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SESZELE
Witajcie w raju

KAROL 
JABŁOŃSKI
Powrót po złoto
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Świat  
do góry nogami

OD REDAKCJI

Karol Jabłoński, siedmiokrotny 
mistrz świata w bojerach, jeden z naj-
lepszych zawodowych sterników, 
uczestnik America’s Cup, wraca po 
siedmioletniej przerwie na lód i nie-
mal z marszu zdobywa złoty medal 
mistrzostw Europy klasy DN. A media 
w Polsce milczą. 

Nasze stocznie budują jachty podzi-
wiane na najważniejszych imprezach 
targowych Europy. Ale w telewizji 
prędzej usłyszymy o tym, że Nergal 
rzuca Dodę, a Silvio Berlusconi, pre-
mier Włoch, broni się w sądzie w afe-
rze „bunga – bunga”. 

Zbigniew „Gutek” Gutkowski pły-
nie w okołoziemskich regatach Velux 
5 Oceans. Ma stary jacht z uszko-
dzonym kilem, którego nie udało się 
naprawić w przerwie między etapami 
regat. Ale mimo to robi swoje i żegluje 
przez Atlantyk najszybciej jak może. 
Jakoś jednak nie słychać o tym w wia-
domościach sportowych po głównym 
wydaniu dziennika. Mamy faceta 
zmagającego się z oceanami, żeglują-
cego dookoła świata w ekstremalnych 
warunkach, zdeterminowanego i nie 
odpuszczającego, ale my wolimy sto 
razy wracać do newsa o tym, że ki-
bole zdemolowali stadion piłkarski na 
Litwie.

Kiedy Karol Jabłoński zdobywał 
złoto mistrzostw Europy, do Estonii, 
gdzie rozgrywano bojerowe regaty, 
przyjechała ekipa telewizji CNN. Na-
kręcili film. Była też załoga niemie-
ckiej stacji ZDF, która zamontowała 
zawodnikom kamery na ślizgach, 
a w powietrze wysłała zdalnie stero-
wany śmigłowiec z kamerą. Powstał 
dynamiczny, niezwykły reportaż po-
kazujący piękno bojerowego spor-
tu i reklamujący sukcesy Polaków. 
A gdzie my byliśmy? U nas informacją 
dnia stał się powrót do Senatu Henry-
ka Stokłosy, polityka z 20 zarzutami 
prokuratorskimi.

Krzysztof Olejnik

W I N D  C O N V E R T E R
°B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

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

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

opis cisza, flauta powiew słaby
wiatr

łagodny
wiatr

umiarkowany
wiatr

dość
silny wiatr

silny wiatr bardzo
silny wiatr

sztorm
silny

sztorm
bardzo

silny sztorm
gwałtowny 

sztorm
huragan

Teraz magazyn „Wiatr” może 
trafiać co miesiąc do Waszych 
domowych skrzynek poczto-
wych. Wystarczy zamówić co-
miesięczną przesyłkę z gazetą.

Magazyn „Wiatr”, pierwszy bezpłat-
ny miesięcznik o sportach wodnych, 
dostępny jest w sklepach żeglarskich, 

klubach, marinach, przystaniach, w ta-
wernach i wybranych hotelach. A tak-
że w wersji elektronicznej, w formacie 
PDF. Żeglarze, którzy chcą otrzymy-
wać pismo do domowej skrzynki, mają 
możliwość zamówienia przesyłki in-
dywidualnej.
 Prenumerata półroczna (6 kolejnych 
numerów) kosztuje 27 zł.

 Prenumerata roczna (12 kolejnych 
numerów*) kosztuje 54 zł.

*UWAGA! Magazyn „Wiatr” ukazuje 
się 11 razy w roku. Numer świąteczny 
jest wydaniem datowanym na grudzień 
i styczeń. Zamawiając prenumeratę, 
czytelnik otrzymuje 6 lub 12 kolejnych 
numerów.

zamów magazyn „wiatr” do domu

magazyn „wiatr”  
w sklepach Henri lloyd

peryskop

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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Od numeru kwietniowego magazyn „Wiatr” do-
stępny będzie w sklepach marki Henri Lloyd. Szu-
kajcie pisma w firmowych salonach w Warszawie, 
Gdyni, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Toruniu.

