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Łukasz Zakrzewski Żeglarzem Roku 2020
w plebiscycie magazynu „Wiatr”

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: BORIS HERRMANN, FOT. JEAN-MARIE LIOT / TEAM MALIZIA

Ł

ukasz Zakrzewski zdobył tytuł Żeglarza Roku 2020. 36-letni Olsztynianin był nominowany za złoty medal mistrzostw
świata w bojerowej klasie DN. Wywalczył go podczas regat
rozegranych w Szwecji. To szósty medal Łukasza przywieziony z mistrzostw świata. Wcześniej dwukrotnie sięgał po tytuł wicemistrza
(2006 i 2008) i trzy razy zdobywał brązowe medale (2010, 2011, 2018).
W kolekcji ma też cztery medale mistrzostw Europy – dwa srebrne
(2009, 2011) i dwa brązowe (2015, 2017).
W plebiscycie „Wiatru” internauci oddawali głosy także na Agatę
Barwińską (2. miejsce), Julię Damasiewicz (3) i Przemysława Miarczyńskiego (4). Agata była nominowana za brązowy medal mistrzostw
Europy w olimpijskiej klasie Laser Radial, Julia – za złoty medal
mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie Formula Kite, a Przemek
– za zgłębianie tajemnic windsurfingu z foilem i za srebrny medal
mistrzostw świata w klasie Formula Windsurfing Foil. Dziękujemy
czytelnikom, którzy głosowali na swych faworytów, a wszystkim nominowanym raz jeszcze gratulujemy wspaniałych sukcesów. Dziękujemy też firmom, które ufundowały atrakcyjne nagrody. Zwycięzca
plebiscytu otrzymał zegarek Yema Superman Heritage oraz kamizelkę
ratunkową brytyjskiej marki ISP. Zdobywcy kolejnych miejsc otrzymali zegarki Tide Runner marki Paul Hewitt. Wszyscy nominowani
żeglarze dostali również sportowe słuchawki Aeropex marki AfterShokz z technologią przewodnictwa kostnego oraz eleganckie i praktyczne torby z tkanin dakronowych Code Zero. Zegarki ufundowała
firma Hashtag, słuchawki – Freeway OMT, kamizelkę – stocznia Parker Poland, a torby – firma Code Zero.

Na łamach tego wydania sporo o morskich wyścigach. Marek Słodownik prezentuje sylwetki dwóch niezwykłych
uczestników wokółziemskich regat Vendée Globe – Niemca Borisa Herrmanna,
który w debiutanckim starcie był blisko
podium oraz Francuza Damiena Seguina,
skippera bez dłoni, pierwszego w historii
żeglarza z niepełnosprawnością, który
ukończył najtrudniejszy wyścig świata.
Jacek Siwek, polski żeglarz mieszkający
w Brukseli, organizator wyjazdów na
słynne klasyczne regaty, przedstawia kulisy startów i swój pogląd na
przeliczniki wyrównujące szanse różnych konstrukcji. Michał Palczyński i Ola Rapp piszą o żeglowaniu dookoła świata w czasie pandemii i zapraszają na pokład „Crystal”. Robert Gwóźdź, przedstawiciel
marki Bavaria Yachts, opowiada o nowych konstrukcjach i stoczniowym biznesie skutecznie rozwijanym mimo pandemii i ograniczeń
w akcjach promocyjnych. Andrzej Minkiewicz pisze o kulisach powstania słynnego filmu „Wiatr”. Piotr Stelmarczyk prezentuje „Poloneza”, którego po generalnym remoncie mógłby nie poznać nawet
Krzysztof Baranowski, który przed laty opłynął tym jachtem świat.
Prezentujemy też nowe konstrukcje łodzi motorowych: Platinium 35
(reaktywacja znanego modelu) i Sea Ray Sundancer 320 z silnikami
przyczepnymi. Zapraszamy do lektury.
Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

10 252 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 VI-VII-VIII 2020, IX-X-XI 2020, XII-I 2021).

na morzu i na lądzie inspiracje

Mateusz Kusznierewicz o równowadze
w życiu oraz o zarządzaniu energią i czasem

J

Czy zawsze trenujesz z myślą o wygranej?
Dobre pytanie. Kiedyś myślałem przede
wszystkim o wyniku. Jednak mając na koncie
sporo doświadczeń, sukcesów i porażek, dziś
nie tylko startuję w regatach, ale też pomagam
innym w osiąganiu celów. Coraz częściej mój
osobisty wynik staje się drugorzędny – ważniejsze jest to, czego mogę się nauczyć podczas
zawodów. Czasem, wracając z regat, bardziej jestem zadowolony na przykład z trzeciej pozycji
i nowych doświadczeń, niż ze złotego medalu.
Co uznajesz za swój największy sukces?
Jeżeli miałbym wymienić jeden, to niewątpliwie byłby to złoty medal olimpijski. Ale tuż obok
postawiłbym coś, co z szerszej perspektywy ma
równie wielką wartość. A może nawet większą.
Dwa lata temu, mając 44 lata, zdobyłem kolejny tytuł mistrza świata. Sięgnąłem po złoto po
11 latach od poprzedniego tytułu. Moim życiowym sukcesem jest właśnie to, że potrafiłem
być najlepszy na świecie mając 21, 30 i 44 lata.
Co daje Tobie metoda Work-Life Balance?
Dobrze, że o to pytasz, bo to mój fundament
każdego dnia. Uważam, że powinniśmy odnajdywać takie idee i filozofie, które doprowadzą
nas do wewnętrznej równowagi. Osobiście
staram się głęboko patrzeć w siebie. Przede
wszystkim, zastanawiam się, jak inni czują
szczęście. Czy moi bliscy czują je tak, jak ja? Co
wpływa na to szczęście? Ile czasu poświęcamy
na rożne aktywności, a ile czasu chcemy być
sami? Od 11 lat korzystam z metody spotkań
„sam ze sobą”. Ma ona dla mnie kolosalne
znaczenie. Pozwala mądrze zarządzać energią.
Dlatego każdego dnia znajduję czas, aby mieć
trochę ciszy i spokoju. Dbam o wyciszenie organizmu, a nawet głowy – szczególnie w trakcie
dnia. Praktykuję także własną metodę: cztery
godziny w ciągu dnia bardzo intensywnie pracuję. Poza tym, codziennie wyznaczam sobie
siedem najważniejszych zadań.
Opowiedz o swojej piramidzie sukcesu. Dlaczego ona ewoluuje?
Ponieważ człowiek się zmienia co siedem lat.
Czuję, że teraz mam najlepszy okres w życiu.
Moja piramida sukcesu pozwala mi być świadomym najistotniejszych elementów, dzięki którym osiągam wyznaczone cele. W jej podstawie
jest życie prywatne: rodzina, praca, odpoczynek,
zdrowie oraz hobby. To są wartości, które powinny być dobrze poukładane. Dopiero na innych
poziomach można budować kolejne elementy.
www.wiatr.pl

Fot. Kamil Strudzinski, rebellstudio.pl (2)

ak znaleźć równowagę między życiem
prywatnym a obowiązkami, by być szczęśliwym człowiekiem i efektywnym w pracy zawodowej? Jak zarządzać energią i czasem, by
osiągnąć sukces w sporcie? Mateusz Kusznierewicz, mistrz olimpijski i ambasador marki Curem,
w ciekawej rozmowie nie tylko o żeglarstwie.

Mateusz: „Zmieniamy się co siedem lat, ale na szczycie naszej piramidy zawsze powinien być sukces”.

Czas na odpoczynek i spotkanie „sam ze sobą”.

W mojej aktualnej, już piątej, piramidzie sukcesu,
wszystko mam w odpowiednich miejscach: cele,
komunikację, umiejętność motywowania siebie
i innych, zaangażowanie, lojalność i ważną dla
mnie rywalizację. Na szczycie piramidy zawsze
jest sukces. Dzięki piramidzie widzę, nad iloma
elementami muszę zapanować.
Jakie masz metody na lepszy balans w trakcie dnia?
Musimy mieć czas na odpoczynek. Nie chodzi
tylko o sen w nocy, chodź niewątpliwie to jest
podstawa. Zwykle sypiam ponad osiem godzin
w dobrych warunkach, w zaciemnionym pokoju, na wygodnym materacu Curem. Jeśli śpię
w pokoju hotelowym, to zwykle mam zatyczki
w uszach. W ciągu dnia też lubię na chwilę się położyć – wtedy ciało i kręgosłup odpoczywają, nawet jeśli trwa to tylko 15 minut. To moje metody
na to, by z jednej strony żyć intensywnie, a z drugiej – odpoczywać i regenerować organizm.
Jak łączysz wyzwania, które podejmujesz?
Po pierwsze, chcę robić ciekawe rzeczy, które kocham i które mnie napędzają. Po drugie
– z fajnymi ludźmi. Po trzecie, aby wszystko
ogarnąć, potrzebna jest dobra organizacja.

Jeśli chodzi o żeglarstwo, od Nowozelandczyków nauczyłem się tego, by codziennie ustalać
w zespole priorytety, a później konsekwentnie
je realizować. Skupiam się na tych zadaniach codziennie, więc każdego dnia przybliżam się do
sukcesów sportowych i biznesowych.
Lubisz inwestować czas w dobre pomysły.
Czy tak też było z marką Curem?
W mojej rodzinie większość osób to inżynierowie. Matematyka, mechatronika, fizyka – te
nauki zawsze były blisko mnie. Kiedy przedstawicielki Curem opowiedziały mi o marce, ideach, które ze sobą niesie i zaawansowanej technologii, od razu pomyślałem: „Ależ my do siebie
pasujemy!”. Hasło „Work, Play, Sleep, CUREM”
przedstawia właśnie taki balans między pracą
a zabawą oraz między sportem i odpoczynkiem. Współpracujemy już rok.
Dla siebie wybrałem materac EXE zapewniający komfort, optymalne podparcie ciała podczas
snu i odczuwalny efekt otulenia. Wykorzystuje technologię SAT (Supportive Air Technology),
którą tworzy pianka Serene (wierzchnia warstwa). Dodatkowo zastosowano najgrubszą warstwę pianki Visco – to właśnie ona zapewnia idealne dopasowanie. Z kolei na spodzie jest pianka
Fusion z nacięciami, które rozprowadzają siły
nacisku i zwiększają wentylację.
Jakie plany na nowy sezon?
Dwa starty w mistrzostwach świata – w klasie
Star i w klasie 5,5. Będę też pełnić funkcję trenera podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. W planach są także przygotowania polskiej drużyny
do żeglarskiego mundialu w 2022 roku – jestem
kapitanem naszej reprezentacji i współorganizatorem tego wyjątkowego wydarzenia.
Rozmawiała Joanna Sowińska
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Giżycka Grupa Regatowa

pod żaglami ORLENU

Pod żaglami ORLENU. Klub z Giżycka przedłuża
umowę sponsorską i zdobywa nowego partnera

FOT. MARIUSZ KLUK (2)
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GGR rozwija szkolenie w klasach dwuosobowych.

6

W barwach ORLENU na regaty i treningi.

Niegocin 2020. Jesienny finał sezonu – Puchar Polski klasy Laser.

Fot. Mariusz Kluk

Ekomarina Giżycko gotowa do organizacji regat i przyjęcia żeglarzy z całej Polski.

Fot. Mariusz Kluk

KN ORLEN przedłużył w styczniu
współpracę z Giżycką Grupą Regatową. Zawodnicy mazurskiego klubu już drugi sezon będą pływać pod żaglami
ORLENU – nowa umowa sponsorska obowiązuje do końca 2021 roku. Na pokład wkracza
także Energa z Grupy ORLEN, która od lutego również wspiera zawodników giżyckiego klubu. – Mimo trudnych pandemicznych
miesięcy, udało się nam wypełnić wszystkie
zobowiązania wobec sponsora. Pod żaglami ORLENU byliśmy obecni na Mazurach,
w Zatoce Gdańskiej, na innych krajowych
akwenach, a także w mediach społecznościowych, na portalach informacyjnych oraz na łamach prasy. Cieszymy się, że mimo pandemii,
rozwijamy działalność szkoleniową, organizujemy duże wydarzenia i zyskujemy zaufanie
nowych partnerów – mówi Alicja Klimaszewska, prezes klubu.
Giżycka Grupa Regatowa, jeden z najprężniej działających klubów żeglarskich w kraju,
zorganizowała w ubiegłym roku pięć imprez
sportowych, w których rywalizowało łącznie
ponad 700 zawodników. W czerwcu rozegrano Puchar Trzech Ryb w klasie Optimist (startowało 197 żeglarzy). W sierpniu zaproszono
załogi na Puchar Niegocina i mistrzostwa Polski w sprincie (20 załóg z klas 420 i 29er). Pod
koniec wakacji rozegrano regaty Puchar Mazur – Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia
Klasy Optimist dla sterników z grupy B (278
uczestników). Zwieńczeniem sezonu był finał
Pucharu Polski klasy Laser połączony z Mistrzostwami Polski juniorów w klasie Laser
4.7 (łącznie 193 zawodników).
Ubiegłoroczny sezon zaczął się z kilkutygodniowym opóźnieniem. Najpierw klub odwołał wyjazd do Włoch, gdzie na jeziorze Garda
miało trenować 40 zawodników. Później nastał
wiosenny lockdown. Już w pierwszych dniach
maja, żeglarstwo zostało odmrożone i zawodnicy mogli wrócić do treningów. – Szybko
nadrabialiśmy zaległości, bo sprzyjały nam
doskonałe warunki, było ciepło i wietrznie –
mówi Alicja Klimaszewska. – Młodzież z zapałem wzięła się do pracy – na zajęciach mieliśmy stuprocentową frekwencję. Przez cały
maj opływaliśmy Niegocin wzdłuż i wszerz.
Nie wystraszył nas nawet chwilowy opad śniegu. W czerwcu mogliśmy już zorganizować
pierwsze zawody. W kilka dni, nie wiedząc
jaka będzie frekwencja, przygotowaliśmy regaty dla najmłodszych sterników. Organizacją
tej imprezy przecieraliśmy szlaki w covidowym reżimie – z biurem regat działającym online, bez procedury okazywania dokumentów,
z zachowaniem wszelkich wytycznych i środków ostrożności. Wszystko działało sprawnie.
luty – marzec 2021

Giżycka Grupa Regatowa

pod żaglami ORLENU

Myślę, że nowy sposób organizacji imprez
pozostanie z nami na zawsze, nawet po pandemii. Chyba nie ma powodu, by praca komisji
regatowej i biura regat wróciła do tradycyjnej
formy.
Sezon był intensywny. Trenerzy poszczególnych klas organizowali liczne wyjazdy.
Zawodnicy spędzili kilka tygodni w Górkach
Zachodnich, które latem ubiegłego roku stały
się dla polskiego żeglarstwa centrum świata – najważniejszym miejscem do treningów,
zgrupowań i organizacji regat. Przy wsparciu
PZŻ, w Giżycku zmontowano pierwszą załogę w klasie 29er – tworzą ją doświadczeni
sternicy z klasy Optimist: Patryk Chełkowski
i Mateusz Gigielewicz. Na początku przygody
z nową konkurencją, załodze udzielił wsparcia
mieszkający w Giżycku Jacek Nowak, były
zawodnik z klasy 49er, obecnie trener kadry
narodowej Finlandii. Poza tym, w reżimie sanitarnym żeglarze korzystali z klubowej sali
ćwiczeń, uczestniczyli też w treningach na
basenie. Jesienią, jeszcze przed zamknięciem
szkół, trenerka Basia Ramotowska zorganizowała długie zgrupowanie we Włoszech dla
załóg z klasy 420. Zawodnicy przygotowywali
się do mistrzostw Europy, ale niestety regaty
odwołano. Gdy nastała zima, przyszedł czas
na lodowisko, hokej i bojery – giżycki klub
znany jest z tego, że tętni życiem cały rok i nie
zwalnia tempa nawet w najtrudniejszych zimowych warunkach.
Na nadchodzący sezon zaplanowano kolejne
edycje mazurskich imprez regatowych: Puchar Trzech Ryb (11 czerwca), Puchar Mazur
– Mistrzostwa PSKO grupy B (26 sierpnia),
mistrzostwa Polski młodzików w windsurfingu (4 września), Korsar Euro Cup (8 września)
oraz Finał Pucharu Polski klasy Laser (7 października). Dzięki sponsorom, zawodnicy Giżyckiej Grupy Regatowej mają otrzymać nowe
żagle. Alicja Klimaszewska liczy też na to, że
do ekipy wróci Grisza Mikhalev, młody rosyjski szkoleniowiec mieszkający w Kaliningradzie. – Nie chcemy się z nim rozstawiać. Jesteśmy w stałym kontakcie, ale już rok się nie
widzieliśmy. Poszukujemy też trenera do klasy
Laser 4.7 – mówi Alicja Klimaszewska.
Bazą Giżyckiej Grupy Regatowej jest Ekomarina, okazały port pięknie położony nad
północnym brzegiem Niegocina. Zawodnicy
korzystają z kilku ogrzewanych żaglowni,
warsztatu, pomieszczenia na drobny sprzęt.

www.wiatr.pl

Styczeń 2021. Bojerowa młodzież Giżyckiej Grupy Regatowej.

Fot. Mariusz Kluk

Jakub Kamiński w ślizgu klasy DN podczas mistrzostw Polski juniorów.

Fot. Mariusz Kluk

W budynku są także dwie sale szkoleniowe,
dobrze wyposażona sala do ćwiczeń oraz cztery duże pokoje noclegowe, w których żeglarze
zatrzymują się podczas zgrupowań i weekendowych treningów. Klub skupia bowiem
nie tylko regatowców z Giżycka, ale także
z innych mazurskich miejscowości, a nawet

z Olsztyna i Gdańska. GGR zrzesza obecnie
ponad 90 zawodników. Prowadzi szkolenia
w klasach Optimist (grupa A i B), Laser 4.7,
Laser Radial i Laser Standard, w dwuosobowej klasie 420 oraz w windsurfingu. Specjalnością żeglarzy z Giżycka jest również żeglarstwo lodowe w klasach DN i Ice Optimist. 
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PERYSKOP WYdarzeNIA

Osiedle Półwysep Dziwnów
powstaje nad Zatoką Wrzosowską,
która jest północnym krańcem
Zalewu Kamieńskiego.

T

rwa sprzedaż lokali na nowym apartamentowym osiedlu Półwysep Dziwnów wznoszonym nad brzegiem Zatoki Wrzosowskiej (północny kraniec Zalewu
Kamieńskiego). Pierwsze budynki mają już
wykonane konstrukcje ścian i dachów. Trwa
osadzanie stolarki okiennej, widać też efekty
prac hydraulików, elektryków, dekarzy oraz
fachowców od ocieplania elewacji. W kolejnych budynkach ekipy wylewają stropy, schody
i nadproża, montują też podstawy balkonów.
Z otworów okiennych można już podziwiać
okolicę: wody rozległej zatoki i nadbrzeżne
trzcinowiska. Tuż obok rzeka Dziwna prowadzi
do zwodzonego mostu i na Bałtyk. Niemal za
rogiem jest miejska przystań sezonowa. A w pobliżu – piękna nadmorska plaża oraz marina
z zapleczem i popularną restauracją.

W sprzedaży jest 130 apartamentów oraz
tyle samo miejsc postojowych. Najmniejsze
lokale mają 27 metrów kwadratowych powierzchni, największe – 60 metrów kwadratowych. Liczba pokoi: od jednego do trzech.
Każdy apartament będzie mieć własny ogródek lub balkon. Oddanie pierwszego etapu inwestycji, składającego się z pięciu budynków,
zaplanowano na czwarty kwartał 2021 roku.
Apartamenty powstają na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim, zaledwie kilometr od
centrum miasta, 10 km od Kamienia Pomorskiego, 20 km od Wolińskiego Parku Narodowego
i 60 km od portu lotniczego Szczecin – Goleniów. Jeśli inwestor przycumuje swą łódź w sezonowej przystani, na pokład dojdzie w kilka minut, pokonując spacerem zaledwie 400 metrów.
Można stąd wyruszyć wodnym szlakiem do Ma-

Oddanie pierwszego etapu inwestycji zaplanowano na czwarty kwartał 2021 roku.
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riny Dziwnów (główny port żeglarski po drugiej
stronie zwodzonego mostu), do Kamienia Pomorskiego, Wolina lub dalej – na wody Zalewu
Szczecińskiego i Bałtyku. Położenie Półwyspu
Dziwnów sprawia, że pomysły na to, jak spędzić
wolny czas, same zakradają się przez okna.
Dziwnów to jedna z najatrakcyjniejszych
miejscowości nadmorskich województwa
zachodniopomorskiego, ważne centrum żeglarstwa i sportów wodnych oraz arena ciekawych międzynarodowych imprez. Z kolei
deweloper wznoszący osiedle jest historycznie związany z żeglarstwem i szczecińską Mariną Club, więc idealnie się wpisuje
w nową tożsamość miasta. – Chcemy, by
Półwysep Dziwnów miał charakter osiedla
przyjaznego rodzinom z dziećmi, miłośnikom zwierząt, a także pasjonatom sportu. W okolicy można żeglować jachtem,
pływać motorówką, uprawiać kitesurfing
i windsurfing, a nawet jeździć skuterem
wodnym. Projektując osiedle i apartamenty, chcieliśmy zadbać o komfort najbardziej
wymagających użytkowników – mówią
przedstawiciele firmy Marina Developer.
– Oczekującym większych powierzchni,
proponujemy współpracę z architektem
i przygotowanie lokalu spełniającego ich
wymagania związane z rozkładem i powierzchnią. Więcej o inwestycji oraz plany apartamentów na stronie internetowej
www.marina-developer.pl.


