministerstwu 
Sportu oraz sponsorom – firmom Enea i Lotto, 
a także przedstawicielom mediów.   

O część artystyczną uroczystości zadbali muzycy z trio Stanisława Soyki.  Fot. Julia Kowacic

Jean-Christophe Rolland, prezydent federacji FISA.

michał Jeliński. z cukrzycą  
przez życie i po olimpijskie złoto

M ichał Jeliński, złoty medalista 
olimpijski, członek słynnej pol-
skiej czwórki podwójnej (Jeliń-

ski, Kolbowicz, Korol, Wasielewski), z okazji 
100-lecia Polskiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich opowiedział uczestnikom roczni-
cowej gali o swych zmaganiach z cukrzycą. 
Tylko czterech sportowców w historii cierpią-
cych na tę chorobę zdobyło olimpijski medal. 
Co ciekawe, każdy z nich przynajmniej raz 
sięgnął po najcenniejsze olimpijskie trofeum. 
Amerykański pływak Gary Hall wywalczył 
z cukrzycą trzy złote medale – dwa w Sydney 
w 2000 roku i jeden cztery lata później w Ate-
nach (w sumie ma pięć złotych krążków olim-
pijskich, bo zdobywał je także przed chorobą). 
Słynny brytyjski wioślarz Steve Redgrave 
zdobył złoto w Sydney (przed diagnozą miał 
już na koncie cztery złote medale olimpijskie 
wywalczone w Los Angeles, Seulu, Barcelo-
nie i Atlancie). Niemiecki sztangista Matthias 
Steiner triumfował w Pekinie w 2008 roku. 
Czwartym zawodnikiem jest właśnie Michał 
Jeliński, który także został mistrzem olim-
pijskim w Pekinie. Warto zwrócić uwagę,  Jeliński, Kolbowicz, Korol i Wasielewski z trofeum Queen Mother Challange Cup (Henley Royal Regatta 2009).
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że u Steve’a Redgrave’a cukrzycę zdiagno-
zowano na trzy lata przed zakończeniem 
kariery, natomiast polski wioślarz dowie-
dział się o swej chorobie, gdy dopiero wkra-
czał w świat wielkiego olimpijskiego spor-
tu. Dlatego jego historia stała się inspiracją 
dla wielu chorych, a także drogowskazem 
dla sportowców, którzy nie chcą rezygno-
wać z kariery z powodu cukrzycy.

– Od tej choroby nie można się uwolnić. 
Przychodzi znienacka i zostaje z nami na całe 
życie. Nie licząc nielicznych przypadków, które 
kończą się przeszczepami – jednak nawet one 
nie dają dożywotniej gwarancji wolności od cu-
krzycy – mówi Michał Jeliński. – Gdy usłysza-
łem diagnozę w 2003 roku, od razu zacząłem 
się interesować tematem i szukać odpowiedzi 
na kluczowe pytania. Co dalej ze mną? Co 
z moją karierą? Czy zdołam pogodzić wyczy-
nowe uprawianie sportu na poziomie olimpij-
skim z chorobą? Tych informacji niestety nie 
było zbyt wiele. Najwięcej publikacji dotyczyło 
sportu amatorskiego, rekreacji i zwykłego dba-
nia o sprawność i kondycję fizyczną. A przecież 
cukrzyk z aspiracjami olimpijskimi poszukiwał 
zupełnie innych podpowiedzi. Miałem szczę-
ście, bo spotkałem specjalistów z ogromną 
wiedzą i szerokimi horyzontami. Mówiono: 
„Rób swoje i walcz o swoje”. Oczywiście, nikt 
nie dawał mi gwarancji, że osiągnę sukces. Nikt 

też nie wiedział, czy zdołam się rozwijać w za-
wodowym sporcie zgodnie z oczekiwaniami – 
moimi, trenerów i kolegów z reprezentacji. Tym 
bardziej, że przecież nie byłem wtedy jakąś 
wielką gwiazdą, dopiero rozpoczynałem przy-
godę z olimpijskimi wyzwaniami.

Dobra lekarska diagnoza oraz włączenie 
terapii insulinowej było jedynym rozwiąza-
niem. – Wcześniej, nie będąc świadom swej 
choroby, poddawałem organizm sporym wy-
zwaniom. W końcu zacząłem czuć, że coś 
niedobrego się ze mną dzieje, że organizm 

Michał Jeliński na gali 100-lecia PZTW. Zmierzając po olimpijskie złoto, robił sobie 1800 zastrzyków z insuliną rocznie.  Fot. Julia Kowacic

Czwórka podwójna, złoci medaliści z Pekinu, zajęła II miejsce w plebiscycie na osadę 100-lecia.  Fot. Archiwum PZTW
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nie funkcjonuje tak, jak powinien. Miałem 
dziwne momenty słabości, kłopoty z regene-
racją sił po wysiłku i okresy długotrwałego 
przemęczenia.