Założycielem firmy Henri Lloyd jest Polak Henryk Strze-
lecki, żołnierz polskiej armii, po wojnie osiadły w Wielkiej 
Brytanii. Obecnie jest 
honorowym preze-
sem przedsiębiorstwa, 
którym zarządzają 
jego synowie. Henryk 
Strzelecki angażuje się 
w działalność polskiej 
emigracji. Został kilkakrotnie wyróżniony przez angielską 
królową m.in. odznaczeniem Member of the British Empire. 
W Polsce otrzymał Złoty Krzyż Zasługi od prezydenta RP, 
a także nagrodę im. Eugeniusz Kwiatkowskiego za wkład 
w promocję Polski.

Marka Henri Lloyd znana jest żeglarzom od 50 lat. W ubra-
niach Henri Lloyd walczyli o zwycięstwo uczestnicy Pucha-

ru Ameryki, regat Withbread, Volvo Ocean Race, a także 
polscy olimpijczycy podczas igrzysk w Pekinie. Odzież Hen-
ri Lloyd towarzyszyła w samotnych rejsach dookoła świata 
takim żeglarzom, jak sir Francis Chichester, Robin Knox-
Johnson, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz czy Krzysztof 
Baranowski. Dziś Henri Lloyd wspiera kampanię olimpij-
ską załogi klasy Star – Macieja Grabowskiego i Łukasza 

Lesińskiego, a także 
żeglarskie starty za-
łóg Piotra Tarnackiego 
i Przemysława Tarna-
ckiego. Firma sponso-
ruje ponadto Łukasza 
Pawłowskiego, zna-

nego wioślarza, srebrnego medalistę igrzysk olimpijskich 
w Pekinie. 

Henri Lloyd to także marka odzieży dla kobiet i mężczyzn 
w stylu casual, która łączy zaawansowane technologie 
i modne wzornictwo. Utrzymane w brytyjskim charakterze 
ubrania z kolekcji Fashion pasują do miejskiego stylu i jedno-
cześnie sprawdzają się podczas weekendowych wyjazdów.

Salony Henri Lloyd
Gdynia, CH Klif, al. Zwycięstwa 256, tel. 58 78 150 70
Toruń, PDT, Rynek Staromiejski 36/38, tel. 56 62 110 73
Warszawa, CH Panorama, al. W.Witosa 31, tel. 22 46 516 78
Poznań, CH Stary Browar, ul. Półwiejska 42, tel. 61 67 039 59
Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, tel. 12 43 301 36
Wrocław, CH Renoma, ul. Świdnicka 40, tel. 71 359 10 41

Do miejsc, w których dostępny jest magazyn „Wiatr”, dołączają w kwietniu także sklep firmy Parker Poland w miejscowości 
Cząstków Polski pod Warszawą, Armatorski Klub Żeglarski z Wałcza oraz szczeciński sklep wysyłkowy farbyjachtowe.pl.

www.marineleasing.pl
www.janmor.com.pl
http://www.henrilloyd.pl
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P rzez Śniardwy i Okartowo 
po Niegocin i Giżycko. 
Wkrótce rozpoczną się 

prace nad koncepcją budowy 
pętli, mającej być alternatywnym 
szlakiem z południa na północ 
Wielkich Jezior Mazurskich. 

Aby dziś dotrzeć jachtem ze Śniardw 
na Niegocin, płyniemy przez Mikołaj-
skie, Tałty i dalej przez kanały, Tałto-
wisko, jeziora Jagodne i Boczne. Jach-
ty o niewielkim zanurzeniu (omega, 
orion) mogą się zapuścić na alterna-
tywną trasę przez jeziora Tyrkło, Bu-
wełno i Wojnowo połączone wąskimi 
i płytkimi strugami. Nie jest to łatwy 
szlak. O użyciu silnika nie ma mowy, 
łódkę trzeba pchać.