FOT. WWW.MARINA-DEVELOPER.PL (2)

Półwysep Dziwnów. Nowy adres
dwa kroki od mariny, zalewu i morza

Dane techniczne

Travel 603

Travel 1103 C

Moc wejściowa (W)

600

1,100

Moc napędowa (W)

295

540

Porównywalny silnik spalinowy
(moc na wale)

2 HP

3 HP

Porównywalny silnik spalinowy
(siła ciągu)

2 HP

4 HP

Maksymalna ogólna wydajność (%)

49

49

Bateria litowo-jonowa (Wh)

500 (pływająca)

915

Napięcie nominalne (V)

29.6

29.6

Końcowe napięcie ładowania

33.6

33.6

Masa całkowita (kg)

15.5

17.3 (S) / 17.7 (L)

Waga silnika bez baterii (kg)

11.3

11.3 (S) / 11.7 (L)

Waga baterii (kg)

4.2

6.0

Długość kolumny (cm)

62.5

62.5 (S) / 75 (L)

PERYSKOP WYdarzeNIA

Ż

eglarze coraz wcześniej rezerwują jachty na mazurskich jeziorach
i coraz szybciej chcą rozpoczynać
sezon. Pierwsze rezerwacje napływały do
firm czarterowych wczesną jesienią ubiegłego roku. Niektórzy rezerwują jachty
już na kwiecień, bo mocno wierzą, że wiosna przyjdzie szybko i lód będzie znikać
w mgnieniu oka. W ostatnich latach zdarzało
się, że właściciele flot schowanych na mniejszych akwenach, na których lód utrzymuje
się dłużej, wycinali tory w tafli, by uwolnić
jachty i przyspieszyć kruszenie się pokrywy
– wszystko po to, by zadowolić pierwsze załogi stęsknione za Mazurami. W minionym
roku wpływ na mazurski rynek turystyczny z pewnością miała pandemia. Tuż przed
sezonem, mieliśmy lockdown i niepewność.
Później ostrożne otwieranie działalności
czarterowej i szkoleniowej. A następnie –
wakacyjny boom. Żartowano wtedy, że po
jeziorach pływa wszystko, co unosi się na
wodzie. Co przyniesie tegoroczny sezon?
Zwykle, tuż po zejściu pokrywy lodowej,
rozpoczynają się pierwsze rejsy szkoleniowe.
W ostatnim tygodniu kwietnia startują czartery. Porty i restauracje działają już wtedy niemal na pełnych obrotach, ale małe przystanie
leśne, bindugi czy kempingi dopiero budzą się
do życia (czasem przyjedzie leśniczy i pobierze
niewielką opłatę – zwykle połowę stawki wakacyjnej). W tym okresie na Mazury przyjeżdżają przede wszystkim małe załogi rodzinne,
studenci oraz pracownicy firm uczestniczący
w wyjazdach integracyjnych. Popularne są
także czartery weekendowe (imprezy, wieczory panieńskie i kawalerskie). Majówka to już
właściwie pierwszy szczyt nowego sezonu,
a czerwcowy tydzień ze świętem Bożego Ciała przynosi kolejny wzrost liczby czarterów. –
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W tym roku majówka może być prawdziwym
hitem dla firm czarterowych. Świadczy o tym
dynamika sprzedaży, którą obserwujemy już
od stycznia – mówi Marek Makowski, szef
Szkoły Żeglarstwa Gertis i koordynator projektu Nowy Sztynort – Osada Wolności. – Mimo
ryzyka związanego z kolejnymi falami epidemii, o którym nieustannie donoszą media, zainteresowanie wiosennymi czarterami jest bardzo
duże i grafik w systemie rezerwacji szybko się
wypełnia. Klienci nie zwlekają też z zamawianiem jachtów na kolejne najpopularniejsze terminy: czerwcówkę i letnie wakacje. Już w połowie lutego mieliśmy bardzo dużo rezerwacji
na lipiec i sierpień – dodaje Marek Makowski.
Co ciekawe, do niedawna między okresami
wiosennych szczytów czarterowych, Mazury
pustoszały. Jachtów było na jeziorach mniej
i mogliśmy upolować łódź w wyjątkowo atrakcyjnej cenie, nawet za jedną trzecią ceny obowiązującej na przełomie lipca i sierpnia. Teraz
zaczyna się to zmieniać i poszczególne okresy
pierwszej części sezonu powoli się wyrównują
– zarówno pod względem kosztów, jak i obłożenia flot. Trudno się temu dziwić, bo maj i czerwiec to bez wątpienia najlepsze miesiące na rejs
ze Sztynortu, Giżycka, Węgorzewa, z Mikołajek, czy też z Rucianego. Temperatury wiosenne, słońce coraz wyżej, a w portach jeszcze jest
stosunkowo spokojnie. Dlatego wielu żeglarzy
celowo wybiera terminy uznawane za mniej popularne. – Z naszych doświadczeń wynika, że
maj daje firmom czarterowym około 60 proc.
obłożenia, czerwiec – 80 proc., a wakacje – 100
proc. – podsumowuje Marek Makowski.
Wiosenne czartery na Mazurach mogą się
rozwijać między innymi dzięki nowym łodziom wyposażonym w ogrzewania oraz toalety. Jachty pełnią nie tylko funkcje rekreacyjne i żeglarskie, ale także – a niekiedy przede

wszystkim – hotelowe. Co ważne, producenci
montujący morskie toalety, zaczęli wreszcie
instalować także zbiorniki, które należy opróżniać w odpowiednich stacjach przystosowanych do odbioru nieczystości.
Warto też zwrócić uwagę na pewne zmiany
w jachtowych trendach. Do niedawna łodzie
musiały być coraz większe i coraz bardziej luksusowe – właśnie takie miały największe wzięcie. Przyzwyczailiśmy się, że łódź mała to często
jednostka stara lub co najmniej kilkuletnia. Ubiegły rok wyhamował ten trend – żeglarze zaczęli
szukać nowych jachtów, dobrze wyposażonych,
ale z segmentu od 24 do 26 stóp. Wielkie jachty sprzedawały się w czarterach nieco słabiej.
Żeglarzom zależało przede wszystkim na niezależności, autonomii i wypoczynku w kameralnej
atmosferze, często w rodzinnym gronie. Dzięki
temu mazurska gigantomania zaczęła powoli
wyhamowywać. Dziś luksusem stało się bowiem samo spędzanie wolnego czasu w fajnym
miejscu, z najbliższymi, a nie pływanie krążownikiem z dziesięcioma osobami na pokładzie.
Czy ten trend się utrzyma? Zobaczymy.
Na razie małe jachty są w cenie, na przykład
Szkoła Żeglarstwa Gertis postanowiła zamówić
nowe łodzie o długości 26 stóp, czyli nieduże,
ale za to dobrze wyposażone, między innymi
w ogrzewania i toalety morskie ze zbiornikami.
Do niedawna jachty w takim standardzie należały niemal wyłącznie do prywatnych armatorów. Jak się kształtują ceny czarterów? Za łódź
żaglową typu Maxus 24 evo (koje w systemie
6+2), z floty firmy Gertis, wyposażoną między
innymi w ogrzewanie, lodówkę i toaletę chemiczną, zapłacimy 250 zł za dobę w kwietniu,
450 zł za dobę w trakcie majówki, 350 zł za dobę
w czerwcu oraz 3500 zł za tydzień w szczycie
sezonu (szczegóły i inne jachty na stronach
www.czartery.info oraz www.sztynort.pl). 
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FOT. MAREK MAKOWSKI

Wiosenne czartery na Mazurach
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Nowoczesna, elegancka i ponadczasowa sylwetka. Na zdjęciu z Mazur jacht Platinum 35 w klasycznej wersji bez górnego pokładu.

Fot. Dorota Olszewska – Mioduszewska

Platinum 35. Uniwersalny jacht
półślizgowy nie tylko na Mazury

G

iżycka firma Odysseya Yachts, specjalizująca się w produkcji i czarterach jednostek klasy premium,
kupiła formy od stoczni Delphia i wznowiła
produkcję łodzi motorowej Platinum 35 zaprojektowanej przez Krzysztofa Smagę (znanej
wcześniej pod nazwą Delphia Platinum 989).
To dobra wiadomość dla armatorów i firm
czarterowych poszukujących uniwersalnej
konstrukcji półślizgowej, doskonale zaprojektowanej, szybkiej, pojemnej, komfortowej, eleganckiej, o nowoczesnym i ponadczasowym
designie. – Platinum to idealny jacht na polskie
akweny. Świetnie się sprawdza na Mazurach.
Ma także bardzo duży potencjał eksportowy
– mówi Wojciech Chrzanowski z Odysseya
Yachts. – Formy są przygotowane wyjątkowo
precyzyjnie, więc pozwalają na wykonanie laminatów wysokiej jakości. Wnętrza aranżujemy i budujemy w oparciu o technologię CNC.
Mamy też doświadczoną ekipę szkutników.
Dzięki temu łodzie są dobrze oceniane przez
klientów.
Pierwszy egzemplarz zbudowano na wzór
jednostek, które powstawały w Olecku. W następnym dołożono czwartą kabinę – Platinum
35 jest pierwszą łodzią motorową tej klasy
na Mazurach z czterema kabinami. Kolejne
dwa kadłuby otrzymały przedłużoną rufę.
Zmieniono także zabudowę kambuza. Jeden
z egzemplarzy będzie wyposażony w klimatyzację. Większość obecnych klientów wybiera wersje z górnym pokładem i dodatkowym systemem sterowania. Co ciekawe,
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popularny jest system napędowy z silnikiem
stacjonarnym marki Yanmar (z prostym wałem i osłoną śruby). Do egzemplarzy czarterowych producent proponuje silniki o mocy
40 KM, a do armatorskich – o mocy 80 KM.
Firma oferuje również wersje morskie.
Jacht ma szerokie półpokłady, rufową rozkładaną ławkę z obszerną bakistą, a w części
dziobowej – szerokie przejście między relingami, trap, kotwicę i miejsce na rozłożenie materacy. Salon może być oddzielony od pokładu
rufowego podnoszoną roletą lub eleganckimi
przesuwanymi drzwiami. Rufową część możemy też osłonić zabudową typu cabrio – wystarczy odpiąć zwinięte pod dachem elementy
konstrukcji i połączyć je suwakami. Na górny
pokład prowadzą schody z prawej strony – na
flybridge zainstalowano dodatkową sterówkę
i wygodną leżankę z oparciem.

W mesie mamy podłużny stół z siedziskami
oraz kambuz z szafkami, szufladami, lodówką, zlewozmywakiem i kuchenką gazową.
Przy stanowisku sternika są dodatkowe boczne drzwi. Część sypialna jest bardzo przestronna: szeroki korytarz, dwie łazienki z toaletami,
dwie dwuosobowe kabiny na śródokręciu oraz
ogromna kabina dziobowa z szerokim łóżkiem
dla dwóch lub nawet trzech osób (w tym miejscu mogą być także dwie osobne kabiny).
Jacht przeznaczony jest nawet dla 8-10 osób.
Jego rozmiar jest idealny dla rodzin i załóg
czarterowych. Długość całkowita z drabinkami i przedłużoną rufą: 11 metrów. Szerokość: 3,5 metra. Zanurzenie: około 0,6 metra.
Platinum 35 kosztuje 299 tys. zł netto (wersja
podstawowa bez silnika). Więcej o jachcie na
stronie www.odysseya.com, oferta czarterowa
na stronie www.perfectsail.pl.


Salon, kambuz i sterówka z bocznymi drzwiami, czyli wygoda i ergonomia. Fot. Dorota Olszewska – Mioduszewska
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WYŁĄCZNY PRODUCENT JACHTU

PIERWSZY POLSKI PÓŁŚLIZGOWY JACHT Z KOKPITEM SALONOWYM
Jacht Platinum 35 (znany wcześniej pod nazwą Delphia Platinum 989)
charakteryzuje się ekonomią użytkowania, dużą przestrzenią i wyjątkowym
designem. Wysoki poziom bezpieczeństwa, dzielność morska i wygoda
komfortowego cruisera zostanie doceniona przez każdego skipera i armatora.
Więcej na: www.odysseya.com
Długość całkowita LOA

10,38 m

Masa całkowita min.

4700 kg

Długość kadłuba Lh

9,89 m

Silnik stacjonarny max

115 KM

Szerokość kadłuba Bh

3,50 m

Silnik zaburtowy max

150 KM

Zanurzenie D min.

0,5 m

Szerokość transportowa

3,55 m

Wysokość na KLW

3,08 m

Kategoria CE

C-8, B-6

Ilość łazienek

2

Ilość kabin

2, 3 lub 4

Projektant: Krzysztof Smaga

Odysseya Yachts s.c. � ul. Warmińska 11 � 11-500 Giżycko
e-mail: biuro@odysseya.com � tel.: 501 203 447 � 602 241 168 � 501 144 375

Cena netto od 299 tyś PLN (bez napędu)

www.odysseya.com

Fot. Robert Hajduk

W regatach eliminacyjnych może startować
dowolna liczba zespołów, a składy załóg mogą
się zmieniać. Można się również zgłosić do
ligi indywidualnie, bez własnej ekipy. Wszyscy uczestnicy będą zbierać punkty (współczynnik dla sterników: 1,2, współczynnik dla
załogantów: 1,0). Dzięki temu powstanie nie
tylko ranking załóg, ale także klasyfikacja indywidualna. Po zakończeniu eliminacji, pięciu
najlepszych z pomorskiego i pięciu najlepszych
z wielkopolskiego awansuje do finału. Przed
startem, samodzielnie będą montować załogi.
Jeżeli zaproszą na pokład zawodników, którzy

Rozgrywki są otwarte dla wszystkich żeglarzy, wystarczy mieć 14 lat i amatorską
licencję PZŻ (zawodnicy niepełnoletni mogą
uczestniczyć w regatach z pełnoletnim opiekunem). Liga będzie się składać z dwóch części eliminacyjnych oraz z regat finałowych.
Eliminacje będą rozgrywane w Gdyni i w Poznaniu w czwartkowe popołudnia, w maju
oraz w czerwcu. Wielki finał zaplanowano
na sobotę 21 sierpnia (Gdynia, Marina Yacht
Park).

również zdobyli awans do finału, ich miejsca
zajmą kolejne osoby z rankingu. W ten sposób
powstanie 10 załóg, które zmierzą się o tytuł
mistrza Popołudniowej Ligi Żeglarskiej.
Uczestnicy otrzymają pakiety startowe i dyplomy, a najlepsze załogi – medale i nagrody.
Część wpisowego (10 proc.) organizator przekaże Fundacji Aktywnie i Zdrowo, która ufunduje
stypendia dla dwóch najlepiej zapowiadających
się młodych żeglarzy, zarówno z floty pomorskiej, jak i wielkopolskiej.


Jacht 2020. Uniwersalna konstrukcja do nauki, szkoleń i regat.

Popołudniowa Liga Żeglarska.
Regatowa bitwa Pomorza z Wielkopolską

P

olskie Stowarzyszenie Klasy 2020 powołuje Popołudniową Ligę Żeglarską
– w tym sezonie będą w niej rywalizować amatorzy reprezentujący dwa województwa: pomorskie i wielkopolskie. Rozgrywki,
organizowane przez Wielkopolski OZŻ oraz
Pomorski ZŻ, będą propagować żeglarstwo
w regionach, integrować aktywne środowiska
Poznania i Trójmiasta, będą również ciekawą
formą promocji dla portów, przystani i klubów
zrzeszonych w dwóch regionalnych związkach.

ŻEGLARZ ROKU 2020 MAGAZYNU „WIATR” plebiscyt

Zegarek Żeglarza Roku 2020: Yema
Superman Heritage Blue. Poradzi sobie
w każdej sytuacji na lądzie, na jachcie
i pod wodą.

Plebiscytowe nagrody trafiły
do żeglarzy roku magazynu „Wiatr”

Z

wycięzca plebiscytu Żeglarz Roku
2020 otrzymał zegarek Superman
Heritage marki Yema oraz kamizelkę ratunkową brytyjskiej marki ISP. Zdobywcy kolejnych miejsc w plebiscytowym rankingu otrzymali zegarki Tide Runner marki
Paul Hewitt. Wszyscy nominowani żeglarze
dostali również sportowe słuchawki Aeropex
marki AfterShokz z technologią przewodnictwa kostnego oraz eleganckie i praktyczne
torby z tkanin dakronowych od Code Zero.
Zegarki ufundowała firma Hashtag, słuchawki – Freeway OMT, kamizelkę – stocznia Parker Poland, a torby – firma Code Zero.

Zegarki marek Yema
i Paul Hewitt
Zegarkiem Żeglarza Roku 2020 Magazynu „Wiatr” jest model Superman Heritage
Blue francuskiej marki Yema. Poradzi sobie
w każdej sytuacji na lądzie, na jachcie i pod

Tide Runner to najnowsza kolekcja marki Paul Hewitt.

wodą (wodoszczelność 30 ATM). Został
wyposażony w mechanizm o automatycznym naciągu. Wskazówki oraz indeksy godzin pokryto grubą warstwą farby luminescencyjnej, więc tarcza jest czytelna także
w nocy. Na uwagę zasługuje opatentowany

system blokowania obrotowego pierścienia
tarczy (bezel), który pierwotnie stworzono
na potrzeby nurków – dziś może służyć do
mierzenia krótkich odcinków czasu. Całość
dopełnia komfortowa bransoleta z zabezpieczeniem zapięcia i dodatkową przedłużką ułatwiającą zapięcie zegarka na przykład na piance do nurkowania. Zamawiając
Superman Heritage Blue, możemy wybrać
średnicę koperty (39 mm lub 41 mm).
Żeglarze otrzymali także zegarki Tide Runner niemieckiej marki Paul Hewitt. Kolekcję
stworzono z myślą o wymagających miłośnikach żeglarstwa i sportów wodnych (wodoszczelność: 10 ATM). Na tarczach pojawiają się
symbole kotwic, które pełnią też funkcje zapięć
bransolet. Minimalistyczną kopertę (41 mm)
wykonano ze stali szlachetnej (wykończenie
w kolorze czarnym lub srebrnym). Uzupełnia ją
obrotowy bezel, na który naniesiono wskazania pływów. Użytkownicy mogą wybrać pasek skórzany, kauczukowy lub bransoletę. 
partnerzy plebiscytu

plebiscyt ŻEGLARZ ROKU 2020 MAGAZYNU „WIATR”

Wyjątkowy prezent dla sportowców melomanów.

Słuchawki Aeropex występują w kilku kolorach.

Stworzone dla aktywnych. Najlżejsze i najlepiej dopasowane słuchawki z technologią przewodnictwa kostnego.

Polskim dystrybutorem zegarków marek Yema
i Paul Hewitt jest firma Hashtag. Więcej modeli
na stronie internetowej www.timeandmore.pl.

Sportowe słuchawki Aeropex
marki AfterShokz
Wszyscy żeglarze nominowani do plebiscytu otrzymali sportowe słuchawki Aeropex
marki AfterShokz. To najlżejsze i najlepiej
dopasowane słuchawki z technologią przewodnictwa kostnego (konstrukcja odsłaniająca ucho). Są eleganckie i wodoszczelne (klasa
IP67). Producent zastosował nową technologię Premium Pitch 2.0+ oraz zmienił kąt nachylenia przetworników o 30 stopni. Dzięki
temu zmniejszono wibracje i wagę słuchawek,
równocześnie poprawiając jakość dźwięku
i zakres basów. Słuchawki Aeropex, podobnie
partnerzy plebiscytu

jak inne modele marki AfterShokz dostępne
na stronie sklepu www.Aftershokz.pl, dostarczają dźwięk wprost do ucha wewnętrznego
za pomocą kości policzkowych, które pełnią
funkcję rezonatora dźwięku (zjawisko to nazywane jest przewodzeniem kostnym). Słuchawki w bardzo niewielkim stopniu wykorzystują
błonę bębenkową do transmisji dźwięku, więc
nie musimy ich wkładać do kanałów usznych
– drgania powodują, że dźwięk jest przekazywany bezpośrednio do ucha wewnętrznego. Ta całkowicie bezpieczna metoda od lat
jest wykorzystywana w aparatach dla osób
słabosłyszących.
Co ważne, słuchawki z przewodnictwem
kostnym nie zasłaniają ucha, więc nie jesteśmy odcięci od otaczającego nas świata
i bodźców, które pojawiają się wokół nas. Ma
to duży wpływ na wygodę i bezpieczeństwo

użytkowników. Poza tym, po dłuższym używaniu słuchawek, nie doznajemy uczucia ucisku, które często nam towarzyszy z tradycyjnymi dousznymi i kanałowymi słuchawkami.
Słuchawki AfterShokz nie mają przewodów – ze źródłem dźwięku, na przykład z telefonem, łączą się przez bluetooth.
Wyjątkiem jest model Xtrainerz przeznaczony do pływania w basenie, jeziorze lub
w morzu – zamiast technologii bluetooth,
ma wbudowany odtwarzacz MP3 z pamięcią 4GB. Słuchawki dostępne są w kilku
ciekawych kolorach, dobrze przylegają do
głowy i nie przesuwają się podczas intensywnego ruchu. Słuchając muzyki, możemy
jednocześnie rozmawiać i odbierać telefon.
A jeśli zechcemy się odciąć od zewnętrznych bodźców, zawsze możemy skorzystać
z dousznych stoperów i zmienić ustawienie
equalizera w celu optymalizacji dźwięku.
Więcej o słuchawkach marki AfterShokz
na stronie www.aftershokz.pl. W zakładce
Przetestuj znajdziecie spis sklepów stacjonarnych, w których można przetestować
wybrane modele. Dystrybutorem słuchawek
jest firma Freeway OMT.
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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. Oferowana jest w wersji manualnej (użytkownik
uruchamia mechanizm napełniający kamizelkę) i automatycznej (zostaje uruchomiona po
zanurzeniu w wodzie, ale użytkownik także
sam może uruchomić mechanizm). Kamizelka obraca nieprzytomną osobę znajdującą się
w wodzie twarzą do góry, uwalniając jej drogi
oddechowe od wody i umożliwiając oddychanie. Manualna kamizelka ratunkowa ISP kosztuje 435 zł, automatyczna – 455 zł.

Torby Code Zero
z używanych żagli
Dystrybutorem pneumatycznych kamizelek ratunkowych ISP jest firma Parker Poland.

Polska firma Code Zero, specjalizująca się
w ręcznej produkcji toreb i plecaków z tkanin
dakronowych, ufundowała sztandarowe modele ze swej kolekcji dla wszystkich żeglarzy
nominowanych do konkursu. Firma powstała
w 2012 roku. Niewielka sopocka pracownia
zdobyła uznanie klientów i zagraniczne rynki. Dominuje sprzedaż internetowa na stronie
www.codezero.pl, ale marka obecna jest także w tradycyjnych sklepach: Wind (Gdańsk,
ul. Szafarnia 11U/16), Sailing Machine (sezonowo: Mikołajki), Sztorm Grupa (Warszawa,
ul. Fosa 30), Halina Surf (sezonowo: Jastarnia) oraz w firmowym sklepie Code Zero
(Sopot, ul. Monte Casino 10).
Nowością jest kolekcja Re-Sailcling obejmująca produkty wykonane z używanych żagli.
W sklepie internetowym www.codezero.pl
odszukajcie zakładkę Produkty i wybierzcie
podstronę Re-Sailcling – są tam wszystkie
aktualnie dostępne torby, kosmetyczki, plecaki miejskie, plecaki na laptopy, a także

poręczne i pojemne torby na zakupy. Znajdziecie też nowości, na przykład torbę Morka, która dzięki regulowanej długości rączek
może być noszona na wiele sposobów: na
ramieniu, na skos lub na plecach. Producent
często wykorzystuje żagle regatowe, na których były umieszczone reklamy. Dlatego na
produktach pojawiają się unikatowe kształty
i zestawy kolorystyczne.
Z bogatej kolekcji Code Zero polecamy
także duże owalne torby Mistral oraz siostrzane prostokątne, z dodatkowymi bocznymi kieszeniami, torby Pampero. Świetnie
się sprawdzają także torby-plecaki, zarówno
mniejsze miejskie Juka i Solano, jak i większe lotnicze Oroshi, które w wielu liniach
nadają się na bagaż podręczny. W ofercie
znajdziecie także worki żeglarskie, lekkie
siatki na zakupy z materiałów spinakerowych, torby plażowe, portfele, nerki, teczki
oraz pokrowce na marynarki.


Duże torby Mistral i Pampero...

…mają solidne zamki i nieprzemakalną kieszeń.

Torba na laptop 15”.