To był wyjątkowo trudny rok. Jeliński miał 
w pamięci nieudane mistrzostwa świata i te-
raz jeszcze pierwsze zmagania z cukrzycą. 
Dlatego od razu chciał rozpocząć treningi, 
by jak najszybciej poznać swój organizm 
w nowych okolicznościach. – Szybko zaczą-
łem działać. Mówiłem sobie: „OK, mamy 
insulinę, więc trzeba ją przyjmować w od-
powiedniej ilości (zależnie od kilku czyn-
ników i rozkładu dnia), no i jedziemy dalej. 
Nie widziałem dla siebie innego życia, niż 
sportowe. Nie chciałem innego życia. Byłem 
wręcz skazany na aktywność i nie wyobraża-
łem sobie porzucenia kariery, która przecież 
dopiero nabierała tempa. Nawet chyba nie po-
trafiłbym tego zrobić, bo przecież wszystko 
podporządkowałem wioślarstwu.

Insulinę podawał sobie pięć razy dziennie, 
co oznacza, że wykonywał ponad 1800 za-
strzyków rocznie. Trwało to do grudnia 2008 
roku, czyli do chwili, gdy postanowił przejść 
na tzw. pompę insulinową, która kilkanaście 
nakłuć pozwala zastąpić jednym porządnym 
ukłuciem. Na szczęście w miarę rozwoju me-
dycyny i technologii do monitorowania cho-
roby, pacjenci mogą korzystać z coraz bar-
dziej przyjaznych metod podawania insuliny 
i monitorowania zmian glikemii. 

Dziewięć miesięcy po diagnozie Jeliński 
zdobył kwalifikację olimpijską na igrzyska 
Ateny 2004. – Chyba dopiero wtedy dotarło 
do mnie na sto procent, że mam kontrolę nad 
swoim zdrowiem i znów wszystko zależy ode 
mnie – wspomina. –  Walczyłem na dwóch 
frontach: praca na treningach musiała być 
wykonywana perfekcyjnie, a do tego doszło 
dbanie o zdrowie i oswajanie choroby w moż-
liwie najskuteczniejszy sposób. Po zdobyciu 
kwalifikacji powiedziałem sobie: „Właściwie 
nic mi nie jest. Robię swoje, a chorobę przyj-
muję w pakiecie, bo nie ma na to innej rady”.

Dla Jelińskiego w tamtych latach już sam 
awans na igrzyska był sukcesem. Nie tylko 
dlatego, że zmagał się z chorobą, ale tak-
że dlatego, że do wioślarskiej elity  wciąż 
aspirował. Jego ówczesna osada (dwójka 
podwójna) nie była stawiana w roli fawory-
tów. W regatach olimpijskich zajęła dopie-
ro 13. miejsce. Nie da się jednak ukryć, że 
pierwsza batalia, być może najważniejsza, 
została wygrana.

Później Jeliński został członkiem czwór-
ki podwójnej. Przez wszystkie kolejne mi-
strzostwa świata nowa osada szła, jak burza, 
zdobywając tytuły mistrzowskie w sezonach 
2005, 2006 i 2007. Później Polacy sięgnęli po 
upragnione złoto olimpijskie. W 2009 roku 
dorzucili jeszcze jeden tytuł mistrzów świata, 
a w 2010 roku – mistrzów Europy.

– Zewsząd zacząłem odbierać gratulacje. 
Nie tylko ze świata sportu, ale także z kręgów 

związanych z medycyną i diabetologią. Było 
też sporo dowodów uznania przekazywanych 
przez innych chorych na cukrzycę. A także 
przez rodziców młodych pacjentów – mówi 
Michał Jeliński. – Wielu dziękowało za nadzie-
ję i wiarę, którą czerpali z moich sukcesów. 
Bez wątpienia wytyczyłem w polskim sporcie 
pewien szlak i pokazałem, że coś, co mogłoby 
się wydawać niemożliwe, jest całkiem realne.