Po minięciu jeziora Tyrkło, we wsi 
Cierzpięty, trzeba się dogadać z właś-
cicielem sklepu, który ciągnikiem 
z przyczepą przewozi mniejsze jachty 
w kierunku jeziora Buwełno. Piękno 
i dzikość tego ukrytego przed światem 
akwenu z nawiązką zrekompensują 
poniesiony trud. Później przeprawia-
my się przez Głaźną Strugę. Większe 
jachty nie zmieszczą się pod mostka-
mi, które są przerzucone nad rzeczką. 
Głaźna Struga prowadzi nas do jeziora 
Buwełno. Ostatni odcinek, na którym 
możemy postawić żagle, to mające pra-
wie pięć kilometrów długości jezioro 
Wojnowo.

– Mój ojciec i stryj pływali tym szla-
kiem i mówili, że trasa jest bajeczna 
– opowiada Rafał Ciechanowicz, szef 
Lokalnej Organizacji Turystycznej 
w Giżycku. – Idea budowy Pętli Ma-
zurskiej jest piękna, ale jak zwykle 
problemem są pieniądze.

Od dwóch lat podpisy pod apelem 
nawołującym do budowy tej drogi 
wodnej zbiera Artur Tomkiewicz z Ma-
zurskiej Szkoły Żeglarstwa Natangia, 
jeden z pomysłodawców utworzenia 
Fundacji Pętla Mazurska. Dotychczas 
w internecie przedsięwzięcie poparło 
prawie 400 osób. – By zwiększyć za-
interesowanie projektem, organizuje-

my regaty o Puchar Pętli Mazurskiej. 
Mam nadzieję, że coś wreszcie w tej 
sprawie drgnie – mówi Tomkiewicz. 
– Aby ten niezwykły szlak otworzyć 
dla większych jachtów, a survival za-
mienić w żeglowanie, konieczna jest 
budowa drogi wodnej z prawdziwego 
zdarzenia. 

Kanał, tunel  
czy transport kołowy?

W kwietniu ubiegłego roku Regio-
nalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie zgłosił do współfinan-
sowanego z funduszy europejskich 
programu Warmia i Mazury 2007-
2013 projekt pod nazwą „Droga wod-
na jezioro Śniardwy, jezioro Niegocin, 
przez Tyrkło, Buwełno, Wojnowo”. 
Eksperci RZGW rozpatrzyli trzy wa-
rianty mogące ułatwić przeprawę na 
najtrudniejszym odcinku drogi, czyli 
między jeziorami Tyrkło i Buwełno. 
Brano pod uwagę organizację trans-
portu kołowego jachtów, budowę ka-
nału żeglownego albo tunelu. 

– Po wnikliwej analizie uznaliśmy, 
że transport kołowy jachtów będzie 

rozwiązaniem najkorzystniejszym nie 
tylko z uwagi na koszty, ale także na 
ingerencję w środowisko naturalne 
– wyjaśnia Dariusz Bogacz rzecznik 
RZGW. – Nasza propozycja umożli-
wia wykorzystanie istniejącej drogi 
gruntowej do przemieszczania jachtów 
pomiędzy jeziorami. Koszt inwestycji 
wynosiłby około 20 mln zł. Budowa 
kanału żeglownego jest o wiele droż-
sza, a realizacja takiej inwestycji wią-
że się ze znaczącą ingerencją w śro-
dowisko naturalne. Trzeba by wyciąć 
około 11 ha lasu i przekopać wzgórze 
o wysokości ponad 20 metrów – dodaje 
Dariusz Bogacz. 

W sierpniu Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go poinformował RZGW, że projekt nie 
dostanie dofinansowania. Nieoficjalnie 
udało nam się dowiedzieć, że marszałek 
województwa miał zarezerwowane pie-
niądze na drogi wodne, a nie na trans-
port kołowy. 

Walka o Pętlę Mazurską nadal jed-
nak się toczy. W połowie marca po-
wołano radę koordynacyjną projektu 
„Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej 
miedzy Wielkimi Jeziorami Mazurski-

mi a Kanałem Augustowskim”. Samo-
rządy z województw warmińsko-ma-
zurskiego i podlaskiego złożą wniosek 
o dofinansowanie projektu z unijnego 
programu Rozwój Polski Wschodniej. 
Samorządowcy wystąpią o 1,5 mln zł 
na przygotowanie koncepcji i koszto-
rysu budowy dróg wodnych. Częścią 
tego planu jest Pętla Mazurska. Doku-
ment będzie zawierał badania geolo-
giczno-inżynierskie, hydrogeologicz-
ne, koncepcję przestrzenną oraz raport 
oddziaływania na środowisko. Będzie 
więc podstawą do dyskusji o przyszło-
ści szlaku przez Wojnowo i Buwełno.