Nowość! Uniwersalna torba Morka.
partnerzy plebiscytu
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Druga młodość „Poloneza”. Nowoczesne
rozwiązania w klasycznej formie

ostatnim remoncie, a właściwie gruntownej
przebudowie, nie zmienił się jedynie kształt
kadłuba.
Maciej Skomorowski, armator „Poloneza”,
kupił łódź w 2018 roku. Postanowił, że dzięki
połączeniu klasycznej konstrukcji i nowoczesnych rozwiązań pozwalających na nową aranżację wnętrza, łódź otrzyma drugą młodość. Na
zewnątrz wymieniono część poszycia, szyby
w nadbudówce, luki pokładowe i oświetlenie
nawigacyjne, a także osprzęt pokładowy, olinowanie stałe i ruchome oraz żagle. Zamontowano też nowe szpilki mocujące balast oraz

elektryczny kabestan. Prawdziwą rewolucję
przeprowadzono pod pokładem – „Polonez”
ma całkowicie nowe wnętrze. Wymieniono silnik wraz z linią wału i śrubą. Zamontowano ster
strumieniowy, poprowadzono nową instalację
elektryczną wraz z agregatem prądotwórczym,
zamontowano nowe zbiorniki do paliwa, wody
i nieczystości, zbudowano też wewnętrzne stanowisko sterowania oraz nowoczesny system
nawigacji. Łódź ma teraz łączność satelitarną,
klimatyzację, ogrzewanie, pralkę, kambuz z kuchenką mikrofalową i nową toaletę. W mesie
szczególną uwagę zwraca piękny rozkładany
stół z logo jachtu, mapą świata, trasą wokółziemskiego rejsu sprzed 49 lat oraz autografami
Krzysztofa Baranowskiego, Bruno Salcewicza,
Filipa Gruszczyńskiego i armatora Macieja
Skomorowskiego.
„Polonez” powstał w stoczni im. Leonia
Teligi w 1972 roku, według projektu Edwarda
Hoffmanna i Kazimierza „Kuby” Jaworskiego. Przy wyposażaniu jachtu, przez wiele miesięcy pomagali studenci Wydziału Rybactwa
Morskiego Wyższej Szkoły Rolniczej, będący
jednocześnie żeglarzami Jacht Klubu AZS
Szczecin. W uznaniu za poświęcony czas, zostałem zaproszony przez Krzysztofa Baranowskiego na pierwszy rejs „Poloneza” w kwietniu
1972 roku. W załodze byli także Wojciech
Jacobson, takielator Henryk Nowosad oraz
żaglomistrz Leon Dziadkowiec. Popłynęliśmy na Zalew Szczeciński, by sprawdzić żagle
i takielunek, nawet sztormowego trajsla. Później Krzysztof Baranowski i „Kuba” Jaworski
wyruszyli na start regat OSTAR. W słynnych
atlantyckich regatach samotników uczestni-

Dodatkowa sterówka z wygodnym fotelem.

Kiedyś na „Polonezie” w ogóle nie było toalety.

Podniesienie bandery w YKP Szczecin z udziałem Krzysztofa Baranowskiego (Marina Club, lato 2020). Fot. Mariusz Kruczek

N

awet Krzysztof Baranowski, który niemal pół wieku temu opłynął
„Polonezem” świat, mógłby dziś
nie poznać wnętrza swego starego jachtu.
Słynna drewniana jednostka nie jest już tylko
klasyczną łodzią do dalekich morskich podróży, ale także luksusowym cruiserem z bardzo
eleganckim i nowoczesnym wnętrzem. Po

Doskonale wyposażony kambuz.
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FOT. FILIP GRUSZCZYŃSKI (4)

Stół w mesie z wielką mapą świata.

WYdarzeNIA PERYSKOP

czył Krzysztof Baranowski, który później popłynął w dalszą drogę – w rejs dookoła świata.
W latach 1976-1987 jachtem dysponowała
Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie. W tym
czasie „Polonez” popłynął do USA, gdzie
żeglował po Wielkich Jeziorach i Missisipi.
Później właścicielem łodzi był Lech Grobelny,
który rozpoczął jej przebudowę. Przez około
20 lat „Polonez” stał na lądzie. Remont ukoń-

czył kolejny właściciel (firma Włodarzewska
S.A.) – w 2008 roku ponownie podniesiono
banderę. W prace oraz w późniejszą opiekę
nad „Polonezem” mocno angażował się wtedy
Bruno Salcewicz. Z kolei Filip Gruszczyński
i Tomasz Bieliński doprowadzili do udziału
jachtu w The Tall Ships Races (2014-2016).
W ubiegłym roku, po remoncie, który bez
wątpienia przywrócił „Poloneza” do pierwszej

ligi polskich jachtów morskich i oceanicznych,
uroczyście podniesiono banderę w Yacht Klubie Polski Szczecin. Pod koniec lutego, na filmowym kanale Żeglarz w serwisie YouTube,
który współtworzą YKP Szczecin i Fundacja
Off Marina, opublikowano film dokumentalny zatytułowany „Polonez”. Zapraszamy do
oglądania!
Piotr Stelmarczyk

„Trzymam się morza”.
Nowa książka Macieja Krzeptowskiego

N

akładem Rotary Club Szczecin ukazała się nowa książka Macieja Krzeptowskiego „Trzymam się morza”.
Autor znów zaskakuje czytelników znających
jego poprzednie publikacje. Oto bowiem otrzymujemy osobistą relację ukazującą ponad 60 lat
żeglowania po morzach i oceanach. Nie jest to
jednak sprawozdanie, lecz zestaw impresji kreślony wprawną ręką wilka morskiego.
Maciej Krzeptowski był świadkiem wielu
żeglarskich wydarzeń. W wielu z nich uczestniczył. Od lat znajduje się w centrum żeglarskiego życia Szczecina. W książce jednak
jest dość powściągliwy w eksponowaniu siebie – skupia się raczej na rysowaniu obrazów,
które utkwiły mu w pamięci i którymi warto
się podzielić. Autor zręcznie łączy tematy,
niekiedy odkrywając przed nami żeglarskie
tajemnice skrywane od dziesięcioleci. Czy
wiedzieliście na przykład, że piasek z pól bitewnych spod Narwiku, który dla upamiętnienia walk polskich żołnierzy przewożono
jachtem do Szczecina w 1957 roku, nie dotarł
do celu? Trzeba go było zastąpić innym. Ciekawostek jest w książce wiele, bo Maciej sypie nimi, jak z rękawa. Wspomina o pracy na
www.wiatr.pl

statkach rybackich. Opowiada o życiu z dala
od rodziny. O pisaniu listów i codziennej monotonii na trałowcu. Wraca też do swej żeglugi
na „Marii”, przywołując wspomnienia o ludziach poznanych w portach, z którymi szybko nawiązywał nić porozumienia, a z wieloma
utrzymywał kontakt przez dekady. Wraca do
lat 50. ubiegłego wieku i restrykcji związanych
z uprawianiem żeglarstwa, spoglądając dziś na
tamte regulacje z przymrużeniem oka. Snując
swą opowieść, Maciej balansuje między wspomnieniami a impresją, między patosem a dystansem do ludzi i wydarzeń sprzed lat. Trzeba
też wspomnieć o szacie graficznej – publikacja
zawiera sporo nieznanych zdjęć, które uzupełniają opisy i nadają im kolorytu.
„Trzymam się morza” to książka, którą możemy się delektować w zimowe wieczory, smakując opowieści człowieka pogodnego, obdarzonego zmysłem obserwacji, mającego pewien
dystans do siebie i przywoływanych historii.
Wpływy ze sprzedaży książki stanowią donację na zakup sprzętu medycznego dla hospicjum
w Szczecinie. Książkę można nabyć w księgarni internetowej mk-book.tvts.pl.  
Marek Słodownik
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Etapowe Regaty Turystyczne od lat gromadzą dziesiątki jachtów.

Fot. Marek Wilczek

Etapowe Regaty Turystyczne, czyli
żeglarska wizytówka Pomorza Zachodniego

S

ztandarowa impreza Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, czyli Etapowe Regaty Turystyczne, rozgrywana jest co rok w szczycie
sezonu – w drugiej połowie lipca lub na przełomie wakacyjnych miesięcy. W tym roku czeka
nas 57. edycja imprezy. Regaty są wyjątkowe.
W niektórych sezonach przyciągały nawet 100
jachtów i pół tysiąca żeglarzy. Integrują środowisko, prezentują potencjał regionu, łączą doświadczonych żeglarzy i amatorów, promują
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski i lokalne
porty, a turystom wypoczywającym na plażach Świnoujścia i Dziwnowa, przedstawiają
flotę morskich jachtów. Wspólna żegluga trwa
aż dziewięć dni, więc regaty są najdłuższą imprezą rozgrywaną na polskim wybrzeżu.
Uczestnicy nie tylko rywalizują na wodzie,
ale także spędzają wspólnie czas i biorą udział
w wydarzeniach towarzyszących. Dużą popularnością cieszy się konkurs piosenek żeglarskich Szanty Fan (strona na Facebooku:
@SZANTYFAN), którego finałowa odsłona
gości na kameralnej scenie. Jest także konkurs
fotograficzny Foto Fan (strona na Facebooku:

@FotoFanERT) – uczestnicy regat robą zdjęcia
w trakcie imprezy, a później najlepsze kadry
drukowane są na dużych odbitkach i prezentowane podczas okazjonalnych wystaw, także
po zakończeniu sezonu. – Etapowe Regaty
Turystyczne organizowane są nieprzerwanie
od 1964 roku. Bierze w nich udział już trzecie
pokolenie żeglarzy. To bez wątpienia najlepsza w Polsce wakacyjna przygoda żeglarska –
mówi Piotr Stelmarczyk, były organizator imprezy. – Rozgrywamy osiem etapów o łącznej
długości około 110 mil morskich. W ubiegłym
roku, mimo pandemii, do rywalizacji i wspólnego wypoczynku zgłoszono 60 jachtów –
mówi komandor regat Izabella Kidacka, która
od sześciu lat koordynuje organizację regat.

„Najlepsza wakacyjna przygoda pod żaglami”. Edycja 2020 – na zdjęciu jacht „Lisica”.
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W tym sezonie, podobnie jak w poprzednim, portem startu i mety będzie Trzebież.
Załogi będą zawijać do mariny już w piątek 16
lipca. Na sobotę 17 lipca zaplanowano uroczyste otwarcie i pierwszy wyścig, a na niedzielę
25 lipca – zakończenie. Uczestnicy odwiedzą
Świnoujście, Dziwnów, Kamień Pomorski,
Wolin, Ueckermünde, Nowe Warpno i Stepnicę. Trasa Etapowych Regat Turystycznych
pozwoli żeglarzom przemierzyć i poznać
wody Zalewu Szczecińskiego, Zatoki Pomorskiej, Zalewu Kamieńskiego i Roztoki Odrzańskiej. Jachty będą klasyfikowane według
przeliczników ORC, KWR i NHC, a załogi
będą rywalizować o puchary gmin, które są
współgospodarzami imprezy (Etapowe Regaty Turystyczne są zaliczane do Pucharu Bałtyku Południowego). Oprawę medialną zapewni
między innymi ekipa kanału filmowego Żeglarz – w minionym sezonie, podczas trwania imprezy, w serwisie YouTube codziennie
przedstawiała relacje z trasy. Zgłoszenia do
regat będą przyjmowane online na stronie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego www.zozz.org.


film kultura

IMAGES FROM THE FILM „WIND”. © FILMLINK INTERNATIONAL 1992.

Opowieści o filmach żeglarskich.
Kulisy powstania słynnego filmu „Wiatr”

Kate Bass testuje nowy spinaker.

A

ndrzej Minkiewicz, organizator festiwalu filmów żeglarskich Jacht Film,
rozpoczął publikację internetowych opowieści o najciekawszych historiach
związanych z festiwalowymi produkcjami.
Audycje będą się ukazywać na kanale Jacht
Film w serwisie YouTube. Ponieważ w pierwszych tygodniach tego roku pasjonowaliśmy
się regatami pretendentów do Pucharu Ameryki (Prada Cup), premierowy odcinek autor
poświęcił kulisom powstania słynnego filmu
„Wiatr”, wspaniałego obrazu z 1992 roku
wyreżyserowanego przez Carrolla Ballarda.
Inspiracją dla autorów scenariusza (Rudy
Wurlitzer i Mac Gudgeon) były jedne z najważniejszych wydarzeń związanych z Pucharem Ameryki: utrata trofeum przez Amerykanów na rzecz Australijczyków (1983)
i odzyskanie go cztery lata później.

Matthew Modine i Jennifer Grey (1992 rok).

został najlepszym projektantem jachtów w Australii. Chciał stworzyć łódź nowatorską, która
nie będzie powielać tradycyjnych rozwiązań.
Swym zleceniodawcom pokazał projekt z kilem wzbogaconym o dwa skrzydła. Gdy zobaczył to John Bertrand, wpadł w szał. Chciał
mieć bowiem tradycyjną jednostkę zbudowaną z nowoczesnych materiałów. Nie chciał
eksperymentować. Przekonał go dopiero Alan

Bond, który powiedział: „John, czy naprawdę
wierzysz, że za dwadzieścia lat samoloty będą
wyglądać tak, jak dziś?”.
Australijczycy przyjechali walczyć o puchar
do Newport latem 1983 roku. Ich jacht był
ukrywany – nikt nie mógł go zobaczyć w całości. Mariny pilnowali ochroniarze, a kiedy
łódź wyciągano z wody, część podwodną natychmiast zakrywano. Później się okazało, że
Amerykanie znali tajemnicę Australijczyków
już kilka miesięcy wcześniej. Cały kadłub
został pomierzony przez nurków tak dokładnie, jakby to robił krawiec biorący miarę na
garnitur. Chcąc zbadać znaczenie tych rozwiązań, do swego treningowego jachtu doczepiali podobne skrzydła. Eksperymenty nie
dawały jednak odpowiedzi, bo ich kadłub miał
całkiem inny kształt. Poza tym, było za mało
czasu na dokładne analizy.
Obawiając się, że rywalizacja na wodzie
może pójść nie po ich myśli, postanowili sięgnąć do przepisów. Mówiły one, że jacht pretendentów musi być w całości zaprojektowany
i zbudowany w ich kraju. Amerykanie sądzili,
że kil australijskiego jachtu został zaprojektowany w Holandii. Podejrzenie mogło być
prawdziwe, bo właśnie tam, w specjalistycznych basenach, Australijczycy testowali model.
Amerykanie podejrzewali, że projekt kila powstał przy współpracy z holenderskim biurem
konstruktorskim, w którym Ben Lexcen spędził prawie cztery miesiące. Później projektant
przyznał, że europejscy inżynierowie mieli
wpływ na ostateczny kształt jachtu, ale to on 

***
Działania Australijczyków finansował przedsiębiorca Alan Bond. Na kierownika projektu
i sternika, który miał poprowadzić zespół do
zwycięstwa, zaangażowano Johna Bertranda, medalistę olimpijskiego w klasie Finn.
Projektantem nowego jachtu „Australia II”
został Ben Lexcen, ekscentryczny jegomość
z chuligańską naturą, lubiący piwo, samochody i szybkie łodzie. Pochodził z wiejskiej
rodziny i ukończył tylko cztery klasy podstawówki, ale miał otwartą głowę i intuicję, więc
www.wiatr.pl

Will Parker i Kate Bass. Zakochani w żeglarstwie, w wolności i w sobie.
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wszystko wymyślił i koordynował. Holenderski
konstruktor Peter van Oossanen zdradził w rozmowie z przedstawicielami nowojorskiego klubu, że miał udział w projektowaniu kila, ale nie
podpisał żadnego dokumentu, który mógłby to
potwierdzić przed sądem.
Kilka dni przed regatami Australijczycy
mieli podpisać dokument potwierdzający, że
ich jacht spełnia wszystkie regulaminowe
wymogi. Nie zrobili tego. Amerykanie stanęli przed trudną decyzją. Wyrzucić Australię
za burtę przy pomocy prawników, narażając
tym samym dobre imię amerykańskiego żeglarstwa i nowojorskiego klubu, czy też stanąć do walki i zaryzykować porażkę. W tajnym głosowaniu, zakończonym wynikiem
5:4, przesądziło, że wyścigi się odbędą.
Podczas rywalizacji na wodzie nie było widać konstrukcyjnej przewagi Australijczyków.
Po sześciu wyścigach był remis i o wszystkim
zadecydował ostatni siódmy start. Z przewagą
kilkudziesięciu sekund wygrali żeglarze z antypodów. Do ich zwycięstwa przyczyniły się taktyczne błędy popełnione przez sternika amerykańskiej załogi. Tym samym goście zakończyli
dominację Amerykanów trwającą aż 132 lata.
Obrońcy nie mogli pojąć, jak to się stało. Bardzo
boleśnie utratę pucharu przeżył sternik Dennis
Conner, który popadł w depresję i przeszedł nawet leczenie szpitalne.
Po ostatnim wyścigu, podwodna część jachtu została odsłonięta i wszyscy mogli zobaczyć
tajną broń Australijczyków. Ci przyznawali jednak, że ich skrzydlaty kil pomagał im przede
wszystkim jako broń psychologiczna. Od początku przeczuwali, że właśnie w ten sposób
będzie najmocniej wpływał na przebieg rywalizacji. Alan Bond i John Bertrand zostali bohaterami Australii. Jacht trafił do muzeum w Perth.
A jeden z samochodów marki Toyota nazwano
w Australii na cześć projektanta: Lexcen.
Cztery lata później Amerykanie zrobili
wszystko, by puchar wrócił do Nowego Yorku. Zbudowali jacht „Stars & Stripes”, który
także ukrywali przed rywalami. Miał kil ze
skrzydłami, a całe dno pokryto folią przypominającą skórę rekina. W regatach pretendentów
ekipa Dennisa Connera pokonała dwanaście
innych załóg z sześciu krajów i stanęła do walki
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o puchar. Tym razem Amerykanie dość łatwo
pokonali Australijczyków w czterech wyścigach. Puchar wrócił do USA. Wiele lat później
Conner przyznał: „Przegrana w 1983 roku była
najlepszą rzeczą, jaka się mogła nam przydarzyć. Wcześniej nasza rywalizacja obchodziła
wyłącznie nielicznych bogatych Amerykanów.
Dla reszty społeczeństwa nie miała znaczenia.
Kiedy straciliśmy puchar, nagle stał się narodową wartością. By go odzyskać, mogliśmy
otworzyć wszystkie drzwi, nawet do Białego
Domu”. Dennis Conner cztery razy prowadził
amerykańskie jachty do zwycięstwa w Pucharze Ameryki. Był też pierwszym, który stracił,
a później odzyskał trofeum.
Wróćmy do filmu. Will Parker jest ambitnym żeglarzem, a jego dziewczyna Kate Bass
poszukuje miejsca w sporcie zdominowanym
przez mężczyzn. Żeglarski świat Willa, jak
się później okazało – ważniejszy od miłości,
wali się kompletnie, gdy popełnia błąd i obrońcy tracą swój narodowy skarb. Później robi
wszystko, by odzyskać puchar.

Na pokładzie „Geronimo” („Stars & Stripes”).

Film „Wiatr”, inspirowany prawdziwymi
wydarzeniami, nie przyniósł kasowego sukcesu – zarobił niewiele ponad 5 mln dolarów.
Nie stał się też znaczącym tytułem w historii
kina. Za największą wartość filmu uznaje się
zdjęcia. Chodzi nie tylko o pokazanie sportu
od strony technicznej, ale także o realistyczne
przedstawienie kultury żeglarskiej i stylu życia profesjonalnych żeglarzy lat 80. Widowiskowość filmu zawdzięczamy przede wszystkim autorowi zdjęć. Do tej roli zaangażowano
genialnego operatora Johna Tolla. Po zdjęciach
do filmu „Wiatr”, zrealizował zdjęcia do „Wichrów namiętności” oraz do „Braveheart”. Za
oba filmy otrzymał Oscara.
W rolę Willa wcielił się Matthew Modine,
a w rolę Kate – Jennifer Gray, znana przede
wszystkim z filmu Dirty Dancing, w którym tańczyła u boku Patricka Swayze. Warto wspomnieć, że we wszystkich scenach
żeglarskich Jennifer i Matthew naprawdę
żeglowali, czasem odważnie i brawurowo.
Dla uwiarygodnienia przekazu, w filmie
pojawia się także Peter Montgomery, jeden
z najbardziej znanych komentatorów żeglarstwa, nazywany głosem Pucharu Ameryki.
Peter wypowiedział między innymi słynne
zdanie: „Dobry kapitan wie, że wielkie jachty
dają sławę, ale to małe łódki robią z człowieka
żeglarza”.
W filmie wystąpił też Amerykański jacht
„Stars & Stripes” (jako „Geronimo”) z regat
o Puchar Ameryki rozegranych w 1987 roku.
Wielkim wyzwaniem była scena z ogromnym
spinakerem. Ujęcia kręcono z dwóch helikopterów. Operatorzy kamer mieli na zdjęcia zaledwie 30 sekund, a jacht osiągał prędkość 18
węzłów. Choć wcześniej wzmocniono olinowanie, maszt trzeszczał i wszyscy się obawiali,
że za chwilę zwali się na pokład.
Na koniec ciekawostka. Po zakończeniu
zdjęć, Jennifer Grey, idąc w ślady innych
gwiazd filmu, uznała, że musi sobie poprawić kształt nosa i zrobiła operację plastyczną.
Reżyserowi brakowało kilku ujęć, więc po
jakimś czasie zwołał ekipę na ich dokręcenie.
Dlatego w filmie mamy Jennifer Gray ze starym nosem oraz z nowym.
Andrzej Minkiewicz
luty – marzec 2021
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Regatowy wskaźnik marki Velocitek
Świat regat podbija Velocitek ProStart Mk2 – kompaktowy wskaźnik rodem z Kalifornii. Pomimo swych niewielkich rozmiarów, w bardzo czytelny sposób pokazuje załodze wszystkie
niezbędne parametry: kurs nad ziemią, dystans do linii startu, czy prędkość. Po zejściu z wody
możemy podłączyć urządzenie do komputera i w prosty sposób ściągnąć dane, by dokładniej je
przeanalizować. Oficjalnym dystrybutorem marki Velocitek jest sklep żeglarski Sailovnia. Pełen
wybór urządzeń na stronie www.sailovnia.pl.

Pianka Slam na chłodne dni
Włoska marka Slam przedstawia drugą skórę regatowców, czyli termoaktywną piankę Pelican Long John 3.0 – spodnie stworzone przede wszystkim na zimną aurę. Wewnętrzna śliska wyściółka ułatwia swobodne zakładanie. Pianka ma ergonomiczny krój, więc nie będą nam przeszkadzać żadne luźniejsze fragmenty. Na kolanach i pośladkach są wzmocnienia zapobiegające przetarciom. Na końcach nogawek umieszczono silikon, który nie pozwala na odkrycie kostki – komfort termiczny
zapewniony. Cena: 1599 zł. Źródło: www.slam.com.pl.

Mocna i uniwersalna torba Voyager II.

Woda nie ma żadnych szans

Firma Pro Spot RB, oficjalny dystrybutor włoskiej marki Amphibious, prezentuje linię wodoodpornych produktów. Przeznaczone są nie tylko dla miłośników sportów wodnych – sprawdzą się także na co dzień, w pracy
oraz w podróży. Wodoszczelne materiały, solidne zamki i bezszwowa konstrukcja sprawiają, że woda, błoto,
kurz i piasek nie mają żadnych szans. Plecaki, torby i akcesoria marki Amphibious to ciekawe propozycje dla
aktywnych wybierających się na rejs, trekking, wspinaczkę, wyprawę nurkową, na rower, motocykl, narty,
snowboard, deskę, kite’a, surfing lub kajak. Doskonale się sprawdzą także na trenerskiej motorówce.
Torba Amphibious Voyager II 45L Red, wodoodporna i utrzymująca się na wodzie, ma odblaskowe elementy,
wygodną i solidną rączkę, wyściełany regulowany pas do przełożenia przez ramię, siatkę na drobiazgi oraz nowy
system zamykania Quick Proof Mag (z wbudowanym magnesem) skutecznie zabezpieczający spakowane rzeczy. Odpinaną długą kieszeń, z wodoodpornym zamkiem, możemy przemienić w mały plecak. Voyager II ma
także sporo solidnych zaczepów, do których możemy przypiąć zapasowe szekle, linki, kubek, menażkę, nóż albo
ekspresy i karabinki wspinaczkowe. Wymiary: 57 cm x 30 cm. Torba dostępna jest także
w kolorach czarnym, żółtym, pomarańczowym i jaskrawożółtym (fluo). Waga: 1560 g.
Ceny: 399 zł (kolory żółty, czarny i czerwony),
469 zł (pomarańczowy i fluo). Firma oferuje
także modele w większym rozmiarze (60 L),
które kosztują odpowiednio 459 zł i 489 zł.
Źródło: www.prospot.pl.

www.wiatr.pl
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Bavaria Yachts. Nowe konstrukcje,
prestiżowe nagrody i sposób na pandemię

Klasyka w nowoczesnej formie, czyli nowy model C38. Stocznia Bavaria Yachtbau wprowadziła łódź do sprzedaży pod koniec ubiegłego roku.