Po zakończeniu kariery Michał Jeliński 
jeszcze bardziej się zaangażował w promocję 
zdrowego stylu życia i promowanie  sportu 
najmłodszych pacjentów z cukrzycą. Założył 
fundację ACTIVEdiabet. We współpracy ze 
specjalistami (diabetolog, dietetyk, psycho-
log) organizuje szkolenia i spotkania edu-
kacyjne dla najmłodszych pacjentów oraz 
ich rodzin. Głównym celem jest przekony-
wanie słuchaczy, że sukces w terapii zależy 
od pozytywnego nastawienia do choroby 
i codziennej aktywności, głównie aktywno-
ści fizycznej. Wspiera między innymi orga-
nizację halowych mistrzostw piłkarskich dla 
dzieci i młodzieży z cukrzycą. Impreza bę-
dzie w tym roku rozgrywana już trzeci raz, 
weźmie w niej udział ponad 200 zawodników 
z kraju i z zagranicy. Te przedsięwzięcia roz-
wijają się także dzięki wsparciu Ministerstwa 
Sportu oraz firm z branży diabetologicznej 
(Medtronic  i NovoNordisk).

Cukrzyca i sport? By kolejny raz dowieść, 
że to możliwe, warto zwrócić uwagę na ko-
larza torowego Mateusza Rudyka, który wy-
biera się na igrzyska do Tokio z szansami na 
medal – być może Polska będzie mieć kolej-
nego medalistę diabetyka. Wśród wielu mło-
dych pacjentów, zaangażowanych w sport 
wyczynowy, sporą grupę stanowią piłkarze, 
na przykład Patryk Peda, który podpisał pro-
fesjonalny kontakt we Włoszech.

Pacjentów chorych na cukrzycę przyby-
wa. Problem dotyka coraz młodszych osób. 
Mamy w kraju około trzy miliony chorych ze 
zdiagnozowaną cukrzycą, ponad pół miliona 
z nich bierze insulinę. Młodych pacjentów (do 
18. roku życia) z cukrzycą insulinozależną jest 
ponad 20 tys. Dlatego należy się spodziewać, 
że także pacjentów zajmujących się wyczyno-
wym sportem będzie przybywać. – Nie chodzi 
nam o to, by z każdego cukrzyka robić zawo-
dowca. Raczej o to, by promować zdrowy styl 
życia oraz aktywne życie z chorobą. Szcze-
gólnie wśród dorastającej młodzieży będącej 
w okresie młodzieńczego buntu. Z dnia na 
dzień muszą oni zmienić swoje niektóre przy-
zwyczajenia, dorosnąć, zaakceptować pewne 
rygory, nakazy i zakazy. Mistrzowie sportu 
z cukrzycą z pewnością mogą być dla nich in-
spiracją i wzorem – dodał Michał Jeliński.

Krzysztof Olejnik

Rok 2009. Michał Jeliński (z lewej) z kolegami z osady.  Fot. Archiwum PZTW
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Ł ukasz Zakrzewski zdobył złoto, a Karol Jabłoński srebro w bo-
jerowych mistrzostwach świata, które w lutym rozegrano na 
jeziorze Orsa w środkowej Szwecji. Brąz wywalczył Rosjanin 

Anton Didenko.
Aura nie była tej zimy sprzymierzeńcem żeglarzy lodowych. Nawet 

na Mazurach, które zwykle nie zawodzą bojerowców. Nie inaczej było 
w Szwecji. Co prawda, nie brakowało lodu, ale za to warunki wietrzne 
były kapryśne. Mistrzostwa zakończono po rozegraniu czterech wy-
ścigów. Łukasz Zakrzewski zaliczył miejsca 2, 2, 10 i 6. Natomiast Ka-
rol Jabłoński 26, 1, 1, 1. Później zawodnicy przez dwa dni oczekiwali 

na wiatr, który ostatecznie się nie pojawił. Dlatego wyniki po drugim 
dniu rywalizacji uznano za oficjalne rezultaty mistrzostw świata.

Łukasz Zakrzewski miał już w swej kolekcji dwa srebrne i trzy brą-
zowe medale mistrzostw świata. Teraz dorzucił najcenniejszy – złoty. 
Z kolei Karol Jabłoński, najbardziej  utytułowany zawodnik w historii 
klasy DN, ma na koncie 12 tytułów mistrza świata. Tegoroczny srebrny 
medal jest jego piątym krążkiem w tym kolorze.

Wojciech Baranowski zajął w Szwecji piąte miejsce, Tomasz Za-
krzewski – siódme, Ryszard Mrozek – ósme, Jarek Radzki – dziewią-
te, Adam Szczęsny – 11, Rafał Sielicki – 14, a Robert Graczyk – 15.  