 – W ubiegłym roku myślałem, że je-
steśmy naprawdę blisko i budowa szla-
ku niebawem się rozpocznie – mówi 
w rozmowie z magazynem „Wiatr” 
senator Marek Konopka, który za pętlą 
lobbuje od lat. – Po tym, gdy wniosek 
RZGW został odrzucony, ręce mi opad-
ły. Ale jestem przekonany, że teraz pie-
niądze na dokumentację zdobędziemy. 
Na pytanie o spore koszty przekopu 
przez wzgórze między Tyrkłem i Bu-
wełnem, odpowiada: – W najnowszych 
planach tę górę po prostu omijamy. Ka-
nał pójdzie nieco inną drogą, jak teraz 
biegną rowy melioracyjne. Na szczęś-
cie, większość okolicznych terenów 
należy do Skarbu Państwa, więc nie 
będzie problemu z wykupem gruntów.

Głos sprzeciwu

Koncepcja budowy szlaku ma także 
przeciwników. – Łatwo jest naryso-
wać kreskę na mapie, o wiele trudniej 
opracować realny projekt połączenia 
– mówi Tomasz Janiszewski (regular-
nie spławia się z Warszawy do Pisza). 
– Przekopanie kanału, a nawet tylko po-
szerzenie i pogłębienie Głaźnej Strugi, 
spowoduje opadnięcie o kilkadziesiąt 
centymetrów poziomu Buwełna oraz 
utratę żeglownych połączeń tego jezio-
ra z Ublikiem Wielkim i Małym. Trze-
ba by zatem wybudować miniśluzę. 
Ale autorzy projektu o tym nie myślą. 
Nie zastanawiają się, ile będzie kosz-
towało utrzymanie śluzy w tak odlud-
nym miejscu, trudno dostępnym nawet 
z lądu. Bez rozwiązania powyższego 
problemu wszelkie dalsze rozważania 
są bezprzedmiotowe, a wiarygodność 
przedsięwzięcia budzi poważne wąt-
pliwości – twierdzi Janiszewski.

Być może ten problem rozwiąże za-
mawiane właśnie opracowanie. Kiedy 
pierwsi żeglarze na większych jachtach 
mogliby popłynąć przez Buwełno? – 
Optymiści mówią o roku 2018. Koszt 
inwestycji będzie duży, od 100 do 120 
mln złotych – mówi Stanisław Wąsia-
kowski, wójt gminy Miłki na której 
terenie leżą oba jeziora. – Dla nas ta in-
westycja jest nie do przecenienia. Szlak 
ożywiłby naszą gminę. Dlatego wierzę, 
że Pętla Mazurska wreszcie powstanie.

Maciej Miłosz

Pętla mazurska na zakręcie
kiedy popłyniemy z Okartowa na niegocin?
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Czarter NOWYCH
Twisterów 800n

MazurskieJachty.com

tel. kom. 607 999 801re
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Przeprawa przez jeziora Buwełno i Wojnowo na razie dostępna tylko dla małych łodzi. 
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www.sztormiaki.pl
www.mazurskiejachty.com
www.sklepyzeglarskie.pl
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Nagrodzony jacht Long Range 23.

Stocznia Mochi Craft otrzyma-
ła nagrodę Międzynarodowej Fe-
deracji Sportu Motorowodnego 
(Union Internationale Motonau-
tique). Tytuł UIM 2010 Environ-
mental Awards przyznano jej za 
jacht Long Range 23.