Z

arząd niemieckiej stoczni Bavaria
Yachtbau znalazł sposób na działalność w trudnych czasach i nie
zrezygnował z wdrażania do produkcji nowych łodzi. Mimo pandemii i ograniczeń
w akcjach promocyjnych, debiutujące konstrukcje zdobyły cenne wyróżnienia. Po restrukturyzacji firmy, przeprowadzonej przez
nowych właścicieli, nikt już nie pamięta
o kłopotach finansowych przedsiębiorstwa,
jachty sprzedają się na pniu, a armatorzy muszą się uzbroić w cierpliwość – na realizację
zamówień trzeba dziś czekać rok. O sytuacji
panującej na stoczniowym rynku opowiada
Robert Gwóźdź, szef firmy Yachts & Yachting, polski przedstawiciel marek Bavaria,
Dufour, Nautitech, Fountaine Pajot, Grand
Soleil, Greenline i Catana.
Magazyn „Wiatr”: Jak radziły sobie z pandemią europejskie stocznie?
Robert Gwóźdź: Niemieckie doskonale,
a francuskie nieco gorzej. Podczas wiosennego lockdownu, zakłady znajdujące się we
Francji przerwały produkcję na sześć tygodni. Miało to wpływ na realizację zamówień
i terminy dostaw. Natomiast stocznia Bavaria Yachtbau zamknęła się zaledwie na pół
dnia. Dlatego, mimo pandemii, nie powstały
tu żadne opóźnienia – wszystkie zamówione jachty tej marki dotarły do klientów bez
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przeszkód. W dobie ograniczeń i lockdownu
niemiecka stocznia stała się zakładem zamkniętym – na jej teren wchodzą wyłącznie
pracownicy. Kontrahenci mogą się pojawiać
jedynie w przedsionku stoczniowych budynków, a inspektorzy przybywający na odbiory
jachtów są wpuszczani wyłącznie do ostatniej
hali w linii produkcyjnej, gdzie gotowe łodzie
przechodzą ostatnie przeglądy i czyszczenia.
Nie było kłopotów z dostawami materiałów i akcesoriów?
Firma radziła sobie z każdą pojawiającą się
przeszkodą. Na przykład, gdy przedstawiciele
marki Lewmar nie mogli dostarczyć osprzętu

Robert Gwóźdź, szef Yachts & Yachting.

Fot. Bavaria Yachts

do jachtów żaglowych, klienci otrzymywali osprzęt firmy Harken (w uzgodnionych
wcześniej i zakontraktowanych cenach).
W minionym roku odwołano wiele imprez targowych, prezentacji dla mediów
i testów. Mimo to marka Bavaria z powodzeniem wprowadzała na rynek nowe
konstrukcje...
W segmencie łodzi żaglowych, zaprezentowano dwa nowe modele z armatorskiej
linii Bavaria C. Na styczniowych targach
w Düsseldorfie (2020), tuż przed wybuchem
pandemii, zadebiutował model C42 (zastąpił
łódź C41), a pod koniec roku wprowadzono
do sprzedaży model C38 (w miejsce C37).
W ten sposób stocznia zakończyła wymianę
całej floty z tej linii (od modelu C57, przez
C50, C45, C42, aż po C38). Z kolei we flocie jednostek motorowych przedstawiliśmy
11-metrowy daycruiser Bavaria Vida 33. Tym
samym marka zadebiutowała w segmencie łodzi z silnikami przyczepnymi. Co ważne, nie
tylko wprowadzaliśmy nowe ciekawe modele, ale też zdobywaliśmy uznanie fachowców
z branży. Bavaria C42 została jachtem roku
w plebiscycie francuskiego magazynu „Voile”, pokonując bardzo mocną konkurencję.
Ta konstrukcja zdobyła też prestiżowy tytuł
The European Yacht of the Year 2021 (kategoria Family Cruiser). Z kolei Dufour 530,
jednostka z francuskiej stoczni należącej do
luty – marzec 2021

Przed masztem zaplanowano miejsce na duże materace.

Fot. Bavaria Yachts (2)

Otwierana rufa zamienia się w dużą platformę kąpielową.

tej samej grupy kapitałowej, otrzymała miano
najlepszego jachtu żaglowego w kategorii 50
stóp plus – to wyróżnienie przyznała redakcja
„Sail Magazine”.
Stocznie oferują swym klientom coraz
większe jachty. Czy nie ma dziś popytu na
łodzie średnie i małe?
Podaż jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Armatorskiego i czarterowego.
Poważni gracze zarządzający flotami czarterowymi na południowych wodach, nie chcą
dziś nawet słyszeć o małych jachtach, nie
biorą w zarządzanie łodzi mniejszych, niż te
o długościach 42, 45 stóp. Poza tym, skoro
cała produkcja (zarówno łodzi żaglowych,
jak i motorowych) jest wyprzedana na rok,
zespoły zarządzające stoczniowym biznesem także wolą kontraktować modele z segmentu 40, 50 stóp – wynika to oczywiście

z biznesowej kalkulacji i oczekiwanej stopy
zwrotu z zajęcia danego miejsca na hali produkcyjnej. Na przykład przedstawiciele marki Dufour tak bardzo skupili się na produkcji
większych jednostek, że niezwykle trudno
zamówić u nich coś z niższego segmentu.
Sloty produkcyjne na mniejsze łodzie są limitowane i rozchodzą się w dwa tygodnie.
Tej tendencji sprzyja sytuacja na rynkach
finansowych. Lokaty sięgnęły dna, a oferty
kredytów i leasingów stały się wyjątkowo
atrakcyjne. Firmy leasingowe upraszczają
formalności, działają szybko i chętnie finansują zakupy na rynku jachtów. Dlatego potencjalni armatorzy, osoby dysponujące gotówką
lub solidną zdolnością kredytową, chętnie
wybierają jednostki większe i droższe. Wielu
traktuje takie inwestycje, jak lokatę kapitału
i dywersyfikację portfela inwestycyjnego. 

NOWA OFERTA
na sezon 2021
ubezpieczenie czarterów
na wodach śródlądowych RP

www.wiatr.pl
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Wnętrze modelu C38 jest bardzo jasne i przestronne…
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…na lewej burcie zaplanowano stół nawigacyjny i obszerną kanapę. Fot. Bavaria Yachts (2)

Wersja podstawowa: dwie kabiny i jedna łazienka.

Wersja rozbudowana: trzy kabiny, dwie łazienki.

Przyglądając się łodzi C38, najnowszej
konstrukcji żaglowej marki Bavaria, trudno się doszukać jakiś nowatorskich i niekonwencjonalnych rozwiązań w kształcie
kadłuba, czy też w aranżacji wnętrza. Widać wyraźnie, że marka jest przywiązana
do klasyki. Wchodzimy na nową łódź i od
razu wiemy, czego się spodziewać.
To jest właśnie DNA marki Bavaria – funkcjonalność, ergonomia i sprawdzone rozwiązania. A do tego bezpieczeństwo i coraz lepsze
właściwości nautyczne. Żadnych niepotrzebnych wodotrysków, udziwnień, kombinowania
z siedziskami, czy też przestawiania kambuza
z burty na burtę. To dlatego łodzie stworzone
przed dwoma dekadami wciąż cieszą oko, nie
tracą zbyt mocno na wartości i są chętnie wybierane na rynku wtórnym. Nie ulega jednak
wątpliwości, że ten konserwatyzm w pewnej
mierze idzie w parze z ewolucyjnym rozwojem stylistyki, widać to szczególnie w nowych
konstrukcjach współtworzonych przez zespół
znanego włoskiego designera Maurizio Cossuttiego. Jeśli dodamy do tego jakość materiałów,
wykonanie poszczególnych elementów oraz
montaż – bez wątpienia marka Bavaria może
być stawiana za wzór w segmencie jachtów produkowanych seryjnie, zarówno na rynek armatorski, jak i czarterowy. Zmiany widać przede
wszystkim w poszukiwaniu przestrzeni. Model
C38 będzie pod tym względem liderem w swojej klasie. Większe kabiny. Więcej miejsca nad
głową. Sporo praktycznych schowków. Żeglarze nie oczekują rewolucji, a jedynie dążenia do
doskonałości w pewnych ramach.
Co z modelami z linii Cruiser? Czy długo
pozostaną w ofercie?
Jachty z tej grupy są nieco tańsze. Oferujemy
je przede wszystkim firmom czarterowym, ale
nie tylko. Cały czas dobrze się sprzedają, bo nie
ustępują wyglądem konkurencyjnym łodziom

i mają sprawdzone właściwości nautyczne. Dlatego na razie nikt nie rozważa wycofywania
tej linii z produkcji. Z naszych doświadczeń
wynika, że największą popularnością wśród
klientów cieszą się modele Cruiser 41, a dopiero
na drugiej i trzeciej pozycji są jachty C42 i C45.
Gdzie trafiają łodzie dostarczane przez
Yachts & Yachting?
Dziewięć na dziesięć sprzedanych jednostek wyrusza na południe. Pięć z nich dociera
do Chorwacji, a pozostałe do Hiszpanii lub
do Włoch. Statystycznie jedna łódź na dziesięć wodowana jest w Polsce. W naszej firmie
przez wiele lat dominowały jachty żaglowe,
ale dziś stanowią one połowę sprzedawanych
jednostek. Rynek się zmienia – w zakresie

BAVARIA C38
Długość całkowita
Długość kadłuba
Szerokość
Zanurzenie standardowe
Zanurzenie z krótkim kilem
Balast standardowy
Balast w krótkim kilu
Wyporność
Wyporność z krótkim kilem
Silnik w wersji standard
Silnik opcjonalny
Zbiornik paliwa
Zbiornik wody
Powierzchnia żagli
Grot standardowy
Grot rolowany
Fok
Genua
Genaker
Code Zero
Kategoria CE

11,38 m
10,99 m
3,98 m
2,05 m
1,65 m
2205 kg
2460 kg
9070 kg
9320 kg
29,3 KM
40 KM
210 l
210 l
79,3 m kw.
46,0 m kw.
42,8 m kw.
29,3 m kw.
35,0 m kw.
130 m kw.
70 m kw.
A-8/B-12/C-14

jachtów żaglowych jest stabilny, natomiast
w segmencie jednostek motorowych bardzo
intensywnie się rozwija.
Kto jest obecnie właścicielem stoczni Bavaria Yachtbau?
Dziewięciu biznesmenów z Berlina tworzących grupę specjalistów od restrukturyzacji firm. W swym portfolio akcji różnych
przedsiębiorstw mają łącznie 1,5 mld euro.
Jednym z największych sukcesów grupy jest
odbudowanie i postawienie na nogi słynnej
marki Leica (aparaty fotograficzne).
Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Jacht Bavaria C38, czyli
nowoczesność, tradycja i styl
Nowa konstrukcja z niemieckiej stoczni zadowoli armatorów, którzy w jachtach najbardziej cenią klasykę i sprawdzone rozwiązania.
Łódź jest oczywiście bardzo elegancka i wygodna. Zapewne także nieźle żegluje (wzorem
poprzednich konstrukcji z tej linii). Jednak to,
co wpada nam w oko przy pierwszym spotkaniu, to właśnie klasyka w nowoczesnej formie.
Z tyłu otwierana rufa, która zamienia się
w ogromną platformę kąpielową, oraz siedziska z oparciami dla sternika. W kokpicie dwa
koła sterowe na odchylonych ku burtom kolumnach. Kompasy i instrumenty zamontowano na tylnych ścianach kokpitowych oparć,
a duży ploter – na laminatowej konstrukcji
przymocowanej do stołu. Kokpit jest obszerny, półpokłady – szerokie, suwklapa – bardzo
głęboka, a pokład dziobowy – niczym plaża
(można rozłożyć materace).
Wnętrze zaskakuje przestrzenią i ciekawą
aranżacją salonu. Kambuz zamontowano
na lewej burcie, a łazienkę na prawej. Wokół
dużego stołu mamy kanapę w kształcie litery
C (prawa strona) oraz stanowisko nawigatora
z szeroką sofą. Na rufie łódź może mieć jedną
lub dwie kabiny. Natomiast w dziobie – dużą
kabinę armatorską z koją o imponujących rozmiarach (1,73 metra na 2 metry) lub kabinę
odrobinę mniejszą, ale za to z dodatkową prywatną łazienką.
luty – marzec 2021
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Colin Archer. Słynne klasyczne
konstrukcje jeszcze nie odeszły do lamusa

FOT. MUZEUM MORSKIE W OSLO

S

etną rocznicę śmierci Colina Archera, norweskiego projektanta i budowniczego słynnych łodzi żaglowych,
obchodziliśmy w lutym tego roku. Choć jednostki ratownicze zapoczątkowane przez łódź
„Colin Archer RS1”, które swemu projektantowi zapewniły sławę i miejsce w historii żeglarstwa, wycofywano z eksploatacji już ponad 60
lat temu, wciąż są cenione w wielu regionach
świata. Nadal są modyfikowane, produkowane i rozchwytywane przez pasjonatów doceniających koncepcję tych konstrukcji, ich klasyczny design oraz właściwości nautyczne. Jak
Archer stworzył markę, która na długie lata
stała się symbolem dzielności, niezawodności
i bezpieczeństwa?
Colin Archer był synem Szkota Williama
Archera, który na wyspach brytyjskich prowadził skład drewna. W 1825 roku rodzina
wyemigrowała do Norwegii. Colin był dwunastym z trzynaściorga dzieci. Miał kilku
starszych braci, którzy po ojcu odziedziczyli
między innymi zamiłowanie do emigracji
– jeden po drugim wyjeżdżali do Australii.
Zajmowali się tam hodowlą i pasterstwem.
W końcu dołączył do nich także Colin, który
wyjątkowo długo szukał swego miejsca na
ziemi i pomysłu na życie. Poszukiwał złota
w Kalifornii. Uprawiał kawę na Hawajach.
A w Australii eksplorował rzekę Fitzroy na
wschodnim wybrzeżu, pracował przy wypasie owiec i rozwijał transport towarów zaprojektowaną przez siebie łodzią.
Gdy wrócił do Norwegii, w nadmorskiej
miejscowości Larvik (130 km na południe od
Oslo) założył niewielki warsztat szkutniczy,
w którym budował łodzie, przede wszystkim
według własnych projektów. Początkowo niewielkie kutry. Od czasu do czasu brał na warsztat większe jednostki. W 1875 roku zbudował
„Ariesa”, pięć lat później – „Leona”, a w 1892
roku, na zamówienie Fridtjofa Nansena, słynnego „Frama”, na którym przeprowadzono
trzy wielkie ekspedycje polarne. Jednak chcąc
godziwie zarabiać na utrzymanie siedmioosobowej rodziny, potrzebował stałych zleceń.
Archer nie był zawodowym konstruktorem, a jego wykształcenie pozostawiało wiele
do życzenia. Na własną rękę analizował projekty Szkota Johna Scotta Russella i Szweda
Fredrica Henrica Chapmana – pionierów, którzy jako pierwsi wykorzystywali do projektowania okrętów wiedzę naukową.
W 1873 roku Colin zbudował dla siebie
36-stopowy jacht „Maggie” otaklowany jako
szkuner. Po sezonie sprzedał łódź i zbudował
kolejną, badając w ten sposób popyt. Po kilku
transakcjach postanowił powalczyć o rynek
www.wiatr.pl

Jacht „Colin Archer RS1” żegluje do dziś. Należy do muzeum z Oslo.

Odnawiając łódź, zadbano o tradycyjny takielunek.

Łódź zabiera na pokład głównie młodzież szkolną.

Oryginalny kształt – klasyczny Colin Archer.

kutrów pilotowych, które były wówczas jednostkami bez kabin, wywrotnymi i słabo żeglującymi na wiatr. W tamtych latach piloci
rywalizowali o zlecenia. Kto pierwszy dopłynął do statku, dostawał pracę. Archer przekonał więc trzech znajomych pilotów z północnej
Norwegii, by ci skorzystali z jego 36-stopowej
pilotówki – dzielnej i szybkiej. Później poszedł za ciosem i zbudował kolejną jednostkę
– udostępniał ją do testów i żeglował w lokalnych regatach. W 1886 roku rozegrano wyścig

w Arendal nieopodal Göteborga w Szwecji.
Wystartowało 12 pilotówek. Cztery pierwsze
miejsca zajęły łodzie Archera.
W kolejnych latach załogi brały udział
w spektakularnych akcjach i uratowały kilkunastu rozbitków. Archer zyskiwał sławę i kolejne zlecenia. W 1893 roku zrealizował zamówienie na nieco większą łódź ratowniczą „Colin
Archer RS1”, tym samym rozpoczynając seryjną produkcję. Ostatnią pilotówkę zbudował
w 1924 roku, ale te jednostki służyły aż 
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W USA powstaje „Storm Petrel” wzorowany na planach Archera…

do 1940 roku. Później część egzemplarzy wyposażono w silniki pomocnicze i pływały kolejne 20 lat. Podczas wieloletniej służby, zatonęła zaledwie jedna łódź. Załogi korzystające
z konstrukcji Archera udzieliły pomocy 1522
jednostkom, uratowały 67 statków i ocaliły życie 236 osobom. Konstruktor zbudował około
200 łodzi, ale według jego założeń powstało
kilkaset innych jachtów, które przez dziesięciolecia zyskiwały kolejne modyfikacje.
Na czym polegał fenomen konstrukcji Archera? W skrócie można powiedzieć, że na
upodobnieniu kształtu kadłuba do morskiej
fali. Colin intuicyjnie czuł, że taki kształt części
podwodnej przyczyni się do poprawy żeglugi na zafalowanym morzu. Choć wszystko się
zaczęło od łodzi ratowniczej, której zadaniem
było patrolowanie akwenu Lofotów, koncepcja szybko zdobyła zwolenników w całym
żeglarskim świecie. W wielu miejscach zaczęły
powstawać podobne konstrukcje charakteryzujące się sporą masą, zwartą bryłą i brakiem
pawęży, wyposażone w zewnętrzny ster i integralny balast, otaklowane jako kecze sztakslowe z ożaglowaniem gaflowym. Na pokładach
budowano niewielkie, ale głębokie, kokpity,
a wnętrza – jak na owe czasy – były obszerne
i wygodne. Miało na to wpływ przesunięcie
największej szerokości kadłuba ku dziobowi.
Archer się upierał, że takie rozwiązanie, wzorowane na ówczesnych parowcach i czerpiące
z doświadczeń amerykańskich szkutników, pozwala zwiększyć prędkość. Łodzie budowano
tradycyjną metodą: solidne dębowe wręgi gięte
na gorąco, poszycie na styk, obła rufa i prawie
płaski pokład pozwalający falom przelewać się
bez zbędnych przeszkód.
Konstrukcje inspirowane dorobkiem Archera
budowano w wielu regionach świata. W 1920
roku powstał w Chinach 47-stopowy „Shanghai”, na którym właściciele popłynęli do
Danii. W 1924 roku amerykański dziennikarz William Nutting skontaktował się z Williamem Atkinem, który rozwijał konstrukcje
Norwega, w celu zamówienia 32-stopowego
jachtu wzorowanego na projektach Archera.
Tak powstała łódź Eric (po zmianie takielunku: Thistle). Ten model zyskał sławę za
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…postępy można śledzić na kanale Acorn To Arabella (YouTube). Fot. Alix Kreder (2)

sprawą „Suhaili”, na której Brytyjczyk Robin
Knox-Johnston wygrał regaty Golden Globe
Race w 1969 roku. W tym samym wyścigu,
na łodzi typu Colin Archer, stalowym keczu
„Joshua”, płynął także francuski żeglarz i pisarz Bernard Moitessier. Wcześniej, w 1942
roku, Argentyńczyk Vito Dumas opłynął
świat na jachcie „Lehg II” konstrukcji Manuela M. Camposa, wprost nawiązującego do
dorobku Archera i Atkina. Dziś tę jednostkę
można oglądać w muzeum morskim w Tigre
na przedmieściach Buenos Aires.
Po sukcesie Knox-Johnstona, zbudowano
kopię łodzi Thistle pod nazwą Kendall 32. Kalifornijczyk Larry Kendall planował długi rejs.
Skrzyknął przyjaciół i razem nie tylko zbudowali kilka jachtów, ale nawet założyli firmę
produkującą te jednostki. Nie odnieśli jednak
sukcesu, bo bardziej byli zainteresowaniu żeglowaniem, niż pilnowaniem biznesu. Formę
łodzi odkupił młody inżynier Snyder Vick. Nieznacznie zmodyfikował konstrukcję i zbudował
kilka kadłubów Westsail 32. Założył szkutnię
i rozpoczął seryjną produkcję. Zainteresowanie było ogromne, ale gdy rozpoczęto budować

Colin Archer.

Fot. Biblioteka Narodowa w Oslo.

większe i droższe jednostki, model biznesowy
się załamał i firma ostatecznie upadła w 1981
roku. Powstało łącznie 830 kadłubów. Wiele
z nich było samodzielnie wykańczanych przez
armatorów. Sporo egzemplarzy pływa do dziś,
bo łódź budowano bardzo solidnie (grubość kadłuba: prawie 2,5 centymetra, balast: 3,2 tony,
łączna waga: 8,8 tony). W Anglii, a następnie
w Nowej Zelandii, przez lata powstawał jacht
Samson C-Mist 32, wierna kopia łodzi Westsail, ale wykonywana z siatkobetonu. Z kolei na
Tajwanie budowano jednostki z powiększonym
takielunkiem, lżejsze i nieco szybsze. Do tej tradycji odwołują się także jachty typów Willards,
Tayana i Pacific Seacraft.
Obecnie najwięcej łodzi nawiązujących
do tradycyjnych konstrukcji Colina Archera powstaje z Holandii – od jednostek o długościach 12 metrów, po 16-metrowe jachty
wyprawowe. Sporo jest także ogłoszeń na
rynku wtórnym – dominują stalowe jednostki holenderskie z lat 90. o długościach
od 12 do 16 metrów (ceny: 69 tys. euro do
219 tys. euro za jednostkę z 1992 roku).
Firma brokerska Wooden Ships sprzedała niedawno 16-metrowy kecz za 100 tys.
euro. Fińska stocznia Scanboat oferuje
nowe 30-stopowe jachty z włókien szklanych za 125 tys. euro. Podobnej wielkości
jacht, wyprodukowany przez North Carolina Shipbuilding Company, wyceniono
na 160 tys. dolarów. Z kolei duńska firma
Sakskobing Boatyard buduje 33-stopowego
jednostki wyceniane na 130 tys. euro.
Przez lata ugruntowało się przekonanie,
że łódź typu Colin Archer dotrze wszędzie,
niezależnie od pogody i stanu morza. Legenda konstruktora wciąż żyje w świadomości żeglarzy, choć współczesny przemysł
jachtowy wygląda już zupełnie inaczej.
Dla upamiętnienia konstruktora, żeglarze
z różnych krajów co dwa lata uczestniczą
w regatach Colin Archer Memorial Race.
Jachty startują w Holandii i zmierzają do
norweskiego Larvik. Ubiegłoroczną edycję
odwołano z powodu pandemii. Najbliższa
jest planowana na lipiec 2022 roku.
Marek Słodownik
luty – marzec 2021
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FLEX Sport,
czyli laminatowe żagle
w rozsądnej cenie
Chcesz poprawić osiągi swego jachtu i szukasz
nowoczesnych żagli w rozsądnej cenie? Żaglownia
Sail Service proponuje żagle z laminatu wzmocnionego czarnym włóknem aramidowym. Żagle
z tego materiału doskonale się sprawdzą na jednostkach turystycznych, których armator i załoga mają
zacięcie regatowe. Dzięki wyjątkowej konstrukcji materiału, można z niego uszyć żagiel o kroju
horyzontalnym. Koszt produkcji będzie niższy od
przygotowania podobnych żagli z innych laminatów w kroju radialnym. Źródło: www.sklepwind.pl
i www.sailservice.pl.