Łukasz zakrzewski  
bojerowym mistrzem świata w klasie dN

Ł ukasz Przybytek i Paweł Kołodziński 
zajęli 17. miejsce w mistrzostwach 
świata klasy 49er, które rozegrano 

w australijskim Geelong. Polacy awansowali do 
złotej grupy (25 załóg), ale później nie zdołali 
przebić się do wyścigu medalowego. – Zabra-
kło trochę zdrowia. Dopadły nas też kłopoty ze 
sprzętem – tuż przed regatami złamał się maszt 
i mieliśmy mało czasu na ustawienia. Nie na 
wszystkie warunki nasz zestaw miał optymalny 
trym – mówił trener Paweł Kacprowski.

Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki 
po eliminacjach trafili do grupy srebrnej, 
w której dwa razy mijali metę na pierwszej 
pozycji i ostatecznie ukończyli regaty na 27. 
miejscu. Tuż za nimi, na 28. pozycji, rywa-
lizację ukończyli Mikołaj Staniul i Kuba 
Sztorch. Był to pierwszy start młodej pol-
skiej załogi w seniorskich mistrzostwach 
świata. Ola Melzacka i Kinga Łoboda, zało-
ga z klasy 49erFX, żeglowały ze zmiennym 
szczęściem – nie awansowały do złotej gru-
py i ukończyły mistrzostwa na 29. pozycji. 

– Dominik i Szymon trochę przespali po-
czątek regat. Zaliczyli trzy starty kompletnie 
poniżej swojego poziomu. Nawet gdy mają 
gorszy dzień, nie powinni tak pływać. Kolej-
ne wyścigi były już przyzwoite, ale nie zdo-
łali odrobić strat – oceniał Paweł Kacprow-
ski. – Z kolei Mikołaj Staniul i Kuba Sztorch 
chyba najwięcej ugrali na pobycie w Austra-
lii. Nasza juniorska załoga zdobyła mnóstwo 
doświadczeń, żeglowała w doborowej mię-
dzynarodowej stawce i każdego dnia robiła 
spore postępy. Na początku tracili do bardziej 
doświadczonych ekip, ale na koniec grzali 
z nimi jak równy z równym, aż miło było na 
to patrzeć. W historii klasy 49er w Polsce nie 
mieliśmy dotąd tak młodych chłopaków na tak 
fajnym poziomie.

Mistrzami świata w klasie 49er zostali domi-
natorzy z Nowej Zelandii, czyli Peter Burling 
i Blair Turke. W klasie 49erFX triumfowały 
Hiszpanki Támara Echegoyen i Paula Barceló. 
Natomiast w klasie Nacra 17 (w tej konkuren-
cji Polacy nie startowali) złoto zdobyła brytyj-
ska para John Gimson i Anna Burnet.

Informacja prasowej PZŻ

Polskie załogi poza czołówką  
w mistrzostwach świata klasy 49er

Łukasz Przybytek (przy sterze) i Paweł Kołodziński.  Fot. Pedro Martinez / Sailing Energy

Mistrzowie świata Peter Burling i Blair Turke.  Fot. J. Renedo / Sailing Energy



 

A gnieszka Skrzypulec i Jolan-
ta Ogar, polska załoga klasy 
470, zdobyły brązowe medale 

w regatach Pucharu Świata rozegranych 
u wybrzeży Miami. W USA nie brakowało 
wiatru, sporych fal, a nawet deszczu – na-
sza załoga udowodniła, że świetnie sobie 
radzi w każdych warunkach. Rozegrano 
osiem wyścigów. Polki jeden wygrały. Trzy 
razy mijały metę na trzeciej pozycji (także 
w medal race). Dwa razy były piąte. Zali-
czyły też dwa biegi poza pierwszą dziesiąt-
ką (miejsca 11 i 12). – Jesteśmy bardzo za-
dowolone ze stylu, w jakim rozpoczęłyśmy 
sezon – mówiła Jola Ogar. – Warunki nie 
były łatwe, a przed wyścigiem medalowym 

aż sześć załóg miało dość zbliżony dorobek 
punktowy. Było więc dużo presji i sporo 
kalkulacji. Rozegrałyśmy medal race ze 
spokojnymi głowami, dobrze taktycznie 
i szybkościowo – wyszłyśmy z tej potyczki 
obronną ręką.