Konkurs jest nowym przedsięwzię-
ciem UIM, organizacji zarządzającej 
większością imprez motorowodnych na 
świecie. Intencją fundatorów nagrody 
jest promowanie jachtów przyjaznych 
dla środowiska. Zwycięska konstruk-
cja to łódź napędzana hybrydowym 
silnikiem. Wyróżniono także słoweń-
ską stocznię Seaway Group LTD za 
jacht Greenline 33 Hybrid i włoską 
stocznię Fiart Mare Spa, która pracu-
je nad technologią recyclingu włókna 
szklanego i ponownego wykorzystania 
go przy budowie łodzi. 

Na konferencji prasowej w jednej z sal 
Hotel de Paris (Monte Carlo) zaprezen-
towano kalendarze najważniejszych 
wyścigów motorowodnych sezonu 2011. 
Wręczenie nagród odbyło się na gali 

w ekskluzywnym Salle des Etoiles. Goś-
ćmi honorowymi imprezy byli prezydent 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
przedstawiciel Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, nie zabrakło również 
mistrzów świata innych sportów moto-
rowych i przedstawicieli największych 
światowych federacji sportowych. Na 
zaproszenie UIM odpowiedziało ponad 
400 gości z 30 krajów. Wśród nich byli 
też Polacy. Poza Jerzym Czeszką, preze-
sem Polskiego Związku Motorowodne-
go i Narciarstwa Wodnego, pełniącym 
równocześnie funkcję wiceprezydenta 
UIM, Polskę reprezentował Marcin 
Mucha z Klubu Sportowego Posnania, 
który podczas gali został uhonorowany 
nagrodą za tytuł mistrza świata w klasie 
T-550. Marcin wywalczył złoto podczas 
zeszłorocznych zawodów w Zbąszyniu. 
Gala w Monte Carlo była także okazją do 
występu norweskiej piosenkarki Marit 
Stromoy, jedynej kobiety zasiadającej za 
sterami bolidu motorowodnej Formuły 
1. Podczas ostatniego GP Kataru Marit 
zajęła piąte miejsce.

Arek Rejs

ekologia na fali

Błękitne żagle 2011
Przed nami jubileuszowy, dzie-

siąty sezon programu NIvEA Błę-
kitne Żagle. Pierwsza 
impreza dla najmłod-
szych sterników od-
będzie się na Jeziorze 
Czorsztyńskim (czer-
wiec), a ostatnia na Za-
lewie Zegrzyńskim (po-
czątek września). 

NIVEA Błękitne Żagle to program, 
jakiego nie ma w żadnym innym kra-
ju. Realizowany jest we współpracy 
z Polskim Związkiem Żeglarskim oraz 
Narodowym Stowarzyszeniem Klasy  

Optimist (NSKO). Ideę wspiera też 
marka Henri Lloyd. Program skie-

rowany jest do najmłod-
szych żeglarzy (do 11 lat). 
Obejmuje 35 klubów, które 
otrzymują wsparcie finan-
sowe oraz sprzęt. Do tej 
pory w programie wzięło 
udział ponad 7 tys. chłop-
ców i dziewcząt. Zorgani-
zowano ponad 100 regat 

i pikników. Wydano 7 mln zł. Przez 
dekadę liczba polskich optimiściarzy 
uprawiających żeglarstwo wzrosła 
z 350 do 2500. Błękitne Żagle mają 
w tym sukcesie spory udział.

Studenci SgH witają sezon
v Dzień Sekcji Żeglarskiej or-

ganizują studenci Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie. 
Impreza odbędzie się 6 kwietnia 
w Auli Spadochronowej SGH.

Członkowie sekcji pokażą swój 
sprzęt regatowy – sportową Omegę. 
Będzie też można poznać budowę bo-
jera oraz łódki Walker Bay. Na spot-
kaniu pojawią się również modelarze 
z warszawskiego Pałacu Młodzieży, 
którzy zaprezentują swoje prace 
i udzielą lekcji modelarstwa jachtowe-
go. Przy stanowisku z komputerami 
będzie można rywalizować na trasie 
wirtualnych regat. Ciekawe, czy ktoś 
dorówna najlepszym wirtualnym rega-
towcom wśród studentów. 

Warszawscy strażacy przygotowali 
szkolenie poświęcone zasadom udzie-
lania pierwszej pomocy. W planie są 
ponadto konkursy wiązania węzłów, 
pokaz fotografii obrazujących życie 
sekcji oraz muzyka szantowa na żywo. 
Zagra zespół „Grom”. Po części ofi-
cjalnej studenci zapraszają na spotka-
nie w tawernie „Przechyły”. 