Wózek kompozytowy z pierścieniem ślizgowym
Koniec z pękniętymi rolkami bloków przy wózkach szotowych. Marka Ronstan proponuje wytrzymały
pierścień ślizgowy (16 mm) przewiązany liną Dyneema, który możemy zamontować do wózka ze stoperem
na szynie T25. To rozwiązanie zmniejsza masę zestawu o 40 proc. i zapewnia tą samą wytrzymałość, co wózek z blokiem o symbolu RC72537S. Siła zrywająca: 1000 kg. Wózek z pierścieniem ślizgowym stosowany
jest najczęściej na małych regatowych jachtach balastowych, ale świetnie się sprawdzi także na mieczowych
łodziach turystycznych o długości do 8 metrów. Źródło: www.sklepwind.pl i www.sailservice.pl.

Nowość! Antifouling Seajet 028 Dragon
Seajet 028 Dragon zapewnia wysoką skuteczność ochrony kadłubów zarówno na wodach słodkich,
jak i morskich, także na obszarach o silnym porastaniu. Farba jest przyjazna środowisku, nie zawiera
związków metali ciężkich, takich jak cyna czy miedź. Ochronę gwarantują dwa nowoczesne biocydy
organiczne, których działania się uzupełniają, mamy też specjalną formulację żywicy będącej spoiwem
farby. Seajet 028 Dragon nadaje się na wszystkie podłoża i nie powoduje korozji elektrolitycznej. Z uwagi na samopolerujące właściwości, farba przeznaczona jest do jednostek pływających z prędkością do
40 węzłów. Dodatkowym atutem są żywe kolory oraz kolor biały, który nie żółknie w wodzie. Źródło:
www.farbyjachtowe.pl.

Nowe kolory szpachlówek żelkotowych Sea-Line
i nowe opakowania past polerskich
Marka Sea-Line przygotowała nowości, które zadowolą zarówno profesjonalnych szkutników, jak i amatorów. Wśród premier znajdziecie
poszerzoną gamę kolorystyczną szpachlówek żelkotowych, są też nowe praktyczne opakowania past polerskich. Szpachlówki żelkotowe,
przydatne do napraw drobnych uszkodzeń, rys, przetarć i zadrapań nad linią wody, były dotąd dostępne w dwóch barwach. Teraz oferta
poszerza się do siedmiu kolorów: czysta biel, zimna biel, ciepła biel, kość słoniowa, kremowy, jasny szary, granatowy. Jasne odcienie oznaczono skalą od 01 do 06 (01 – najjaśniejszy, 06 – najciemniejszy). Co oferują szpachlówki
żelkotowe Sea-Line? Wygodna aplikacja: utwardzacz jest w postaci pasty, którą łatwiej
wymieszamy z bazą niż utwardzacz w płynie. Szybka naprawa: czas utwardzania to
tylko cztery godziny! Łatwa aplikacja: samowygładzająca się i błyszcząca powierzchnia gwarantuje estetyczny efekt. Polerowanie: utwardzoną powierzchnię możemy łatwo
wypolerować. Pasty polerskie mogą się przydać do usunięcia rys i nadania połysku, ale
również do tonalnego wyrównania naprawy wykonanej szpachlówką żelkotową. Ponieważ te miejsca często są niewielkie, do polerowania potrzebujemy niewiele pasty. Dlatego Sea-Line proponuje teraz buteleczki zawierające 100 g pasty polerskiej S1 Premium.
Z myślą o stoczniach jachtowych i przetwórniach laminatu, Sea-Line oferuje w tym roku
nowe opakowania dla past polerskich S07 Heavy Cut oraz S08 Industrial Force Cut. Obie
pasty były dotychczas sprzedawane w wiaderkach. Teraz będą również dostępne w butelkach z korkiem pull/push (zawartość jest taka sama: 1 kg). Źródło: www.sea-line.eu.

www.wiatr.pl
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Polinezja Francuska, kotwicowisko na Bora Bora. Ola Rapp i Michał Palczyński na pokładzie jachtu „Crystal”.

Dookoła świata w czasie pandemii.
Dokąd zmierza załoga jachtu „Crystal”?

N

iektóre rzeczy doceniamy dopiero
wtedy, gdy zaczyna ich brakować.
Przed pandemią świat był wielką
globalną wioską otwartą dla żeglarzy. Planując oceaniczne trasy, ograniczała nas jedynie
wyobraźnia. W każdym miejscu przepisy
były znane. Czasami nieżyciowe i bez sensu, ale można się było do nich dostosować.
Brazylia, Australia, Polinezja Francuska...
aż nastał marzec 2020 roku i nagle świat się
zamknął. Od razu doceniliśmy to, jak prosto
żeglowało się wcześniej. Wolność, która wydawała się czymś normalnym i oczywistym,
nagle stała się dobrem luksusowym.
W marcu 2020 roku staliśmy na Hawajach,
skąd mieliśmy wypływać na Polinezję Francuską. Jednak po dwóch miesiącach czekania, stało się jasne, że nie popłyniemy tam,
gdzie chcemy, lecz tam gdzie możemy. Przez
całe lato na Pacyfiku otwarte były tylko dwa
kierunki: Stany Zjednoczone i Meksyk. Dlatego przełożyliśmy wszystkie rejsy na następny rok i popłynęliśmy na Alaskę – obszerną

32

relację z tej wyprawy opublikowaliśmy w poprzednim wydaniu „Wiatru”. Późną jesienią
chcieliśmy dopłynąć do Kanady i tam przeczekać zimę. Tak jak wszyscy, uważaliśmy,
że sytuacja jest tymczasowa i za kilka miesięcy pandemia się skończy. Mijały miesiące,
byliśmy coraz bliżej granicy, ale Kanada nie
dawała nawet maleńkiej nadziei na otwarcie
swoich granic. Znów trzeba było improwizować. W USA nie mogliśmy żeglować w nieskończoność, więc nasz wybór padł na Meksyk – Półwysep Kalifornijski i Morze Cortéza
(Zatoka Kalifornijska). Co prawda z Alaski to
aż dwa tysiące mil, ale w skali Pacyfiku nie
jest to aż tak daleko.
Meksyk był otwarty od początku pandemii,
dając żeglarzom możliwość podróżowania
wzdłuż swoich wybrzeży. Nie wymagano
żadnych testów, trzeba było jedynie wypełnić
formularz oceniający nasz stan zdrowia. Jednocześnie na miejscu przestrzegano standardów bezpieczeństwa – maseczki w miejscach
publicznych, dystans, a przed wejściami do

sklepów i restauracji pomiar temperatury
i dezynfekcja rąk. W połowie lutego, gdy
przygotowywaliśmy ten artykuł, na Półwyspie Kalifornijskim obowiązywał pomarańczowy stopień zagrożenia covid-19. Restauracje, hotele i markety były otwarte, ale ich
maksymalne obłożenie ograniczono do 30
proc. miejsc. Te same obostrzenia dotyczyły
także niektórych plaż w okolicy miejscowości La Paz, gdzie do tej pory spędzaliśmy najwięcej czasu.
Morze Cortéza to „akwarium naszego
świata”, jak określił je kiedyś Jacques-Yves
Cousteau, francuski pisarz, reżyser i podróżnik. Wielu żeglarzy, których spotykaliśmy na
trasie naszego rejsu dookoła świata, zachwycało się tym akwenem. Trudno się z nimi
nie zgodzić. Wieloryby, delfiny, uchatki, rekiny oraz płaszczki są tutaj stałymi bywalcami. W pierwszym tygodniu pobytu w La
Paz udało się nam popływać z uchatkami
i ogromnym rekinem wielorybim – niezwykłe przeżycie! Warto dodać, że w Meksyku
luty – marzec 2021

rejsy morze

takie atrakcje, jak pływanie z największą rybą
świata, są dostępne tylko za pośrednictwem
lokalnych operatorów turystyki. Byliśmy pod
wrażeniem profesjonalizmu i wiedzy naszego
przewodnika. Co ważne, w ramach obostrzeń
związanych z pandemią, wycieczki organizowane są przy obłożeniu wynoszącym 50
proc., więc są teraz bardziej kameralne.
Mówi się, że najlepszym miesiącem na podziwianie podwodnego świata Morza Cortéza
jest kwiecień. W tym terminie wciąż możemy
spotkać wieloryba, rekina wielorybiego, pojawiają się też latające manty potrafiące wyskoczyć kilka metrów nad powierzchnię wody.
A kiedy widzimy w jednej chwili kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt takich wyskoków,
po prostu odbiera mowę. Mamy ogromną
nadzieję, że kwiecień przyniesie nam właśnie
takie atrakcje i doznania w okolicy La Paz.
Pojawiające się nowe odmiany koronawirusa, niestety nie sprzyjają otwieraniu się kolejnych państw. Australia i Nowa Zelandia zapowiadają, że otworzą granice dopiero w 2022
roku. Podobną politykę prowadzą inne wyspiarskie kraje Pacyfiku. Według WHO, na
początku lutego nie było przypadków zachorowań na covid-19 zaledwie w 14 państwach
świata – większość z nich to właśnie małe
wyspiarskie kraje południowego Pacyfiku.
Nic więc dziwnego, że chcą się chronić przed
globalną pandemią.
Jacht „Crystal” oczekuje obecnie na oficjalną zgodę, by mógł rozpocząć rejs ku wodom
Polinezji Francuskiej. W procedurze wspiera
nas lokalny agent, więc jesteśmy dobrej myśli. Z Morza Cortéza chcemy płynąć na Tahiti
– to ponad trzy i pół tysiąca mil oceanicznej
żeglugi w pasatowych wiatrach. Po drodze
planujemy się zatrzymać na Markizach. Byliśmy na tym cudownym archipelagu podczas
poprzedniego rejsu dookoła świata w 2014
roku (ale ten czas leci). Zrobimy też krótki
przystanek na którymś z atoli archipelagu Tuamotu. Zamierzamy tam żeglować od czerwca do końca sierpnia 2021 roku. Oczywiście,
w dzisiejszych czasach wszystkie plany może
zweryfikować pandemia i wprowadzane obostrzenia. Dlatego wciąż trudno powiedzieć
dokąd popłyniemy we wrześniu, gdy przyjdzie czas opuścić Polinezję Francuską. Nasze plany zaczną się krystalizować dopiero
w maju lub w czerwcu. Sądzimy jednak, że
podobnie jak w minionym roku, elastyczność
w podejmowaniu decyzji będzie kluczem do
udanej i radosnej żeglugi. Trzeba brać, co
można – nie dajmy się zwariować i do zobaczenia na pokładzie.
Michał Palczyński, Ola Rapp
Michał Palczyński i Ola Rapp żeglują jachtem
„Crystal” dookoła świata. Dla Michała to już
drugie żeglarskie kółko. Rejs podzielony jest
na wiele krótkich etapów – każdy chętny może
dołączyć do załogi na wybrany odcinek. Więcej
o wyprawie, newsy z pokładu oraz harmonogram rejsów na stronie skiff.pl.

www.wiatr.pl

Pierścień atolu Tahanea.

Wyspy Gambiera (Polinezja Francuska).

Kotwicowisko na Morzu Cortéza (Meksyk).

Wyspa Huahine otoczona jest płytkimi turkusowymi wodami (Polinezja Francuska).
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FOT. CARLO BORLENGHI

Jacek Siwek: „Przeliczniki miały wyrównać
szanse, ale chyba coś poszło nie tak”

FOT. KURT ARRIGO

…i jacht, który wygrał: „Elusive 2” (Beneteau First 45).

„I Love Poland” i „E1”, dwa najszybsze jednokadłubowce regat Rolex Middle Sea Race…

J
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acek Siwek, polski żeglarz mieszkający w Brukseli, organizuje wyjazdy
na słynne klasyczne regaty rozgrywane w Europie, za oceanem, a także na antypodach. W październiku ubiegłego roku
uczestniczył w Rolex Middle Sea Race.
Żeglując 24-stopowym francuskim trimaranem „Ultim'Emotion 2” (konstrukcja z 2013
roku), wraz z załogą zajął piąte miejsce w grupie wielokadłubowców (trzecia pozycja w czasie rzeczywistym). W tych samych regatach
uczestniczyły dwie inne polskie ekipy rywalizujące na jachtach klasy Volvo 70. W grupie

IRC, w której zmagania ukończyły 34 jednostki, załoga „I Love Poland”, dowodzona przez
Grzegorza Baranowskiego, zajęła 30. miejsce
(trzecia pozycja w IRC Class 1). Z kolei jacht
„E1”, ze skipperem Zbigniewem Gutkowskim
i Rafałem Sawickim z Yacht Clubu Sopot,
ukończył wyścig na 31. pozycji (czwarta lokata
w IRC Class 1). W grupie jednokadłubowców
jachty Baranowskiego i Gutkowskiego były
najszybszymi jednostkami – „I Love Poland”
(trzy doby, 23 godziny, 58 minut i pięć sekund)
pierwszy przeciął linię mety i zdobył tytuł Monohull Line Honours. „E1” stracił do „I Love

Jacek Siwek i Zbigniew Gutkowski (2018).

Sekstant warto poznać – na wszelki wypadek.

Poland” zaledwie trzy i pół minuty. Później
uruchomiono przeliczniki i zgodnie z regułami polskie załogi wylądowały na końcowych
miejscach rankingu. O rozmowę, nie tylko
o przelicznikach, poprosiliśmy Jacka Siwka,
który w regatach płynął jednym z trzech najszybszych trimaranów i pokonał trasę w trzy
doby, 46 minut i 13 sekund.
Marek Słodownik: Jak trafiłeś na trasy
słynnych regat?
Jacek Siwek: Przed laty żeglowałem na jachtach należących do PTTK, przede wszystkim
na „Polonii”, trochę też na „Jarlu”. Już wówczas chciałem spróbować czegoś innego, ale
w realiach dawnych czasów nie było to możliwe. Później zainteresowałem się wspinaczką
wysokogórską, miałem w tej dziedzinie nawet
jakieś sukcesy. Kiedy jednak znalazłem się
w sytuacji potencjalnie zagrażającej życiu, postanowiłem zająć się czymś bezpieczniejszym.
Przyjaciel z rejsów bałtyckich namówił mnie
na powrót do żeglarstwa i ponownie zacząłem
wyruszać w morze. Żeglowałem głównie na
jachtach brytyjskich, ale także ze Zbyszkiem
Gutkowskim i Maćkiem Marczewskim. Pływałem też na jachcie „Scamp”. Od 20 lat mieszkam za granicą. Przez jakiś czas pracowałem
w Anglii, obecnie mieszkam w Brukseli. Byłem
związany z międzynarodowymi korporacjami,
ale dziś jestem już mniej aktywny zawodowo.
Mam zatem więcej czasu na realizację marzeń.
Twoje pierwsze regaty oceaniczne?
The RORC Cowes – Dinard – Saint-Malo.
Ciekawy wyścig na wysokich pływach.
Spodobało mi się, więc pojechałem na kolejny: Atlantic Rally for Cruisers. Później
trzy razy uczestniczącego w The RORC Caribbean 600. Startowałem też w Rolex Fastnet Race, Rolex Middle Sea Race, Round
Britain and Ireland Race oraz w kilku krótszych wyścigach – wszystko na jachtach
klasy Volvo 70, w których się po prostu
zakochałem. Kolejnym etapem były regaty Sydney – Hobart, na które pojechałem
z klubem z Sopotu. Niestety, nasz start nie
doszedł wtedy do skutku. W grudniu 2019
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roku ponownie stawiłem się w Sydney
i wreszcie spełniłem marzenie.
Dlaczego postanowiłeś samodzielnie organizować takie wyjazdy?
Bo uznałem, że potrafię. Dzięki temu mam
większy wpływ na to, z kim żegluję. Poza tym,
nasze wyprawy nie mają charakteru komercyjnego – po prostu dzielimy koszty i jedziemy
ze znajomymi pościgać się w przyjacielskiej
atmosferze. W ekipie nie ma zawodowych żeglarzy, jesteśmy zaawansowanymi amatorami
w wieku 40+, lubiącymi żeglować i poszukującymi nowych wyzwań. Są wśród nas przedstawiciele różnych zawodów, specjaliści oraz
biznesmeni, mieszkający na ogół za granicą,
ale także w kraju. W zespole są też Amerykanin i Australijczycy. Co ciekawe, kolejni cudzoziemcy pytają o możliwość dołączenia do
załogi.
W ostatnich regatach Rolex Middle Sea
Race startowałeś na 80-stopowym trimaranie „Ultim’Emotion 2”. Jakie wrażenia
z żeglugi na tak dużym jachcie?
Na pokład takiej jednostki nie jest łatwo się
dostać, bo większość maszyn pływa w barwach swoich zespołów. Ale koniecznie chciałem spróbować czegoś nowego. „Ultim’Emotion 2” udało się wyczarterować po długich
negocjacjach. Wrażenia niesamowite. Już na
treningach żeglowaliśmy z prędkością ponad 30 węzłów – dla wielu członków naszej
załogi były to pierwsze takie doświadczenia.
Gdy szeroki trimaran żegluje w przechyle, nawietrzny pływak wznosił się kilka metrów nad
wodą. Początkowo było to dla nas dość trudne,
ale z czasem się przyzwyczailiśmy i opanowaliśmy pojawiający się niepokój. Łódź bardzo
szybko przyspiesza, nawet przy niewielkich
podmuchach, ale równie szybko zwalnia, gdy
wiatr gaśnie. Z pewnością będziemy wracać
na wielokadłubowce.
Ile kosztuje wyczarterowanie regatowego
jachtu na topowe regaty?
To zależy od rangi imprezy i zainteresowania
żeglarzy, ale można przyjąć, że to koszt od 40
tys. euro do 150 tys. euro. Niektórzy żądają cen
zaporowych. Na przykład armator jachtu „Leopard”, za czarter na Sydney – Hobart potrafi
zawołać 250 tys. funtów. On jednak nie żyje
z czarteru swej jednostki, jest deweloperem.
www.wiatr.pl

Co jest najtrudniejsze w przygotowaniach
do regat?
Właśnie znalezienie odpowiedniego jachtu.
Pozostałe elementy to w gruncie rzeczy tylko
pola w programie Excel, które trzeba starannie wypełniać, oraz panowanie nad logistyką
i kalendarzem. Zorganizowanie wyjazdu na
regaty rozgrywane w Europie nie jest wielkim wyzwaniem. Problemy zaczynają się
przy Sydney – Hobart i wyjazdach na drugą
stronę Atlantyku. Tu logistyka jest bardziej
skomplikowana.
Znalezienie dobrego jachtu zawsze było
trudne, ale z roku na rok to zadanie jest niestety coraz trudniejsze. Dostępnych jachtów
jest coraz mniej. Te, które żeglują jako jednostki czarterowe, są w coraz gorszym stanie.
Szwankują urządzenia elektroniczne i elementy takielunku. Aż cztery jachty klasy Volvo 70
należą do prywatnego armatora, który stara się
zapewnić im trym regatowy. Mimo to, łodzie
podupadają. Volvo 70 to świetna konstrukcja.
Druga generacja tych łodzi to jednostki solidne i szybkie. Modele z trzeciej generacji były
już chyba zbyt wyżyłowane, a przez to nadmiernie awaryjne. Jachty się zużywają, a na
horyzoncie nowych nie widać. Flota Volvo 65

Wyścig Round Britain and Ireland Race 2014.

jest na razie zajęta przed regatami The Ocean
Race. W grę wchodzą chyba tylko jednostki
72-stopowe klasy Mini Maxi – tych, być może,
będzie przybywać.
Czy na czarterowanym jachcie są przedstawiciele armatora?
Tak. Zazwyczaj skipper oraz dodatkowo
jeden lub dwóch załogantów. Każdy armator
chce mieć pewność, że jego jacht będzie obsługiwany sprawnie i bezpiecznie, a koszty
ewentualnych napraw nie przekroczą przychodu z czarteru.
Jak się układają relacje ze skipperami?
Zazwyczaj są to bardzo doświadczeni żeglarze, więc z dystansu obserwują poczynania
czarterowej załogi. Nie narzucają się, a czasem
są niemal niewidoczni. Do akcji wkraczają dopiero wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba. Zawsze jednak odgrywają istotne role. Podczas
Middle Sea Race, na naszym trimaranie, jeden
z przedstawicieli armatora pełnił kluczową
funkcję – był pitmanem. Często ich znajomość
akwenu, na przykład na wodach pływowych,
może zadecydować o końcowym rezultacie.
Czasem to także okazja do spotkania niezwykłych ludzi. Dwukrotnie żeglowałem z Bouwe
Bekkingiem, który osiem razy startował 

Fot. Rick Tomlinson
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Jacek Siwek za sterem jachtu „Maserati”. Regaty Sydney – Hobart 2019. 		

w Volvo Ocean Race. To było niesamowite
doświadczenie. Bouwe sterował i niewiele mówił, ale cały czas kontrolował sytuację na pokładzie i bardzo dbał o żeglarzy z mniejszym
doświadczeniem. Niezwykłe połączenie kompetencji, doświadczenia i klasy.
Jaki jest twój regatowy jacht marzeń?
„Comanche”! To niezwykła jednostka.
Widywałem ten jacht na wielu imprezach,
a później spotkałem się z załogą przed Sydney
– Hobart. Po regatach chciałem się z nimi za-

Z Robinem Knox-Johnstonem (2014).
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brać w rejs powrotny do Sydney. Niestety, nie
zdążyliśmy załatwić wszystkich niezbędnych
formalności ubezpieczeniowych.
Jakie było twoje największe wyzwanie
regatowe?
Bez wątpienia Sydney – Hobart. Przygotowania i logistyka muszą być dopięte na ostatni
guzik kilka miesięcy przed startem. Wszystkie
dokumenty są tam skrupulatnie sprawdzane.
Poza tym, ta impreza ma szczególną aurę. Przed
startem większość załóg gromadzi się w jednej