Z dużą przewagą punktową wygrały 
Francuzki Camille Lecointre i Aloise Re-
tornaz. Srebro wywalczyły Słowenki Tina 

Mrak i Veronika Macarol (miały zaledwie 
punkt mniej od Polek). Co ciekawe, zwy-
cięska ekipa na co dzień trenuje razem 
z Agnieszką i Jolą. – Współpracę z Camille 
i Aloise rozpoczęliśmy w maju ubiegłego 
roku. Jesteśmy zadowoleni z treningów 
oraz z wymiany informacji – mówił trener 
Zdzisław Staniul. – Razem rozwiązuje-
my sprawy logistyczne, wysyłamy sprzęt 

w jednym kontenerze i niekiedy dzielę 
motorówkę z ich szkoleniowcem. Jestem 
zadowolony zarówno z wyniku, jak i z że-
glowania moich podopiecznych, szczegól-
nie z szybkości i dyscypliny taktycznej. 
Wspólnie wypracowujemy założenia, które 
później dziewczyny starannie realizują na 
wodzie.

Informacja prasowa PZŻ

Skrzypulec i Ogar trzecie w Pucharze świata 
Jolanta Ogar i Agnieszka Skrzypulec utrzymują się w światowej czołówce.  Fot. Pedro Martinez / Sailing Energy

http://www.timeandmore.pl
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S ilniki zaburtowe produkowane w tech-
nologii dwusuwowej oferują duży 
moment obrotowy i dużą moc. Przez 

lata rozwijano ten segment rynku. Aż w końcu, 
pod naciskiem decydentów wprowadzających 
nowe przepisy o emisji spalin, pojawiły się 
jednostki czterosuwowe. Stały się tak popular-
ne, że wielu z nas zapomniało o tradycyjnych 
sprawdzonych rozwiązaniach. Nie zapomnieli 
właściciele marki Evinrude, którzy rozwinęli 
technologię dwusuwową w taki sposób, że dziś 
ich silniki z powodzeniem rywalizują z cztero-
suwową konkurencją.

Marka Evinrude, będąca liderem w tym 
segmencie motorów zaburtowych, oferuje 
obecnie nowe modele Evinrude E-TEC – G2 
(o mocach od 115 KM do 300 KM). Mają one 
wiele innowacyjnych rozwiązań. Inteligent-
ny system trymu. Zintegrowane dynamiczne 
wspomaganie układu sterowania. Funkcję 
winteryzacji, czyli automatyczne przygoto-
wywanie do użytku w warunkach zimowych. 

Poza tym, napędy są proste w obsłudze, na-
wet dla początkujących motorowodniaków. 
Nie wymagają docierania. Wszystkie kable 
wychodzące z silnika przebiegają wewnątrz 
jednej obudowy (porządek na rufie). A dzięki 
wymiennym bocznym panelom możemy do-
pasować kolor napędu do naszej łodzi. 

Wszystko się zaczęło w połowie lat 90. Pra-
cowano wtedy nad systemem wtrysku bez-
pośredniego w jednostkach dwusuwowych. 
Chodziło o to, by tradycyjne konstrukcje nie 
wypadły z gry, aby mogły spełniać coraz 
bardziej rygorystyczne normy emisji spalin. 
Prace kontynuowano także po przejęciu mar-
ki przez koncern Bombardier, który jednostki 
dwusuwowe wykorzystuje także w swoich 
skuterach śnieżnych (najlepsze rozwiązanie 
do tych pojazdów). Niemal co sezon kon-
struktorzy starali się wprowadzać modyfika-
cje i udoskonalenia, poprawiając wydajność, 
czystość i sprawność silników. Dziś w linii 
dwusuwowych jednostek Evinrude produ-

kowanych przez koncern Bombardier mamy 
silniki o mocach od 25 KM do 300 KM.

W segmencie silników czterosuwowych 
wprowadzono jednostki 350-konne, a nawet 
400-konne. W rekreacji jednak najważniejsze 
cechy silników to moment napędowy i przy-
spieszenie. Aby uzyskać odpowiednie przy-
spieszenie w silniku dwusuwowym, nie trzeba 
powiększać jego pojemności. Ani też stosować 
skomplikowanych zabiegów technicznych. 
Tu wszystko jest prostsze – silnik ciągnie od 
razu, czyli „od dołu”, a narciarz wodny i wa-
keboardzista natychmiast sprawnie wychodzą 
z wody. Moment napędowy w tych jednost-
kach jest około 35 proc. wyższy, niż w kon-
strukcjach czterosuwowych. Z kolei duża moc 
silników czterosuwowych odpowiada w głów-
nej mierze za maksymalną prędkość końcową. 
Warto też dodać, że silniki Evinrude mają aż 
o 15 proc. niższe spalanie od konkurencyjnych 
jednostek czterosuwowych, a emisja spalin jest 
niższa aż o 75 proc.