Fot. Carlo Borlenghi

marinie, więc podczas przygotowań wszyscy
się spotykają. Podobnie jest przed startem ARC,
ale Sydney – Hobart to impreza wyjątkowa.
Miałeś już dwa podejścia do tego wyścigu.
W 2018 roku byłem członkiem ekipy Yacht
Clubu Sopot – wówczas nasz start nie doszedł
do skutku z powodów formalnych. Rok później sam się zabrałem za przygotowanie wyjazdu. Popłynęliśmy wyczarterowanym jachtem „Maserati”, znakomicie przygotowanym.
Zajęliśmy 12. miejsce – to naprawdę doskonały rezultat.
Jak podchodzisz do dzielenia jachtów na
klasy oraz do przeliczników?
To złożony problem. Jasne jest, że trzeba jakoś dzielić jachty, by wyrównać szanse bardzo
różnych jednostek. W wielu imprezach kryteria są proste: jacht, który pierwszy mija linię
mety, sięga po tytuł Line Honours. W ostatniej
dekadzie słynny „Wild Oats” kilka razy był
pierwszy na mecie Sydney – Hobart i wszyscy
żeglarze znają ten jacht. Ale czy ktoś pamięta
choćby jedną łódź, która wygrała te regaty po
przeliczeniu czasów? W wyścigu mamy kilka
klas, a wiele jednostek jest klasyfikowanych
w kilku z nich. Można sięgnąć po jacht marzeń
i bić się o wszystko. Można też zaprojektować
łódź tylko po to, by wygrywała w danej grupie
– taka postawa budzi jednak we mnie pewien
sprzeciw.
„Giacomo” zdobył tytuł Line Honours
i wygrał także swoją klasę po korekcie...
To szczególny przypadek. Mówimy o jednostce, która zwyciężyła w wokółziemskich
regatach Volvo Ocean Race (pod nazwą „Groupama IV”), a później została gruntownie
przebudowana.
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Po zakończeniu ubiegłorocznego Middle
Sea Race, niektórzy obserwatorzy podważali sukcesy polskich załóg, wskazując
właśnie ich miejsca zajęte po korektach
czasów.
Trasę regat pokonaliśmy w trzy doby i 46 minut. Po przeliczeniu czasu, w rubryce corrected
time zapisano nam ponad dwa razy więcej, czyli
sześć dób, 21 godzin i 15 minut. Tuż po regatach kilku członków naszej ekipy spieszyło się
do Polski. Gdy wysiadali z samolotu na lotnisku
w Warszawie, jacht, który zwyciężył w czasie
skorygowanym był dopiero w połowie trasy
i miał do mety jeszcze 300 mil. Tak właśnie działają przeliczniki, które dla wielu uczestników
regat i obserwatorów stały się przekleństwem.
Coś chyba poszło nie tak, bo miały wyrównać
szanse, a przyczyniły się do rywalizacji projektantów i mocnej ingerencji w końcowe rankingi. Przeliczniki są tak ustawione, że najszybsze
jachty, mające współczynnik około 1,9, chcąc
uzyskać dobry wynik po przeliczeniu, muszą
żeglować prawie dwa razy szybciej od rywali.
To w praktyce nierealne. Kiedy w regatach Syd-

ney – Hobart startowała „Selma Expeditions”,
solidna łódź wyprawowa przystosowana do
podbijania lodowych akwenów, w czasie skorygowanym była niewiele wolniejsza od „Comanche”. Czy to oznacza, że polska jednostka
jest wyścigowym bolidem? Oczywiście, że nie.
Bardzo niekorzystne współczynniki mają też
jachty klas Volvo 70 i Volvo 65, co dla ich załóg
jest bardzo krzywdzące. Moim zdaniem, dobrze się stało, że do wielkich regat organizatorzy wprowadzają jachty porównywalne lub nawet jednakowe. Przeliczniki odgrywają pewną
rolę, ale pamiętajmy, że to jednak subiektywna
ingerencja w wynik regat.
Jakie masz plany?
W dłuższej perspektywie chciałbym wystartować w Transpacific Yacht Race oraz
w Newport Bermuda Race. Na razie, z powodu pandemii, organizacja takich przedsięwzięć
jest mocno utrudniona, co pokazały choćby
odwołane regaty Sydney – Hobart 2020. Wierzę jednak, że już w sierpniu znów się uda stanąć na starcie, tym razem do Fastnet Race.
Rozmawiał Marek Słodownik

Ubezpieczenie tak
wyjątkowe
jak Twój jacht

C

iekawe jachty żaglowe i motorowe
można upolować na facebookowej
grupie „Kupię / sprzedam jacht” –
internetowej platformie rynku wtórnego. Społeczność skupiająca armatorów, poszukiwaczy
i marzycieli liczy już ponad 11 000 internautów. Szczególnie w ostatnich miesiącach,
w dobie pandemii koronawirusa, grupa bardzo
się uaktywniła i urosła. Jedni jej członkowie
poszukują nowych jednostek i wystawiają na
sprzedaż starsze. Inni rozglądają się za większymi jachtami, chcąc poprawić komfort
swych podróży. Sporo osób stara się znaleźć
pierwszą w życiu łódź, by zadebiutować w roli
armatora i rozpocząć przygodę z żeglarstwem
i sportami wodnymi.
W ostatnich tygodniach członkowie grupy
oferowali między innymi łodzie wędkarskie,
motorówki typu day cruiser oraz jednostki typu
RIB. Mogliśmy upolować omegę w niezłym
stanie wraz z przyczepą. Jacht żaglowy Idea 25,
Sportinę 595, łódź motorową Calipso 750 z silnikiem 30 KM, wystawiono nawet jacht motorowy Galeon Flybridge 340 z 2012 roku.
A jakich jednostek najczęściej poszukują
członkowie grupy? Tu przekrój także jest barwww.wiatr.pl

dzo duży. Internauci pytali ostatnio między
innymi o baylinera, tesa, marinera, pegaza,
twistera, antilę, tango, sasankę, nautinera,
maxusa, phobosa, sednę, a nawet o beza. Niektórzy poszukują na przykład śródlądowego
jachtu mieczowego w cenie do 80 tys. zł lub
do 110 tys. zł, a inni pytają po prostu o „jakąś
fajną żaglówkę do siedmiu metrów”. Armatorzy wystawiają na sprzedaż także przyczepy
do swoich jednostek oraz silniki do łodzi żaglowych i motorowych. Niekiedy pod ogłoszeniami wywiązują się dość interesujące i pouczające dyskusje. Zatem, jeśli interesuje was
rynek wtórny łodzi żaglowych i motorowych
oraz akcesoriów – zaglądajcie na stronę grupy
„Kupię / sprzedam jacht” i dołączcie co społeczności. Co ciekawe, ostatnio zamieszczane
są także oferty sprzedaży nowych jednostek,
na razie przede wszystkim mniejszych łodzi
motorowych.
Zauważyliśmy też, że w grupie pojawiają
się ciekawe dyskusje pod niektórymi postami – pod koniec listopada żeglarze rozmawiali między innymi o oszustach, którzy
kradną w sieci zdjęcia jachtów, zamieszczają
ogłoszenia o ich sprzedaży na internetowych
platformach handlowych, a później, od osób
zainteresowanych zakupem, domagają się zadatków. Co wyróżnia takie ogłoszenia? Zwykle podejrzanie niska cena.
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Grupa „Kupię / sprzedam jacht”
łączy na Facebooku 11 000 osób

Skontaktuj się z nami,
aby dowiedzieć się
więcej +48 58 355 82 50

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

Gdańsk · Tel.: +48 58 355 82 50
pantaenius.pl
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Vendée Globe. Mistrzostwa samotników,
czyli w 80 dni dookoła świata

Bestaven z pucharem „Vendée Globe”.

Yannick Bestaven na jachcie „Maître CoQ IV”. Trzeci na mecie, pierwszy w rankingu.

D

ecydująca batalia o zwycięstwo
w wokółziemskich regatach samotników Vendée Globe rozgrywała
się na wodach Zatoki Biskajskiej pod koniec
stycznia, po 80 dniach rywalizacji. Do Les
Sables-d’Olonne pierwszy dotarł Charlie Dalin (jacht „Apivia”). Regaty wygrał jednak
Yannick Bestaven („Maître CoQ IV”), który
metę minął na trzeciej pozycji, ale otrzymał
rekompensatę czasową (10 godzin i 15 minut)
za udział w akcji poszukiwawczej i ratowniczej przeprowadzonej po wypadku Kevina
Escoffiera, 550 mil na południowy zachód

od Kapsztadu. Podium przedstawia się więc
następująco: pierwsze miejsce – Bestaven, drugie – Dalin, a trzecie – Louis Burton („Bureau
Vallée 2”). Przed regatami Bestaven nie był
stawiany w roli faworyta. W 2001 roku wygrał
Mini Transat, a następnie dwa razy triumfował
w Transat Jacques Vabre na łodzi Class 40. Żeglarz odnosi też sukcesy w biznesie, jest właścicielem firmy Watt & Sea, która opracowuje
hydrogeneratory jachtowe – korzysta z nich
wielu sterników z klasy IMOCA.
Pod koniec wyścigu, peleton liderów, czyli zawodników mających potencjalne szanse

Charlie Dalin na jachcie „Apivia” – pierwszy na mecie, drugi na podium.
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na końcowy sukces, liczył aż pięciu skipperów. Prowadzący Charlie Dalin sporo ryzykował, obierając kurs ku północno-zachodnim krańcom Hiszpanii, a później żeglując
przez kilka godzin w pobliżu północnych
brzegów Półwyspu Iberyjskiego. Charlie szukał odpowiednich wiatrów, by móc utrzymać
prowadzenie nad grupą pościgową, która obrała drogę północną. Dzięki dobrej taktyce
i licznym zwrotom, utrzymywał równe tempo,
płynął z prędkością przekraczającą 20 węzłów.
Najgroźniejszy w stawce był Louis Burton –
żeglując prawym halsem starał się przeciąć
kurs lidera. Ponad 100 mil za Louisem żeglowało w bliskiej odległości od siebie dwóch
zawodników: Thomas Ruyant („LinkedOut”)
oraz późniejszy zwycięzca Yannick Bestaven. Z kolei drogę południową przez Zatokę
Biskajską wybrał Niemiec Boris Herrmann
(„Seaexplorer – Yacht Club de Monaco”), który utrzymywał trzecią pozycję.
Końcówka była bardzo emocjonująca, rekompensata czasowa za udział w akcji ratowniczej czekała też na Borisa Herrmanna
(6 godzin). Charlie Dalin ukończył wyścig
w czasie 80 dni, 6 godzin, 15 minut i 47 sekund. Gdy ekipy eskortujące odprowadzały
lidera do portu, podano informację, że łódź
Borisa Herrmanna zderzyła się jednostką
rybacką. Skipper zgłosił uszkodzenie foila
na prawej burcie i poinformował, że zmierza
do mety ze zredukowaną prędkością. W tym
momencie było jasne, że jedyny obcokrajowiec w czołówce wypada z walki o podium.
Czwarte miejsce w rankingu zajął Jean Le
Cam żeglujący łodzią „Yes We Cam!” bez
skrzydeł wodnych. Herrmann został sklasyfikowany na piątej pozycji.
Zawodnicy z czołowych miejsc opłynęli świat
w ponad 80 dni, żeglując ze średnią prędkością
12,6 węzła, pokonując drogę o długości od
28 500 do 29 100 mil morskich. Na starcie stanęło aż 33 sterników. Ośmiu przerwało wyścig
i nie dotarło do mety.
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Boris Herrmann na jachcie „Seaexplorer – Yacht
Club de Monaco”. Start w Vendée Globe był dla
Niemca pierwszą samotną próbą opłynięcia
świata. Na finiszu wyścigu był blisko podium,
a nawet zwycięstwa. Fot. Jean-Marie Liot

Boris Herrmann. Niemiecki żeglarz
w pogoni za koalicją francuskich skipperów

N

iemiec Boris Herrmann zajął doskonałe piąte miejsce w regatach
samotników Vendée Globe. Tuż
przed metą miał duże szanse na to, by stanąć
na podium, a nawet na to, by zostać pierwszym
zwycięzcą tego wyścigu spoza Francji. Jednak
gdy przygotowywał się do finiszu, zderzył się
z kutrem rybackim i w jednej chwili stracił
szansę na spektakularny triumf. Mimo to, został bohaterem. Udziela wywiadów telewizyjnych i pojawia się na łamach niemieckich gazet, nie tylko sportowych. Jak Boris Herrmann
trafił do klasy IMOCA i dlaczego jego start
w Vendée Globe stał pod znakiem zapytania?
Urodził się w 1981 roku. Młodzieńcze lata
spędził w Oldenburgu (Dolna Saksonia). Rodzice od zawsze pasjonowali się żeglarstwem
– posiadali jacht, na którym spędzali urlopy, a w domu wiele rozmów dotyczyło łodzi
i przyszłych rejsów. Gdy Boris miał trzy lata,
zdiagnozowano u niego problemy z oskrzelami. Zalecono częste przebywanie na świeżym powietrzu, więc rodzice zabierali syna
na przystań, a później także na rejsy. Państwo
Herrmannowie żeglowali głównie w okolicach
Bremy i Hamburga, ale zapuszczali się również
na Bałtyk. Później mama zapisała Borisa do
www.wiatr.pl

szkółki żeglarskiej. Optimisty oraz łodzie klas
420 i 470, zmieniły optykę młodego chłopca –
poznał inne żeglarstwo i prawdziwie się nim zaraził. Gdy się przesiadł na łódkę klasy 505, jego
załoga została zauważona przez Hasso Plattnera, współzałożyciela korporacji informatycznej
SAP. Hasso zwrócił uwagę, że młodzi żeglarze
walczą ambitnie, ale sprzęt nie pozwala im
osiągnąć sukcesu. Ufundował więc chłopakom
Pozdrowienia z pokładu (27 listopada 2020 roku).

nową łódkę, wsparł finansowo ich starty i na
wyniki nie trzeba było długo czekać.
Gdy Boris miał 20 lat, dostał kolejną szansę:
udział w regatach Mini Fastnet i Mini Transat. Był wtedy najmłodszym zawodnikiem na
starcie, a mimo to zajął 10. pozycję na wodach
Anglii i 11. w wyścigu atlantyckim. – Posmakowałem prawdziwych regat i poczułem, że
chcę to robić – wspominał po latach.

Fot. Boris Herrmann / Seaexplorer - YC de Monaco
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Fot. Martin Keruzoré
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Boris Herrmann na mecie w Les Sables-d’Olonne. Zmęczenie, szczęście, sukces, kilka kilogramów mniej i trochę rozczarowania. Bo przecież podium było na wyciągnięcie ręki.

W 2002 roku regaty Volvo Ocean Race
kończyły się w Kilonii. Boris pojechał więc
na metę oglądać swoich idoli – wyścig wygrał
niemiecki zespół Illbruck Challenge z Amerykaninem Johnem Kosteckim za sterem. Na
pokładzie był tylko jeden Niemiec: Tony Kolb.
– Bardzo chciałem być na jego miejscu. Oglądałem wszystkie programy telewizyjne z jego
udziałem i zwyczajnie mu zazdrościłem – mówił Boris.
W 2005 roku wygrał Euro Cup klasy 505,
a w kolejnym sezonie później został mistrzem
świata. Później kupił jacht klasy Open 40
i w wieku 27 lat wygrał regaty Artemis Transat. Następnie wziął udział w etapowych regatach załóg dwuosobowych Portimão Global
Ocean Race. W parze z Felixem Oehme zajął
pierwsze miejsce (Open 40, double handed).
Choć marzył o uczelni sportowej, w Bremie
skończył studia ekonomiczne. To za namową
rodziców, którzy dla swego jedynaka wypatrywali jakiegoś „poważnego zajęcia”. Boris
wybrał nowy kierunek: zrównoważone zarządzanie. Nie dlatego, że kusiła go tematyka
lub perspektywa zatrudnienia, ale po prostu
na tym kierunku było najmniej zajęć. Po studiach napisał kilkadziesiąt podań o pracę, ale
wszystkie odłożył na półkę. – Planowany był
duży projekt żeglarski. Pomyślałem, że skoro
jest szansa, to zobaczmy, co przyniesie czas.
Jeśli nic z tego nie wyjdzie, pójdę do biura. Na
szczęście projekt ruszył – kilka lat byłem nawi-
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gatorem w międzynarodowej załodze jachtu
„Maserati” (klasa Volvo 70). Bardzo dużo się
wtedy nauczyłem.
Później przyszła pora na klasę IMOCA.
Okazja nadarzyła się szybko – znajomy Borisa zdobył jacht i sponsora, więc ten dołączył
do zespołu i w parze z Ryanem Breymaierem
wystartował na „Neutrogenie” w regatach
Barcelona World Race 2010/2011. Zajęli piąte miejsce, ustępując takim parom, jak zwycięzcy Jean-Pierre Dick i Loïck Peyron, czy
zdobywcy drugiego miejsca – Iker Martínez
i Xabier Fernández.
W 2015 roku Boris dostał zaproszenie na
pokład od samego mistrza Francisa Joyona.
Walczył o Trofeum Juliusza Verne na trimaWreszcie z żoną i córką.

ranie „IDEC Sport”. – Pierwsze spotkanie
z Bossem (bo tak o nim mówią), było stresującym doświadczeniem. Joyon nie traci czasu na
żadne bezproduktywne pogawędki. Pytania
wystrzeliwuje, niczym karabin maszynowy
i oczekuje krótkich odpowiedzi. Każdą dłuższą wypowiedź od razu przerywa. Bernard
Stamm powiedział mi później, że i tak miałem
z Bossem całkiem lekką przeprawę.
Ekipa Joyona popłynęła świetnie, ale rekordu nie pobiła. Rok później Boris znów
był w załodze, ale tym razem „IDEC Sport”
przegrał z pogodą i po tygodniu zawrócił do
Brestu. Mówi się, że do trzech razy sztuka, ale
przed trzecią próbą Boris odmówił, miał już
dopięty projekt na Vendée Globe 2016/2017.
Fot. Martin Keruzoré

dał się poznać jako człowiek bezpośredni,
otwarty, o dużym poczuciu humoru, z dystansem do siebie.
Na pokładzie miał tylko 130 kilogramów
żywności – potrawy liofilizowane na obiad
i kolację, mleko i płatki na śniadanie. Do tego
kawa, herbata i napoje izotoniczne. Warzyw
miał niewiele, bo – jak mówi – nie lubi zieleniny. Udało mu się unikać poważniejszych awarii, a w końcówce sprytnie zaatakował rywali
– na dwie doby przed metą miał nawet szansę
na zwycięstwo, a podium wydawało się na wyciągnięcie ręki. Tym bardziej, że na mecie miał
otrzymać rekompensatę czasową, wynoszącą
sześć godzin, za udział w akcji ratowniczej.
Niestety, kilka godzin przed metą zszedł pod
pokład, by się wykąpać i zmienić ubranie. Gdy
już zakładał sztormiak, poczuł silne uderzenie
w dziób jachtu. Wyjrzał na pokład i zamarł –
ujrzał kuter rybacki, który właśnie staranował
dziób łodzi. Kadłub był cały, ale olinowanie
nie gwarantowało bezpiecznej żeglugi z prędkością kilkunastu węzłów, więc Boris musiał
zwolnić. To był koniec marzeń o podium.
Na mecie nie chciał rozmawiać o wypadku.
Na pocieszenie otrzymał tytuł mistrza klasy
IMOCA za lata 2018-2021.
Niewiele brakowało, a Herrmann w ogóle by
nie wystartował w tych regatach. Wiosną kupił
mieszkanie w Hamburgu, ale nie zdążył się do
niego przeprowadzić. Także wiosną dowiedział się, że żona jest w ciąży, a termin porodu
wypada na wrzesień. Zastanawiał się, co robić.
Ostatecznie wziął zdjęcie córki i wyruszył na
trasę. Tęsknił. Kontaktował się z rodziną. Po
80 dniach, na mecie w Les Sables-d'Olonne
niemal popłakał się ze szczęścia, widząc córkę, która oczywiście nie poznała taty.
Dziś jest najpopularniejszym niemieckim
żeglarzem. Każde wyjście na spacer kończy
się rozdawaniem autografów, życzliwymi rozmowami i pytaniami o plany. Dlatego często
zaszywa się w domu. Odpoczywa i spędza
czas z rodziną. Żartuje, że trybu życia właściwie nie zmienił – wciąż wstaje w nocy, nasłuchuje córki, nadal jest czujny i ma bardzo
płytki sen. W planach ma zakup nowego jachtu – rozmowy w tej sprawie już trwają.
Marek Słodownik

Jacht Borisa pokiereszowany na dziobie przez kuter rybacki.

Fajnie tu, tylko
gdzie jest łódź?

POL18053 / 0320

Joyon pobił wówczas rekord, okrążając świat
w 40 dni... Jak na złość, projekt Borisa na Vendée nie wyszedł, zamiast spełnienia marzeń,
były jedynie rachunki do zapłacenia. Te wydarzenia były dla Herrmanna największą żeglarską porażką.
Od razu rozpoczął przygotowania do kolejnej edycji Vendée Globe. Na „Maserati”
poznał Pierre’a Casiraghiego, potomka rodziny książęcej z Monako. Na południu Francji
taka persona otwiera wszystkie drzwi. Pierre namówił Borisa do współpracy: on miał
załatwić finansowanie, a Boris miał zostać
skipperem – układ po prostu wymarzony. Niemiec podjął decyzję w kilka godzin i zamiast
do domu w Bremie, pojechał do Monte Carlo
finalizować szczegóły. Casiraghi jest członkiem zarządu Yacht Club de Monaco, więc
zdołał przekonać szacowne gremium do pokrycia części kosztów. Wszyscy zadowoleni:
niemiecki sponsor jachtu wszedł w krąg towarzyski klubu z Lazurowego Wybrzeża, Boris
dostał łódkę, a Pierre – zespół regatowy Team
Malizia.
Boris i Pierre zajęli razem trzecie miejsce
w Rolex Fastnet Race. Później, w parze z Francuzem Thomasem Ruyantem, Boris wystartował w Transat Jacques Vabre. Wywalczyli
niezłą piątą lokatę. Okazało się jednak, że jacht
trzeba poddać gruntownej modernizacji. Prace
rozpoczęto po regatach Route du Rhum 2018,
w których Herrmann był piąty. Wymieniono
elektronikę, żagle, olinowanie stałe, zainwestowano w nowe płetwy sterowe i foile, jedne
z największych we flocie klasy IMOCA. Dodatkowo zainstalowano laboratorium monitorujące temperaturę, skażenie powietrza, zasolenie wody oraz wiele innych parametrów – te
informacje docierały do kilońskiego centrum
badania oceanów.
Wyścig Vendée Globe był dla Herrmanna
pierwszą samotną próbą opłynięcia świata.
Przez cały czas trzymał się czołówki, a na dodatek znajdował czas, by spotykać się online
z młodzieżą zainteresowaną problemami klimatycznymi oraz z uczniami szkół z Bremy
i Hamburga. Zdalne lekcje z kapitanem żeglującym po oceanach przyciągały wielką uwagę
uczniów i budziły zachwyt nauczycieli. Boris

Fot. Martin Keruzoré
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Fot. Jean-Marie Liot / Alea

Damien Seguin. Żeglarz bez dłoni
w czołówce najtrudniejszych regat świata

Kapitan Hak, czyli Damien Seguin w okolicznościowym przebraniu na mecie regat Vendée Globe.

D

amien Seguin, prawdziwy Kapitan
Hak, zajął w Vendée Globe doskonałe siódme miejsce. We flocie jachtów starszej generacji (bez burtowych skrzydeł
wodnych) był drugi. Jego stosunkowo niewielki
budżet z trudem pokrył wszystkie wydatki – do
pracy przy jachcie angażował wolontariuszy,
biuro urządził we własnym domu, a zespół
brzegowy liczył zaledwie pięć osób (z których
trzy osoby, to po prostu członkowie rodziny).
Kluczową rolę w teamie odgrywała żona Tifenn. Choć 41-letni Francuz jest utytułowanym

sternikiem, jego wynik zaskoczył wszystkich.
Tym bardziej, że Damien urodził się bez dłoni.
Jest pierwszym w historii żeglarzem z niepełnosprawnością, który ukończył najtrudniejsze
regaty świata – wokółziemski wyścig samotników. Czym jeszcze nas zadziwi?
Damien pochodzi miejscowości Briançon leżącej w Alpach Wysokich. Wszyscy jego rówieśnicy bardzo wcześnie zaczęli zdobywać szlify
w narciarskich konkurencjach alpejskich. On
nie mógł – przeszkodą był brak ręki. Postawił
więc na narciarskie akrobacje. Ćwiczył do dnia,

Damien Seguin podczas treningu u wybrzeży Port-la-Forêt (czerwiec 2020).
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Fot. Jean-Marie Liot

w którym rodzice nie zobaczyli jego występu.
Dostał zakaz i narty powędrowały na strych.
Damien czuł się gorszy, inny, odseparowany od
rówieśników. Zazdrościł im możliwości oraz
swobody w podejmowaniu decyzji.
Wkrótce rodzina przeniosła się na Gwadelupę, gdzie ojciec Damiena otrzymał nowy kontrakt. W życiu 10-latka zmieniło się wszystko.
To na tej francuskiej wyspie, leżącej w karaibskim archipelagu Małych Antyli, co cztery
lata kończą się regaty Route du Rhum, najważniejszy atlantycki wyścig samotnych żeglarzy.
„W 1990 roku, po zakończeniu regat, z grupą
przyjaciół zacząłem pływać na optimistach.
Powietrze: 30 stopni Celsjusza. Woda: 28
stopni. Wcielaliśmy się w postaci słynnych
skipperów – chcieliśmy być jak Mike Birch,
Laurent Bourgnon i Loïck Peyron. Żeglowaliśmy, bawiliśmy się, a czas nam szybko upływał” – wspominał po latach. Podkreślał, że
właśnie regaty rumowe, zakończone w 1990
roku, najmocniej wpłynęły na jego dalsze
losy. „Uczestnicy tych regat byli dla mnie niczym gwiazdy rocka. Tylko, że żeglarstwem
się interesowałem, a muzyką nie. Choć byłem
zaledwie 11-letnim chłopakiem zbierającym
autografy, chciałem robić to samo, podążać
za nimi”. Później jego największym idolem
został Thierry Dubois, żeglarz, który przeżył wywrotkę jachtu podczas Vendée Globe
w 1996 roku. Na łodzi odwróconej dnem do
góry, kilka dni czekał na pomoc. Cudem ocalił
życie, a cztery lata później ponownie stanął na
starcie. Damien poznał swego bohatera, zostali
dobrymi kolegami.
Na studia pojechał do Francji. Chciał zostać
biologiem, ale związał się ze szkołą żeglarstwa
regatowego i szybko doszedł do wniosku, że
trudno będzie pogodzić naukę i sport. Wybrał żagle. Przeniósł się do Rennes w Bretanii
i zdobył uprawnienia instruktorskie. Rodzice
byli zdziwieni, ale nie krytykowali wyboru
syna. Damien żeglował na laserze, później został medalistą mistrzostw świata w klasie Hobie Cat 16. W 1998 roku stanął przed trudnym
wyborem. Musiał zdecydować, czy postawić
na klasę Mini, czy na konkurencje olimpijskie.
Mini było przepustką do kariery oceanicznej,
ale to małe łódki sportowe stwarzały więcej
okazji do nauki. Szybko piął się po szczeblach,
trafił nawet do kadry narodowej. Dano mu
jednak do zrozumienia, że nie ma wielkich
szans na równorzędną rywalizację z pełnosprawnymi żeglarzami. Postawił więc na klasę
2.4. Między startami, które coraz bardziej go
pochłaniały, ukończył studia i został nauczycielem wychowania fizycznego. W 2004 roku,
w wieku 25 lat, wystartował na igrzyskach paluty – marzec 2021
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Pozdrowienia z okolic przylądka Horn (4 stycznia 2021).

Fot. Damien Seguin / Groupe APICIL

Fot. Jean-Marie Liot

raolimpijskich w Atenach i zdobył złoto. Cztery lata później w Pekinie był drugi. W Londynie – czwarty. A w 2016 roku w Rio de Janeiro
ponownie zwyciężył. Do tego pięć razy wygrywał mistrzostwa świata i aż 22 razy triumfował w regatach Pucharu Świata.
Po pierwszym sukcesie olimpijskim, zgłosił się do wyścigu Solitaire du Figaro, który
we Francji jest przepustką do świata wielkich
regat. Wszystko podporządkował temu startowi, solidnie trenował, ale komisja sędziowska
nie dopuściła go do rywalizacji. „Nie da sobie
rady” – mówili jej członkowie, którzy nie ugięli się nawet po złożeniu odwołania i przedstawieniu rekomendacji uczelni. Damien czuł,
że prawie cały jego świat zaczyna się walić.
„Wtedy znów dotarło do mnie, że jestem gorszy i nie osiągnę tego, czego naprawdę chcę”.
Później założył stowarzyszenie Des Pieds
& des Mains (Stopy i Dłonie), którego celem
było wspieranie młodych ludzi z niepełnosprawnościami w aktywności na wodzie. Jeździł po szkołach i klubach, gdzie prezentował
swoją drogę i dzielił się doświadczeniami. Na
działalność stowarzyszenia szybko popłynęły
środki finansowe i wkrótce zorganizowano
pierwsze obozy żeglarskie, przez które przewinęły się setki dzieciaków z uboższych domów. Damien znowu się odnalazł...
Do rywalizacji na morzu wrócił w klasie
Figaro. Później startował w Open 40. Na pokładzie radził sobie doskonale i z rywalami
ścigał się, jak równy z równym. Chciał jednak iść dalej. W 2010 roku wywalczył prawo
startu w regatach Route du Rhum. Choć jego
łódź nie była najlepiej przygotowana, ukończył
wyścig na 10. miejscu. Dwa lata później wziął
udział w Transat Jacques Vabre, gdzie znów
nawiązał walkę z najlepszymi. Na mecie był
drugi, 10 godzin za Yannickiem Bestavenem,
zwycięzcą ostatniej edycji Vendée Globe. Od
tamtych regat Damien i Yannick pozostają
przyjaciółmi.
W kolejnych regatach rumowych Damien Seguin był ósmy, a w 2016 roku zajął szóste miejsce.
„Szkoda ostatnich kilku dni ze słabszym wiatrem, bo miałbym szansę na lepszy wynik” – mówił wtedy na mecie. W 2017 roku wygrał Tour de
France à la Voile – ten sukces otworzył mu drogę
do Vendée Globe. Pozyskał jacht „DCNS”, który
poddano gruntownej przebudowie.
Przed wyruszeniem na trasę Vendée Globe,
ostrożnie oceniał swoje szanse. „Chcę dotrzeć
do mety i osiągnąć wynik, z którego będę
dumny. Poza tym, chcę być pierwszym żeglarzem z niepełnosprawnością, który opłynął
świat w tych regatach. Nie wiem, czy jestem
wzorem do naśladowania, ale chcę udowodnić, że wiele da się zrobić” – mówił. Na trasie
regat borykał się z awariami, naprawiał żagle,
walczył z niesfornym autopilotem i pokonał
awarię zasilania. Po minięciu Nowej Zelandii,
stracił genuę. Próbował ją naprawiać, ale nie
podołał temu zadaniu aż do końca regat. W pobliżu przylądka Horn chciał być w pierwszej

Kibice czekali na mecie.

Fot. Jean-Marie Liot / Alea

piętnastce. Jednak żeglował dobrze taktycznie,
cały czas trzymał się czołówki, przez chwilę
nawet prowadził. Horn minął na czwartej pozycji, zaledwie półtorej doby za liderem – to
wydarzenie było dla Damiena przeżyciem niemal mistycznym. Na Atlantyku konsekwentnie stawiał na wschodni wiatr i sporo nadrobił.
W całych regatach przepłynął najkrótszy dystans, co pokazuje, że jest doskonałym strategiem. Na mecie w Les Sables d'Olonne był szóstym zawodnikiem (czas: 80 dni, 21 godzin, 58
minut i 20 sekund). Do zwycięzcy, Yannicka
Bestavena, stracił niewiele ponad 18 godzin.
W nieoficjalnej klasyfikacji jachtów bez hydroskrzydeł, zajął drugie miejsce, wyprzedził
go Jean Le Cam, który otrzymał rekompensatę
czasową za udział w akcji ratowniczej.
Warto zwrócić uwagę, że Damien płynął
jachtem mającym już 13 lat. Łódź nie została
specjalnie przystosowana dla osoby z niepełnosprawnością. Miał jedynie specjalne gniazdo na kabestanie młynkowym, w które wkładał kikut ręki. A także urządzenie własnego
pomysłu do korzystania z torebek z żywnością
liofilizowaną. Dzięki niemu nic się marnowało, a na dodatek mógł trzymać w lewej ręce
bardzo gorące posiłki. Gdy go pytano, jak

„Apicil” był drugim najszybszym jachtem bez foili.

sobie radzi z obsługą żagli o powierzchni 600
metrów kwadratowych, odpowiadał zdawkowo, że to kwestia wprawy.
Krótko po tym, jak Damien ukończył wyścig,
udało mi się do niego dodzwonić. Powiedział, że
jest szczęśliwy. Tydzień po zakończeniu regat,
wciąż żył wyścigiem i miał kłopoty ze snem. „Nie
mogę się przestawić na tryb lądowy. Zrywam się
z łóżka kilka razy w nocy. To bardzo męczące
dla wszystkich domowników” – mówił. Plany
na przyszłość? „Na razie muszę dojść do siebie.
Poza tym, mam mnóstwo zaproszeń na prelekcje do szkół, stowarzyszeń i klubów żeglarskich.
Media także się interesują – zupełnie, jak bym to
ja wygrał wyścig. Marzę o kilkumiesięcznym
odpoczynku z dala od cywilizacji, ale z rodziną.
To nie będzie łatwe, bo udział w Vendée Globe
sprawił, że stałem się rozpoznawalny. W sklepie
i na ulicy nawet maseczka na twarzy nie pozwala
się ukryć – brak dłoni to jednak wyraźny znak
rozpoznawczy. Chyba więc zostanę w domu na
swoistej kwarantannie, ciesząc się codziennością
wraz z żoną i dziećmi. Nie ciągnie mnie do wielkiego świata, pozostanę sobą. W następnych regatach chciałbym wystartować na jachcie nowej
generacji, z foilami. To mój żeglarski cel”.
Marek Słodownik
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Włoski zespół Luna Rossa Prada Pirelli doskonale startował i nie popełniał błędów na trasie. Zasłużone zwycięstwo!

Fot. Carlo Borlenghi

Puchar Ameryki. Włosi najlepsi
w Prada Cup, spektakularna porażka USA

Fot. www.americascup.com

Fot. Stefano Gattini

Fot. Stefano Gattini

Radość włoskiej załogi.

Francesco Bruni, Jimmy Spithill i Max Sirena.
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Brytyjczycy na jachcie „Britannia”. Fot. Stefano Gattini

Ben Ainslie z Ineos Team UK. Mina mówi wszystko.
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Kibice oglądali wyścigi na wodzie…

…oraz w wiosce regatowej na lądzie. Fot. Giulio Testa

Włosi przegrali w finale Prada Cup tylko jeden wyścig.

wykonała swoje zadanie. Całkiem dobry
dzień w biurze” – mówił Jimmy Spithill, jeden z dwóch sterników włoskiego zespołu.
„Czapki z głów dla włoskiej załogi. Jesteśmy
oczywiście rozczarowani, że nie udało się
nam wygrać tych regat. Musimy wyciągnąć
wnioski, wrócić na deskę kreślarską i zobaczyć, co da się zrobić” – mówił Ben Ainslie.
Przez 170 lat rozgrywania regat o Puchar
Ameryki, wyścigi pretendentów wyłoniły
zaledwie 36 ekip, które później rywalizowały
o trofeum z obrońcami. Włosi starali się wygrać batalię pretendentów sześć razy, udało
im się dwukrotnie. Po tegorocznym sukcesie

zapowiedziano więc powtórkę batalii sprzed
21 lat: Zatoka Hauraki, obrońcy z Emirates
Team New Zealand kontra zespół Luna Rossa
Prada Pirelli w decydującym starciu o najstarsze trofeum sportowe.


Studio Pucharu Ameryki w Yacht Clubie Gdańsk
Michał Korneszczuk, organizator regat LOTOS Nord Cup Gdańsk, zawodnik z klasy Moth i propagator nowoczesnego żeglarstwa wykorzystującego foile, zaprosił fanów Pucharu Ameryki
na cykliczne spotkania organizowane online wspólnie z Yacht Clubem Gdańsk i magazynem
„Wiatr”. Na Facebooku oraz w serwisie YouTube, prowadzący przeprowadzali ciekawe rozmowy z ekspertami i znanymi żeglarzami. Analizy wyścigów, komentarze, prognozy, zapowiedzi
kolejnych etapów rywalizacji – studio Pucharu Ameryki przez kilka tygodni przybliżało polskim
internautom regaty rozgrywane na drugim krańcu świata, w nowozelandzkim Auckland. Oprócz
Michała Korneszczuka, audycje prowadzili Tomasz Micewicz i Paweł Nawrocki. W programach
gościli: Mateusz Kusznierewicz, Łukasz Wosiński, Patryk Zbroja, Piotr Harasimowicz, Dominik
Życki, Andrzej Borowiak, Marcin Styborski, Krzysztof Olejnik, Roman Paszke, Tymoteusz Bendyk
i Jakub Surowiec. Poszczególne odcinki oglądało w sieci od kilku do kilkunastu tysięcy osób.
www.wiatr.pl

Fot. Carlo Borlenghi

Fot. Stefano Gattini

łoski zespół Luna Rossa Prada
Pirelli wygrał w Nowej Zelandii
regaty pretendentów do Pucharu Ameryki (Prada Cup) i tym samym zdobył
prawo do rywalizacji o trofeum z obrońcami
pucharu, drużyną Emirates Team New Zealand. Kluczowe role we włoskiej załodze
pełnili Max Sirena, szef zespołu i skipper,
oraz sternicy Francesco Bruni i Jimmy Spithill. Finałowe regaty America’s Cup maiły
się rozpocząć 6 marca, ale zostały przełożone
z powodu pandemii.
Do regat Prada Cup przystąpiły trzy ekipy:
New York Yacht Club American Magic (USA),
Luna Rossa Prada Pirelli (Włochy) oraz Ineos
Team UK (Wielka Brytania). W początkowej
fazie rywalizacji (round robins) kibiców zaskoczyła doskonała postawa Brytyjczyków, którzy
we wcześniejszych próbach na łodziach klasy
AC75 radzili sobie najsłabiej. Równie sporym
zaskoczeniem była wyjątkowo kiepska dyspozycja Amerykanów, którzy nie tylko ponosili
porażkę za porażką, ale na dodatek, po błędzie
sternika Deana Barkera, zaliczyli spektakularną wywrotkę, w wyniku której w kadłubie
powstała duża dziura, a łódź omal nie zatonęła.
W fazie round robins, brytyjski skipper
Ben Ainslie wraz z załogą wygrali wszystkie sześć wyścigów, Włosi zanotowali trzy
wygrane i trzy porażki, a Amerykanie – aż
sześć przegranych. Po tej rundzie Ineos Team
UK awansował do finału Prada Cup, a Włosi i Amerykanie rozegrali między sobą rundę
półfinałową. W tych wyścigach zespół American Magic znów nic nie ugrał, uległ rywalom
0:4 i odpadł z rywalizacji.
Finał Prada Cup zapowiadał się pasjonująco.
Okazało się, że włoski zespół jest naprawdę
mocny i nie dał szans Brytyjczykom, którzy
zdołali wygrać zaledwie jeden wyścig. Rywalizacja zakończyła się wynikiem 7:1. Włochom
sprzyjały średnie wiatry, doskonale startowali,
nie popełniali błędów na trasie i szybko osiągali optymalną prędkość po zwrotach. Brytyjczycy byli bezradni, a Ben Ainslie, tuż przed
ostatnim wyścigiem, wydawał się wręcz bezsilny i zrezygnowany.
„Ograniczaliśmy błędy, zachowywaliśmy spokój, podejmowaliśmy dobre decyzje, a łódź
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sport match racing

Załogi startujące w Polskiej Lidze Żeglarskiej będą w tym sezonie rywalizować na jachtach klasy RS21. 		

Fot. www.rssailing.com

Polska Liga Żeglarska. Rekordowa liczba
zgłoszeń przed siódmym sezonem rozgrywek

P

adł rekord w zgłoszeniach do Polskiej
Ligi Żeglarskiej – aż 40 klubowych
drużyn potwierdziło start w tegorocznych rozgrywkach. 18 zespołów wystartuje
w ekstraklasie i 18 będzie rywalizować w pierwszej lidze. O wolne miejsca w niższej klasie rozgrywkowej ubiega się aż 17 ekip (13 awansuje)
– rozegrają one regaty kwalifikacyjne. Polska
Liga Żeglarska wyrosła już na drugą najliczniejszą w Europie (po niemieckiej). Wyprzedzamy między innymi Szwedów, Duńczyków,

Szwajcarów, Włochów, Holendrów i Rosjan.
Nasze rozgrywki zyskują też coraz większą popularność w mediach społecznościowych – na
Facebooku i YouTube. Dlatego organizatorzy
idą za ciosem i pozyskują dziewięć nowych
jachtów (RS21), powiększają grupy rozgrywkowe (z 12 do 18 zespołów), organizują regaty
na nowym akwenie (Zalew Zegrzyński), planują też promocję lig regionalnych, które mogą
się stać naturalnym zapleczem dla rozgrywek
ogólnopolskich.

Przed startem rozgrywek, organizator PLŻ zaprosi załogi na treningi na nowych jachtach.
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Fot. Phil Jackson

– Polska Liga Żeglarska pobudziła do działania stare kluby z tradycjami, ale przyczyniła
się także do tworzenia nowych, które powstają
tylko po to, by uczestniczyć w naszych regatach. Staliśmy się także ważnym poligonem
doświadczalnym dla regatowców z kadry narodowej oraz byłych zawodników. W minionym sezonie w ligowych regatach ścigali się na
przykład Anna Weinzieher, Dominik Buksak,
Tadeusz Kubiak, Adam Głogowski i Gosia
Białecka. Natomiast w tym roku zadebiutuje
Monika Bronicka, która zapowiedziała powrót
na regatowe trasy – mówi Maciej Cylupa, organizator PLŻ.
Pierwsze regaty Polskiej Ligi Żeglarskiej
rozegrano w 2015 roku. – Prowadząc od 2007
roku cykl Polish Match Tour i obserwując rozwój Niemieckiej Ligi Żeglarskiej (Deutsche
Segel-Bundesliga), spostrzegłem, że nastał
czas, by przedstawić polskiemu środowisku
nowy model rozwijania żeglarskiej pasji – dodaje Maciej. – Korzystając z sześciu szczecińskich jachtów Tom 28 oraz z sześciu trójmiejskich łodzi Delphia 24, wspólnie z Rafałem
Sawickim z GSC Yachting zaproponowaliśmy
polskim klubom nową formułę rywalizacji:
przyjeżdżasz na regaty z plecakiem, gotowy
sprzęt czeka na wodzie, rywalizujesz przez
weekend w systemie przesiadkowym i wracasz do domu. Odpada kupowanie, utrzymywanie i transportowanie jachtów. Nie trzeba
luty – marzec 2021
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wodować łodzi i tracić czasu na mozolne pakowanie sprzętu. Wpadasz w sobotę, kończysz
pływanie w niedzielę po południu i spokojnie
wracasz do codziennych obowiązków. Początkowo frekwencja nie była najlepsza, ale
dziś mamy już więcej chętnych niż możliwości sprzętowych i organizacyjnych. Dlatego
po raz pierwszy musimy zorganizować regaty kwalifikacyjne (Sopot, 16-18 kwietnia)
– będą w nich uczestniczyć wszystkie ekipy,
które chcą się włączyć do zabawy. Co ciekawe, wśród pretendentów nie brakuje mocnych
drużyn i znanych nazwisk, są na przykład ekipy Patryka Zbroi, Wojtka Myśliwca czy Kasi
Goralskiej.
Przez pierwsze cztery lata rozgrywano jedynie regaty ekstraklasy. Później utworzono
drugą grupę, czyli pierwszą ligę. Wraz z rozwojem cyklu, rósł także poziom rywalizacji.
W poprzednim sezonie plany niektórych załóg
pokrzyżował covid-19, ale mimo to wszystkie
miejsca w obu ligach zostały zajęte. Rozegrano
osiem imprez – cztery w ekstraklasie i cztery
w pierwszej lidze. Polskie rozgrywki były jedyną żeglarską ligą w Europie, która mimo
pandemii, zdołała zrealizować cały program
przygotowany na sezon 2020. – Odpowiedź
środowiska jest dla nas nagrodą za pracę i cierpliwość. Cieszymy się, że tak wielu żeglarzy
uwierzyło, że liga działa sprawnie, jest trwałym zjawiskiem, a także ważnym elementem
polskiego żeglarstwa regatowego – dodaje Maciej Cylupa.
Organizatorzy Polskiej Ligi Żeglarskiej szczególną uwagę zawracają na obecność w nowych
mediach – zadbano o tracking GPS, relacje na
Facebooku, komentarze, wywiady i analizy.
Macieja Cylupę wspiera w tych działaniach
Zuzanna Czuryło, była kadrowiczka z olimpijskiej klasy windsurfingowej RS:X. Dzięki
relacjom, uczestnicy regat stali się ważnymi
aktorami budującymi emocje i dramaturgię
www.wiatr.pl

zawodów, a liga i polski match racing dotarły
nawet do osób, które nie miały wcześniej nic
wspólnego z regatowym żeglarstwem. Niedawno powstał też nowy żeglarski kanał na
YouTube zatytułowany OCS.
Jakie reguły proponuje Polska Liga Żeglarska? Kluby zgłaszają się do sezonu i powołują
drużynę. Na każde regaty mogą wysłać dowolną ekipę złożoną z sześciu zawodników.
W trakcie wyścigów na pokładach są czteroosobowe załogi, a podczas jednego weekendu
każdy zespół może dokonać dwóch zmian
w składzie. Po sezonie, cztery najsłabsze zePrzed nami siódmy sezon PLŻ.

Fot. Gwidon Libera

społy opuszczają ekstraklasę, a cztery najlepsze z pierwszej ligi awansują na ich miejsca.
Z kolei cztery ostatnie z pierwszej ligi muszą
uczestniczyć w regatach kwalifikacyjnych. Po
każdym sezonie, pięć najlepszych ekip z ekstraklasy zdobywa prawo startu w europejskich
rozgrywkach Sailing Champions League.
Nabór do kolejnych edycji Polskiej Ligi Żeglarskiej ogłaszany jest jesienią. Do połowy
stycznia należy potwierdzić start i opłacić wpisowe – w tym roku kluby płaciły po 10 tys. zł
(po 2 tys. zł za każdą z czterech imprez głównych oraz 2 tys. zł za regaty kwalifikacyjne).
Ekipy, które odpadną w kwalifikacjach, otrzymają zwrot opłaty za regaty główne, w których
nie wezmą udziału. Na wszystkie regaty organizator zapewnia profesjonalnych arbitrów,
flotę jachtów one design wraz z serwisem,
oprawę, komunikację w mediach oraz catering. Wpisowe od uczestników pokrywa od 30
do 40 proc. całego rocznego budżetu Polskiej
Ligi Żeglarskiej. Brakujące środki organizator
pozyskuje od sponsorów i lokalnych władz,
które doceniają wartość wydarzeń żeglarskich
i chcą gościć widowiskowe regaty na swoich
akwenach.


Najlepsze załogi z ekstraklasy otrzymują prawo startu w Sailing Champions League.