Zaletą silników dwusuwowych jest tak-
że prosta i niedroga eksploatacja. Pierwszy 
przegląd należy wykonać dopiero po 300 go-
dzinach pracy, a w niektórych przypadkach 
nawet po 500 godzinach. A jeśli nadchodzi 
zimowa przerwa w eksploatacji, samodzielnie 
wykonujemy tzw. procedurę zimowania. Po 
kilkunastu minutach silnik jest zabezpieczony 
i można go odstawić na pół roku do hangaru. 
Przed kolejnym sezonem jedynie ładujemy 
akumulator, dolewamy paliwo i w drogę.

Silniki Evinrude to także nowoczesny intu-
icyjny system iDock, czyli cumowanie przy 
pomocy wygodnego joysticka. Dzięki temu 
rozwiązaniu, kierujący ma pełną kontrolę pod-
czas manewrów – system zapewnia bezpie-
czeństwo i wygodę. 

Polskim dystrybutorem silników Evinrude 
jest firm Taurus Sea Power. Więcej informa-
cji na stronie www.brp-world.com. 

Silniki evinrude.  
Moment obrotowy, moc, 

innowacje i prosta obsługa

Prezentacja silników Evinrude na targach w Düsseldorfie.  Fot. Messe Düsseldorf / Ctillmann
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W  miastach podróżujemy już poży-
czanymi na minuty samochoda-
mi, skuterami, rowerami, nawet 

hulajnogami. Wystarczy mieć telefon z aplika-
cją i kartę kredytową. Czy wkrótce w podobny 
sposób będziemy pływać łodziami motorowy-
mi? Na przykład w Gdańsku z Górek Zachod-
nich do centrum na Motławę, W Szczecinie 
z Dąbia na Wały Chrobrego, albo we Wrocła-
wiu Odrą z Przystani Szczytnickiej do Mariny 
Topacz? W Finlandii boat sharing już działa 
i rozwija się bardzo dynamicznie.

Firmy produkujące łodzie wciąż szukają 
pomysłu na pozyskanie nowych klientów, 
przede wszystkim z młodego pokolenia. Tu 
niestety często barierą są przyzwyczajenia 
przyszłych użytkowników. Otóż wielu mło-
dych wodniaków chciałoby od czasu do cza-
su skorzystać z łodzi – po to, by spędzić na 
niej wolny czas lub po prostu ominąć korki 
w centrum miasta. Nie zawsze jednak chcą 
zostać armatorami i samemu dbać o zaku-
pioną jednostkę. Poza tym, po co kupować 
łódź, skoro chcemy popływać zaledwie kil-
ka dni w roku?

Boat sharing znany był dotąd przede wszyst-
kim z udostępniania prywatnego jachtu na wa-
kacyjny najem, z dzielenia się kabinami lub ze 
składkowego zakupu łodzi. Tymczasem fińska 
firma Skipperi poszła krok dalej i wprowadzi-
ła na rynek pilotażową usługę wzorowaną na 
wynajmowaniu miejskich samochodów i sku-
terów. Firma zajmuje się pełną obsługą motoró-
wek, serwisem i ubezpieczeniami. Każdą łódź 
wyposażono w instrukcję obsługi. Sternik musi 
jedynie opłacić miesięczny abonament.

Wprowadzono dwa programy najmu. Pierw-
szy to Skipperi peer to peer – znany klasycz-
ny czarter łodzi prywatnych armatorów. Kie-
dy nie korzystają oni ze swoich jednostek, 
udostępniają je firmie. Skipperi zajmuje się 
obsługą najmu i pobiera za to część opłaty. 
Drugi program to Skipperi City Boat – proste 
wynajmowanie łodzi na godziny. Wystarczy 
opłacić kaucję i miesięczny abonament, by 
przy pomocy aplikacji zarezerwować łódź 
w najbliższej marinie. Wraz z potwierdze-
niem otrzymujemy kod do schowka w kok-
picie, w którym czeka kluczyk do jachtu. Po 
przybyciu trzeba jeszcze wypełnić krótką 
elektroniczną ankietę, w której informujemy 
o stanie łodzi i jej wyposażenia. Także po 
powrocie wypełniamy ankietę i dodatkowo 
zamieszczamy kilka zdjęć (między innymi 
śruby). W systemie Skipperi City Boat moż-
na wynająć łódź maksymalnie na 24 godzi-
ny. Trzeba ją zwrócić w tym samym porcie, 
z którego wypłynęliśmy. W ofercie jest także 

40 łodzi wiosłowych, które również cieszą 
się ogromną popularnością. W poprzednim 
sezonie, który w Finlandii trwa zaledwie trzy 
miesiące, łodzie Skipperi City Boat były wy-
najmowane 1823 razy i przepływały łącznie 
6897 godzin.

Założyciele firmy testowali kilka łodzi róż-
nych producentów. Ostatecznie wybrali moto-
rówki Yamarin Cross ze stoczni Inha Works. 
Mają one aluminiowe kadłuby i laminatowe 
pokłady. W ubiegłym roku program Skipperi 
City Boats testowano w Helsinkach. Użytkow-
nicy mieli do wyboru kilka modeli: Yamarin 
Cross 54 BR, Cross 57 BR i Cross 62 BR. 
Usługa spotkała się z tak dużym zainteresowa-
niem, że firma postanowiła podpisać kontrakt 
na dostawę 120 nowych jednostek. Wielu użyt-
kowników interesowało się także wynajęciem 
łodzi z kabiną, w której mogliby spędzić noc. 
Zmusiło to producenta do opracowania zupeł-
nie nowego modelu: Yamarin 63 Day Cruiser. 
W tym roku usługa Skipperi City Boats będzie 
dostępna już nie tylko w centrum Helsinek, 
ale także w kilku innych miastach Finlandii: 
w Turku, Tampere, Jyväskylä, Lappeenranta, 
Joensuu, Hanko, Lohja oraz w Espoo koło 
Helsinek. Co więcej, od początku lata łodzie 
będą dostępne także w Oslo (Norwegia) oraz 
w Sztokholmie (Szwecja).

Czy podobna usługa zawita kiedyś do Pol-
ski? Czy mogłaby się przyczynić do popula-
ryzacji żeglugi po na naszych rzekach, kana-
łach i jeziorach? Być może władze miast, które 
mają bogatą sieć dróg wodnych, zainteresują 

się podobnym rozwiązaniem? Taka usługa 
z pewnością byłaby nie tylko ciekawym al-
ternatywnym środkiem transportu, ale także 
atrakcją turystyczną. A kiedy młodzi po-
smakują nowej aktywności, po kilku latach, 
z nieco grubszymi portfelami, odwiedzą targi 
jachtowe, by poszukać dla siebie prawdziwej, 
armatorskiej i rodzinnej łajby. Bo przecież 
szkoda życia, by stać na brzegu.

Arek Rejs

autem, rowerem czy łodzią? odważni 
Finowie stawiają na boat sharing

Motorówka z floty fińskiej firmy Skipperi.
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PerySKOP WYdarzeNIa

56 luty – marzec 2020

O  udanym debiucie jachtu Parker 
790 Explorer, który zdobył ser-
ca wodniaków między innymi 

w Australii, pisaliśmy na łamach „Wiatru” 
jesienią ubiegłego roku. Dziś przedstawia-
my wydłużoną wersję tej konstrukcji, czy-
li łódź Parker 920 Explorer Max – piękny 
i uniwersalny jacht dla młodych, dla rodzin, 
a także dla dojrzalszych armatorów. To naj-
większa jednostka stoczni Parker Poland 
z linii typu pilothouse (większy jest tylko 
luksusowy cruiser Parker Monaco 110). Od 
swej poprzedniczki, nowa łódź jest dłuższa 
aż o 1,5 m. Różnicę najwyraźniej widać 
w kokpicie – jest on ponad metr dłuższy.

Wnętrze jachtu jest niemal identyczne. Do 
jasnego i przestronnego salonu prowadzą 
przesuwne drzwi. Po prawej stronie mamy 
stanowisko sternika oraz kambuz z lodów-
ką, zlewem i kuchenką. Po lewej – dwie 
dwuosobowe kanapy ze składanym stołem. 
Przednia sofa ma przekładane oparcie. Stół 
i siedziska w salonie możemy przekształcić 
w dodatkowe dwuosobowe łóżko. W dachu 
zamontowano duże okno i ogromny szyber-
dach. Do części mieszkalnej prowadzą prze-
suwane przyciemnione drzwi. Mamy tam 
duże podwójne łóżko w dziobie oraz mniej-
szą koję na lewej burcie (w salonie i kabinie 
może łącznie nocować pięć osób).

W projekcie 920 Explorer Max głów-
ny nacisk położono na rozbudowę kokpitu 
– centralne miejsce życia towarzyskiego. 
W zależności od aranżacji i potrzeb załogi, 
kokpit o wymiarach 2,5 metra na 2,2 metra 
może być otwartą przestrzenią dla wędkarzy 
lub przytulnym tarasem z dużą wygodną ka-
napą w kształcie litery U. Pośrodku można 
zamontować stół lub dwa mniejsze stoliki 
w osobnych gniazdach. 