Fot. Gwidon Libera
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Sundancer 320 OB ma wszystko, czego
możemy oczekiwać od jachtu rodzinnego,
ale także wszystko, czego powinniśmy
wymagać od jednostki sportowej.
Fot. Richard Steinberger Photography

Sea Ray Sundancer 320.
Nowy model z silnikami przyczepnymi

S

należącej do Brunswick Boat Group, nie zwlekali z prezentacją tej wersji łodzi. Jacht powstaje
w polskiej stoczni MPPB J.W. Ślepsk, a dystrybutorem na krajowy rynek jest przedstawiciel Sea
Ray – firma Power Boats.
Premierowy egzemplarz opuścił stocznię
w maju. Krótko po technicznych próbach, wyjechał do Holandii. W zorganizowaniu testu

przeszkadzały pogoda oraz kolejne ograniczenia
związane z pandemią, a później na dodatek odwołano targi w Cannes. Na szczęście trafiłem do
pobliskiej miejscowości Mandelieu-la-Napoule,
gdzie wreszcie mogłem popływać nową łodzią.
Sundancer 320 OB ma wszystko, czego
możemy oczekiwać od jachtu rodzinnego, ale
także wszystko, czego powinniśmy wymagać

Fot. Richard Steinberger Photography

ea Ray Sundancer 320 OB to łódź z silnikami zaburtowymi będąca rozwinięciem modelu Sundancer 320, który
z silnikiem stacjonarnym debiutował na targach
w Düsseldorfie w styczniu 2020 roku. To światowy trend – niemal na wszystkich rynkach rośnie
popularność łodzi z silnikami przyczepnymi.
Dlatego przedstawiciele amerykańskiej marki,

Przy sterówce zamontowano wygodny dwuosobowy fotel.
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Fot. Sea Ray

Podczas postoju, pokład dziobowy możemy osłonić rozkładanym zadaszeniem.

luty – marzec 2021

jachty motorowe Playboat

Dziobówka może być wygodną sypialnią…

od jednostki sportowej. Podczas kilkudniowych wakacji przyda się wygodne wnętrze,
toaleta z prysznicem oraz kambuz, w którym ugotujemy posiłek. Ważne jest również
bezpieczeństwo, także najmłodszych załogantów. Wszystko to oferuje nam ta ciekawa
jednostka. Na łodzi są cztery miejsca do spania w kabinach, ale na pokładzie zmieści się
nawet 12 osób.
Sundancer ma dwie otwarte dwuosobowe
kabiny. Zejście do nich znajduje się na lewo od
sterówki. W dziobówce jest kanapa w kształcie litery V, która otacza składany trójkątny
stolik. To przytulne pomieszczenie może też
pełnić funkcję jadalni. A wieczorem obniżamy stół, rozkładamy materac i mamy duże
dwuosobowe łóżko. Druga kabina znajduje
się pod podłogą kokpitu (może być schowana
za zasłoną). Są tam dwa pojedyncze łóżka,
które w razie potrzeby możemy połączyć.
Podróżując w dwie osoby, to pomieszczenie
będzie naszą główną sypialnią – dziobówka
stanie się wtedy kabiną gościnną. Tuż za zejściówką, na lewej burcie, zainstalowano pomocniczy kambuz, czyli lodówkę i kuchenkę
mikrofalową. Na przeciwnej burcie jest łazienka z prysznicem. Z kolei główny kambuz
zajmuje miejsce w kokpicie, na prawej burcie.
Mamy tu lodówkę, zlewozmywak i dwupalnikową kuchenkę.
Kokpit jest otoczony wysokimi burtami.
Podczas gorszej pogody, możemy go przykryć rozkładanym tentem. W trakcie naszego
testu aura nie rozpieszczała, więc pływaliśmy z częściowo rozstawionym namiotem
– nie przeszkadzał w nawigacji, jedynie
krople deszczu nieznacznie ograniczały widoczność. W kokpicie, oprócz kambuza na

SEA RAY SUNDANCER 320 OB
Długość

10,64 m

Szerokość

3,23 m

Zanurzenie

1,09 m

Waga

6206 kg

Zbiornik paliwa
Zbiornik wody
Silniki

www.wiatr.pl

600 l
120 l
2 x Mercury 350 Verado
3 x Mercury 250 Verado

…lub kameralnym salonikiem.

Fot. Fot. Sea Ray

Kokpitowy salon, otwarty na rufę, pomieści całą załogę, sternika i nawigatora. Przejście na dziób znajduje się
z lewej strony.
Dwuosobowa kabina w centralnej części kadłuba.

prawej burcie, mamy kanapę ze stolikiem po
lewej stronie i narożnikowy fotel po prawej.
Trójkątny stół możemy opuścić (cała rufowa
część zamienia się wtedy w duże łóżko). Dalej, na lewej burcie, jest szeroki fotel z przekładanym oparciem, natomiast z prawej strony – sterówka z dwuosobowym fotelem.
Na pokład dziobowy przechodzimy osłoniętym i zabezpieczonym korytarzem wzdłuż
lewej burty – wystarczy uchylić drzwiczki
i lewą skrajną część owiewki. W przedniej
części jest bardzo wygodna trzyosobowa
leżanka z podłokietnikami i regulowanymi
zagłówkami. Możemy tu dodatkowo ustawić
niewielki okrągły stolik. Łóżko jest otoczone wygodnym i bezpiecznym półpokładem,
burtami oraz relingami. Przestrzeń otwartego pokładu dziobowego jest doskonale wykorzystana. Dodatkowo możemy tu rozstawić
zadaszenie chroniące przed słońcem.
Testowany egzemplarz napędzany był dwoma silnikami Mercury Verado – każdy o mocy
350 KM. Łódź wyposażono w joystick i system automatycznego trymu activ trim. Stanowisko sternika znajduje się na lekkim
podwyższeniu, więc widoczność jest bardzo
dobra we wszystkich kierunkach. Jacht jest
zwrotny i nawet przy ostrych manewrach
i dużej prędkości, śruby nie łapią powietrza.
Kadłub bardzo dobrze utrzymuje kurs i pręd-

Dobrze rozplanowane wnętrze modelu Sundancer 320
z kojami dla czterech osób.

kość. Podczas pomiarów, z włączonym systemem activ trim, zanotowaliśmy maksymalną prędkość 36 węzłów (obroty: 6000 rpm).
Później, po wyłączeniu automatycznego trymu, udało mi się dołożyć jeszcze dwa węzły.
Na wejście w ślizg łódź potrzebuje zaledwie
siedmiu sekund, a najprzyjemniej podróżuje się z prędkością 25, 27 węzłów. Również
manewry portowe nie są dla tej jednostki
wielkim wyzwaniem. Podczas testu popłynęliśmy do niewielkiej i szczelnie wypełnionej
jachtami mariny. Z pomocą joysticka, bez
trudu manewrowaliśmy między łańcuchami
kotwic.
Sea Ray Sundancer 320 OB to łódź wygodna, bezpieczna, uniwersalna i z pewnością nie
będziecie się na niej nudzić. Podczas żeglugi
potrafi pokazać pazur. Niecierpliwie czekamy zatem na test kolejnej łodzi z tej linii
– będzie to flagowy Sundancer 370, którego
światową premierę online przeprowadzono
w lutym tego roku.
Arek Rejs
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Dane techniczne

Cruise 2.0 T/R

Cruise 4.0 T/R

Cruise 10.0 T/R

Moc wejściowa (W)

2,000

4,000

10,000

Moc napędowa (W)

1,120

2,240

5,600

Porównywalny silnik spalinowy
(moc na wale)

5 HP

8 HP

20 HP

Porównywalny silnik spalinowy
(siła ciągu)

6 HP

9.9 HP

25 HP

Maksymalna ogólna wydajność (%) 56

56

56

Napięcie nominalne (V)

24

48

48

Masa całkowita (kg)

T: 17.5 (S) / 18.6 (L) T: 18.3 (S) / 19.4 (L) T: 60.3 (S) / 61.8 (L) / 63.0 (XL)
R: 15.3 (S) / 16.2 (L) R: 16.1 (S) / 17.0 (L) R: 59.8 (S) / 61.3 (L) / 62.5 (XL)

Długość kolumny (cm)

62.4 (S) / 74.6 (L)

62.4 (S) / 74.6 (L)

38.5 (S) / 51.2 (L) / 63.9 (XL)

bavariayachts.com
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Magazyn „Wiatr” na papierze
i w wersji elektronicznej

M

Nowy WEB KIOSK wiatr.pl/archiwum to przyjazne narzędzie pozwalające w prosty sposób
przerzucać strony i powiększać tekst za pomocą suwaka umieszczonego w dolnym prawym
rogu ekranu. Wydania publikowane w WEB KIOSKU oraz w aplikacji WIATR zawierają linki
do stron naszych partnerów oraz pliki multimedialne: galerie zdjęć i filmy.
ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 4314300
Marina’Club, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. 601984897
Sklep żeglarski Maritim Shop Yard, Szczecin, Przestrzenna 11,
tel. (91) 4613950
Maritime Consulting Poland – szkolenia żeglarskie
i motorowodne, Koszalin, Andersa 1/3, tel. 665106607
Sklep żeglarski Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 4883353
Sklep żeglarski Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 4613992
Sklep żeglarski Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 4692324
Armatorski Klub Żeglarski AKŻ’90 Wałcz, Zdobywców Wału
Pomorskiego 10
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 696298807
Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinku, Bohaterów
Warszawy 6a, tel. (94) 3723700
Dom Żeglarski Mila – szkolenia, rejsy, czartery, Szczecin,
Przestrzenna 3, tel. (91) 3070500
M-Service Centrum Webasto – instalacje do jachtów, Szczecin,
Przecław 3j, tel. 506090609
Marina Solna Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. 785882842
Przystań Żeglarska Papaj, Mielno, Chrobrego 32, tel. 665106607
Sklep żeglarski Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e,
tel. (94) 3516302
Tawerna U Pirata, Marina Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91)
608269185
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 19, tel. (91) 4600844
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 4612734
Marina Kamień Pomorski, al. Mistrzów Żeglarstwa 2, tel. 661213391
Jach Klub Marynarki Wojennej Kotwica Świnoujście,
Włodzimierza Steyera 6, tel. 608626080
Ośrodek Sportów Wodnych w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1,
tel. 512338983
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 3219177
Klub Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 7472512
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 3546073
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Piastów 41,
tel. (91) 4494771
Port Jachtowy Darłowo, Józefa Conrada 27, Darłowo,
tel. (94) 314 51 85
POMORSKIE
SoGood Gdynia – restauracja przy Marinie Yacht Park, parter Sea
Towers, Hryniewickiego 6, tel. 577880889
Marina Yacht Park – bosmanat, Gdynia, Arkadiusza Rybickiego 4c,
tel. 785557777
Eljacht – elektronika jachtowa, Gdańsk, Łowicka 13,
tel. (58) 3207024

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

Sklep żeglarski Wind, Gdańsk, Szafarnia 11/u16, tel. (58) 3016630
Sklep żeglarski Clipper, Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel. (58) 6616085
Marina Przełom, Gdańsk Górki Zachodnie, Przełom 24,
tel. 668868228
Sklep Code Zero – produkty z tkanin żaglowych, Sopot,
Bohaterów Monte Cassino 10, tel. 505426 435
Marina Gdynia – bosmanat, al. Jana Pawła II 13A, tel. 785174719
Sklep żeglarski Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 6216800
Decathlon Gdańsk Kartuska, Szczęśliwa 1, tel. (58) 3558200
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – filia biblioteki
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, Gabriela Narutowicza 11/12,
tel. (58) 3471799
Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia, Hestii 3, tel. (58) 5557200
Sklep żeglarski Sailovnia, Gdynia, Chwaszczyńska 151e,
tel. 517260626
Tawerna Mistral – Port Jachtowy Puck, Lipowa 1, tel. 655513551
Chojnicki Klub Żeglarski Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 3988120
Gdański Klub Morski LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 3050450
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 3988160
Port Jastarnia – kapitanat, Portowa 43, tel. (58) 6735960
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Gdańsk Górki Zachodnie,
Stogi 21, tel. (58) 3222601
Przystań COSA AZS – hotel Galion, Gdańsk Górki Zachodnie,
Stogi 20, tel. (58) 3248100
Marina Gdańsk, Szafarnia 6/u4, tel. 695564848
Marina Sopot – bosmanat w budynku przy molo, tel. 500696588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak, 31 Stycznia 52,
Chojnice, tel. 523972569
Yacht Klub Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 3050507
Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Gdańsk Górki Zachodnie, Przełom 9,
tel. (58) 3073115
Szkoła Żeglarska Adkonis, tawerna, Bobęcino 8, Miastko,
tel. 503875536
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Port Sztynort – kapitanat, Sztynort 11, tel. 663427779
Sklep żeglarsko-rowerowy w Sztynorcie, Sztynort 11,
tel. 535308034
Port Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 6484093
Stowarzyszenie Sportów Wodnych MOS Iława, Karola
Chodkiewicza 5, tel. (89) 6482596
Sklep żeglarski Aqua-Sport, Olsztyn, Klebark Mały 27B, tel. (89) 5320302
Junga Olsztyński Klub Żeglarski, Olsztyn, Sielska 38,
tel. 606259643
Przystań Warmia Klub Sportowy – recepcja hotelu, siedziba YKP
Olsztyn, Żeglarska 6, tel. (89) 5276425
Klub Żeglarski Ostróda, Józefa Sowińskiego 12, tel. 573636425

WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE
Sklep żeglarski Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 8427170
Sklep żeglarski Kada-Plus, Poznań, Dąbrowskiego 158a,
tel. (61) 8474555
Jacht Klub Wielkopolski, Poznań, Wilków Morskich 17/19,
tel. (61) 8482691
Decathlon Swadzim, Tarnowo Podgórne, św. Antoniego 5,
tel. (61) 6580300
Klub Żeglarski Navigare, Poznań, Wilków Morskich 23/25,
tel. 515186315
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Główne punkty, do których dociera magazyn „Wiatr”. Wersje PDF wszystkich numerów dostępne są na portalu www.wiatr.pl

agazyn „Wiatr” ma już ponad 10 lat – ukazuje się od marca 2010 roku w wersji drukowanej i elektronicznej (pismo zawsze pobieramy za darmo i bez logowania). Poniżej
przedstawiamy główne punkty, do których docierają egzemplarze drukowane. Zachęcamy też do lektury wydań elektronicznych.
e-Wydania w wersji PDF: na stronie wiatr.pl i na Facebooku (opcja POBIERZ).
e-Wydania w WEB KIOSKU: wiatr.pl/archiwum (opcja CZYTAJ)
e-Wydania w aplikacji WIATR: na smartfonach i tabletach w App Store i Google Play.
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WEB KIOSK

Mosiński Klub Żeglarski, Przystań nad Jeziorem Dymaczewskim,
tel. 730730789
Ośrodek żeglarski AZS, Poznań, Nad Jeziorem 103,
tel. (61) 8482940
Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
Przystań żeglarska Leszczyńskiego Towarzystwa Żeglarskiego
– Jezioro Dominickie, Boszkowo, Turystyczna 5
Ośrodek LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 5371145
Poznański Klub Morski LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120
Regatta Hotel, Poznań Kiekrz, Chojnicka 49, tel. (61) 8488308
Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz, Wilków Morskich 13,
tel. (61) 8482701
Szkoła Żeglarstwa Morka – Przystań Kalisz, Wał Piastowski 3,
tel. (62) 7671867
Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy, Poznań, Wilków
Morskich 37/39
Klub Żeglarski Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań,
Nad Jeziorem 101
Restauracja Bumerang, Poznań Kiekrz, Chojnicka 72,
tel. (61) 8482849
Sailing Machine Show Room, Gowarzewo, Siekierecka 22b,
tel. 791970224
Yacht Klub Polski Kalisz, Częstochowska 7
Port jachtowy Szałe – zbiornik Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Krzymów, Szczepidło 88c, tel. 601749152
Wolsztyński Klub Żeglarski, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 3473584
Zbąszyński Klub Żeglarski, Zbąszyń, Łąkowa 7
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, Poznań, Wodna 8/9,
tel. (61) 8354935
Yacht Club Sława – Uczniowski Klub Sportowy, Nowosolska 2B,
tel. 601401388
Sklep żeglarski Sorba – sprzęt do sportów wodnych i sprzęt
ratowniczy, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 7170231
Lubuski Yacht Klub ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27,
tel. (78) 3253078
Nadzór Wodny Słubice – keja miejska, Słubice, 1 Maja 35, tel. 694403726
MAZOWIECKIE
Parker Poland – łodzie, silniki, elektronika, osprzęt, Cząstków
Polski 171, tel. (22) 7851111
Port Nieporęt-Pilawa, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
Sklep żeglarski Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,
tel. (22) 6160279
Szkoła Żeglarstwa Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34,
pokój 17, biurowiec IMM, lokal 14, tel. (22) 6519035
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 8777888
Polski Związek Żeglarski, Warszawa, Stadion Narodowy, al. Księcia
Józefa Poniatowskiego, tel. (22) 5416363
Decathlon Targówek, Warszawa, Geodezyjna 76, tel. (22) 3337000
Decathlon Piaseczno, Puławska 37, tel. (22) 1823110
Sztorm Grupa – kursy i rejsy żeglarskie, Centrum KonferencyjnoRekreacyjne Promenada, Białobrzegi, Spacerowa 35, tel. 669900600
Sklep żeglarski Żeglarz, Warszawa, Ludwika Waryńskiego 3,
tel. (22) 8251762
Sklep Jaskkor – żywice i produkty jachtowe, Warszawa,
Wólczyńska 133 budynek 4, tel. (22) 621 30 07
Sklep L&N – farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604500102
Sklep żeglarski Musto – sztormiaki i odzież żeglarska, Warszawa,
al. Prymasa Tysiąclecia 76E, tel. (22) 8830048
Port WTW Zegrze – Ośrodek Sportów Wodnych Marina,
Warszawska 1, tel. 608341646
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Warszawa, Kopernika 30,
pokój 406, tel. (22) 8264364
Port SWOS – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2,
Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 7822183
Klub Sportowy Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2,
tel. (22) 8395989

Sklep żeglarski Centrum Jachtingu, Warszawa,
Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 8395353
Księgarnia Sklep Podróżnika, Warszawa, Kaliska 8/10,
tel. (22) 8225487
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 6686608
Klub Mila Zegrzynek, Jadwisin, Jerzego Szaniawskiego 56,
tel. (22) 7827302
Port Jadwisin – Yacht Klub Polski Warszawa, Serock,
Księcia Radziwiłła 2, tel. 519190545
Hotel 500, Zegrze, Warszawska 31a, tel. (22) 7746600
Port Jachtowy i Restauracja Szanta Cafe, Zegrze Południowe,
Warszawska 47, tel. 509288201
Port TKKF Wodnik, Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 7748760
Ka jak kawiarnia – restauracja nad rzeką Narew, Nowy Dwór
Mazowiecki, Tadeusza Kościuszki 13, tel. 572734720
Płocki Okręgowy Związek Żeglarski – przystań rzeczna nad Wisłą,
Płock, Rybaki 10, pokój 3, tel. 603291061
KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep żeglarski Adventure – zabudowa, remonty, silniki, transport
łodzi, Inowrocław, Poznańska 265, tel. 510088521
Klub Żeglarski Wind – Przystań Jachtowa Romanowo,
Koronowo, Jachtowa 1, tel. 523822848
Klub Sportowy Zjednoczeni – zbiornik Balaton, Bydgoszcz,
Polanka 13, tel. 601684762
Marina Pieczyska – Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek
Żeglarski, Koronowo Pieczyska, Warszawskich
Rodzinny Port Jachtowy Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa 10,
tel. 606770843
Sklep żeglarski Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25,
tel. 519621482
Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie, Szkolna 18,
tel. 888736564
Yacht Club Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 2550255
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska
klubu „Jantar”, Toruń, Dziewulskiego 12, tel. 668079815
Przystań na Zalewie Włocławskim – baza żeglarska klubu
sportowego Aqua, Włocławek, Płocka 187, tel. 606424772
ŁÓDZKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep żeglarski Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. 505820506
Sklep żeglarski Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 6763358
Szkoła Żeglarstwa Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3,
tel. 663567514
Jacht Klub Elektron przy Elektrowni Bełchatów – Wioska
Żeglarska Zarzęcin nad Zalewem Sulejowskim (tawerna Korsarz),
tel. 607972585
Port Jachtowy Maruś – Zalew Sulejowski, Swolszewice Małe,
Żeglarska 1
Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski, Tomaszów
Mazowiecki, Dzieci Polskich 41A, tel. 502313006
Zalew Kielce – Uczniowski Klub Sportowy, Kielce, Zagnańska 110,
tel. 501458100
DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sklep żeglarski Hobby, Wrocław, Grabiszyńska 281 (FAT),
tel. (71) 3390374
Decathlon Wrocław, Bielany Wrocławskie, Francuska 2,
tel. (71) 7384675
Yacht Club Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 12, tel. 609542255
Sklep sportowy Hejszowina, Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 33,
tel. (74) 8670253
Przystań Żeglarska Witka – zbiornik Niedów
Klub Sportowy Turów – sekcja żeglarska, Zgorzelec, Maratońska 2
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604109715
Sklep sportowo-turystyczny Szpej, Brzeg, Rynek 13,
tel. 605744483

UŻYJ APLIKACJI

WIATR.PL/ARCHIWUM

POBIERZ

CZYTAJ

dystrybucja magazynu wiatr

ŚLĄSKIE
Przystań Siewierz Jeziorna, Siewierz, Chmielowskie 1
Przystań Champion Aktywny Wypoczynek, Boguchwałowice,
Kormoranów 1, tel. 602 66 99 22
ActiveGames.pl – sklep dla wodniaków i żeglarzy, Radzionków,
Orzechowska 104, tel. 796 521 697
Sklep żeglarski Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Harcerska 20,
tel. (32) 2295046
Sklep Splot – liny, linki, sznury, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 3312094
Marina Gliwice – przystań motorowodna, Gliwice, Portowa 28,
tel. 608010383
Charter.pl – szkolenia, rejsy, czartery, Bielsko-Biała,
Józefa Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 4971057
Decathlon Bielsko-Biała, Bohaterów Monte Casino 425,
tel. (33) 4453580
Śląski Yacht Club – stanica żeglarska Rzeczyce nad jeziorem
Dzierżno Duże, ul. Piaskowa, tel. 737494424
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, 1 Maja 45-47, tel. 668844746
Przystań Zarzecze nad Jeziorem Żywieckim, Zarzecze koło
Żywca, Plażowa, tel. 600302826
Yacht Club Opty – tawerna i przystań nad jeziorem Dziećkowice,
Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. 603580206
Klub Wodny LOK Garland Gliwice – przystań nad jeziorem
Dzierżno Małe, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III – ośrodek żeglarski nad zbiornikiem
Pogoria III, Dąbrowa Górnicza, Zakładowa, tel. (32) 2612511
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b,
tel. 605282169
PODLASKIE I LUBELSKIE
Port Szekla – Marina PTTK w Augustowie, Nadrzeczna 70a,
tel. 785020201
Sklep żeglarski Boatshop, Augustów, Rajgrodzka 98G,
tel. (87) 6433555
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, Lublin, Nadbystrzycka 44a/1007,
tel. 519615980
Yacht Klub Polski Lublin, Juranda 7
Przystań nad Zalewem Zemborzyckim, Lublin, Krężnicka 6,
tel. 663933266
MAŁOPOLSKIE I PODKARPACKIE
Sklep żeglarski Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 2940670
Klub Żeglarski Horn Kraków – przystań nad zalewem Bagry,
Kozia 22, tel. (12) 6530508
Tawerna Stary Port, Kraków, Floriana Straszewskiego 27 (wejście
od ul. Jabłonowskich), tel. (12) 4300962
Yacht Klub Polski Kraków, os. Mogiła Przystań nad Wisłą,
tel. (12) 6422829
Nowy Port Marina Kluszkowce nad Jeziorem Czorsztyńskim –
Tawerna Kapitańska, Kluszkowce-Plaża, Przedszkolaków 3,
tel. 609264633
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie w Nowym Targu –
przystań nad Jeziorem Czorsztyńskim, Czorsztyn, Stylchyn 36,
tel. 530523433
Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych Easy Sailing,
Tarnów, Generała Michała Tokarzewskiego 4, tel. 575573444
Tarnowski Yacht Club Azoty, Tarnów,
Eugeniusza Kwiatkowskiego 18, tel. 794121287
Przystań żeglarska Tabaszowa – Jezioro Rożnowskie, Witkówka
Yacht Klub Stalowa Wola, Jerzego Popiełuszki 4/27, tel. 604906043
Sklep Afma – żeglarstwo, sport i turystyka, Rzeszów, Generała
Mariana Langiewicza 30, tel. (17) 8565915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6 (wejście od ul. Króla Kazimierza),
tel. 608404757

luty – marzec 2021