Swą linią jacht przypomina profesjonalne 
łodzie typu pilothouse. Duży otwarty kokpit, 
sterówka w przedniej części, przednia szy-
ba i dach mocno wysunięte do przodu – tak 
właśnie wyglądają dzielne morskie trawlery. 
Tylko, że Parker 920 Explorer Max powstał 
na szybkim kadłubie z dwoma dennymi stop-
niami (to rozwiązanie znamy z łodzi RIB 
oraz z jednostek typu open), dzięki którym 
ten „trawler” osiąga dużo większe prędkości, 
niż tradycyjne łodzie rybackie. Explorer Max 
może nieść na rufie dwa silniki przyczepne 
o maksymalnej mocy 225 KM (2 x 225 KM) 
lub jeden o mocy 400 KM.

Arek Rejs

Oto łódź marzeń. Parker 920 explorer Max, 
czyli maksimum przestrzeni i wygody

Kadłub ma dwa denne stopnie w dnie – to rozwiązanie znamy z łodzi RIB oraz z jednostek typu open.

Explorer Max to największa jednostka stoczni Parker Poland z linii typu pilothouse.

PARKER 920 EXPLoRER MAX

Długość 9,95 m

Szerokość 2,80 m

Zanurzenie (bez silnika)  0,4 m

Waga (bez silnika) 3100 kg

Zbiornik paliwa 230 l / 460 l

Zbiornik wody 100 l

Załoga do 10 osób

Silniki 400 KM lub 2 x 225 KM



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
Maritime Consulting Poland, Koszalin, Andersa 1/3, tel. 665 106 607
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
Przystań żeglarska Papaj, Mielno, Chrobrego 32, tel. 665 106 607
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
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

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, Gdańsk
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Sklep Code Zero, Sopot, Bohaterów Monte Cassino 10, tel. 505 426 435
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Chojnicki Klub Żeglarski, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk, Stogi 20a, 
tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, Piłsudskie-
go 29, Chojnice
Sport-Sails Center, Rytel, Dworcowa 48, tel. 52 39 85 322
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
Szkoła Żeglarska Adkonis, tawerna, Bobęcino 8, Miastko,  
tel. 503 875 536

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11, 
tel. (87) 420 60 00
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, 
tel. (87) 428 52 65
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Iława, Chodkiewicza 5, 
tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15

Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
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

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 
tel. (61) 67 039 59
Decathlon Swadzim, św. Wincentego 5, Tarnowo Podgórne
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
JKW Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81
Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim, tel. 730 730 789
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
Sklep Easy Surf, Poznań, Warszawska 39/41, tel. 513 020 570
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Częstochowska 15/4,  
tel. (62) 767 18 67
ŻMKS Poznań, Wilków Morskich 37/39, tel. (61) 852 97 03
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Żeglarski Auto Żagiel Sport, Szczepidło 88c, Krzymów, 
tel. 601 74 91 52 
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
WOZŻ Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31, 
tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11 
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, Piaseczno
Sztorm Grupa, Białobrzegi, Centrum Konferencyjne Promenada, 
Spacerowa 35, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwa-
cji, Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, pokój 17, biuro-
wiec IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy, 
tel. (22) 541 63 63
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10, 
tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Okopowa 47, tel. (22) 243 29 10
Żeglarska tawerna „Lokal na Rybę” (gotuje Bartosz Lisek),  
Warszawa, Kwiatowa 1/3/5, wejście od Różanej 42, tel. 690 04 33 04
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60

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 klu-
bu „Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412

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

MaGazYN WIatr dyStrybucJa

W I N D  C O N V E R T E R  –  p r z e l i c z  s i ł ę  w i a t r u
°B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

węzły 0 1–3 4–6 7–10 11–16 17–21 22–27 28–33 34–40 41–47 48–55 56–63 >63

m/s 0–0,2 0,3–1,5 1,6–3,3 3,4–5,4 5,5–7,9 8–10,7 10,8–13,8 13,9–17,1 17,2–20,7 20,8–24,4 24,5–28,4 28,5–32,6 >32,6

km/h 0 1–6 7–11 12–19 20–29 30–39 40–50 51–62 63–75 76–87 88–102 103–117 >117

opis cisza, flauta powiew
słaby 
wiatr

łagodny
wiatr

umiarkowany
wiatr

dość
silny wiatr

silny wiatr bardzo
silny wiatr sztorm silny

sztorm
bardzo

silny sztorm
gwałtowny 

sztorm huragan
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