Więcej na stronie internetowej: 
www.zaglesgh.plre
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małe łódki na kredyt
Usługi leasingu i kredytowania 

dużych jachtów żaglowych i mo-
torowych funkcjonują na rynku 
od dawna. Teraz możemy wziąć 
na kredyt także małą łódkę spor-
tową, olimpijskiego Lasera, a na-
wet Optimista.

LaserPOL, polski przedstawiciel 
firmy Laser Performance, produku-
jącej kilkanaście łodzi sportowych 
(od małej łódki Bug po kilowy jacht 
Laser SB3), wprowadził usługę zaku-
pu jachtu na kredyt. To pierwsza taka 
oferta w Polsce. Jak się to robi? 

Procedura przyznawania kredytu 
jest dość prosta. Kupujemy łódkę tak 
samo jak telewizor w elektronicznym 
supermarkecie. Wybieramy model, 
zgłaszamy chęć zakupu i wypełnia-
my prosty formularz. Decyzję o przy-
znaniu kredytu otrzymujemy niemal 
natychmiast. 

Minimalna wartość kredytu to 400 
zł. Możemy więc w ten sposób fi-
nansować zakupy nie tylko komplet-
nych jachtów, ale także poszczegól-
nych elementów wyposażenia, żagli, 
masztów, sztormiaków Henri Lloyd, 
rowerów marki Kettler albo żeglar-
skiej odzieży dla zawodników cenio-
nej marki Zhik. Maksymalna wartość 
kredytu to 30 tys. zł. Jeśli ktoś upa-

trzy dla siebie łódź droższą, będzie 
musiał przy zakupie pokryć różnicę. 
Przykład: Laser Bahia (mamy już 50 
takich łodzi w Polsce) kosztuje nie-
całe 31 tys. zł. Przy zakupie wpłaca-
my przedpłatę w takiej wysokości, 
by kwota kredytu nie przekraczała 
30 tys. zł. Kwotę kredytu rozkłada-
my na 24 raty miesięczne. Prowizja 
od kredytu wynosi 5 proc. i jest wli-
czana w ratę. Oprocentowanie wyno-
si 0 proc. (rzeczywista stopa procen-
towa dla kredytu rozłożonego na 24 
raty miesięczne wynosi 5,1 proc.)

Jeśli zechcemy kupić łódkę war-
tą 10 tys. zł, to bankową prowizję 
w wysokości 5 proc. doliczamy do 
10 tys. zł. Otrzymana kwota zosta-
je podzielona na 24 raty. Decydując 
się na olimpijskiego Lasera (cena: 
23,7 tys. zł), na każdą z 24 rat wy-
damy niewiele ponad tysiąc złotych. 
Zamawiając łódkę Bug (łódka roku 
2009 według Sailing World, cena: 
7,4 tys. zł), będziemy płacić mie-
sięcznie 327 zł. Jeśli dzieci namówią 
nas na łódkę Pico rekomendowaną 
do nauki żeglarstwa przez Między-
narodową Federację Żeglarską (cena: 
13 tys. zł), to miesięczna rata dwulet-
niego kredytu wyniesie 574 zł, nato-
miast przy zakupie kadłuba Optimi-
sta (Winner 12) – 372 zł.

Terminarz najważniejszych regat NIvEA Błękitne Żagle 2011

Nowy Targ (Jezioro Czorsztyńskie): 18-19 czerwca
Charzykowy (Jezioro Charzykowskie): 9-10 lipca
Giżycko (jezioro Niegocin): 23-24 lipca
Złocieniec (jezioro Siecino): 5-7 sierpnia, MP NSKO do lat 11
Poznań (Jezioro Kierskie): 13-14 sierpnia
Gdynia (Zatoka Gdańska): 20-21 sierpnia
Nieporęt (Zalew Zegrzyński): 3-4 września

Jak powstała najmniejsza łódka regatowa świata?

Konstruktorem łódki był Amerykanin Clark Mills, który zgodził się zaprojek-
tować ją na prośbę organizacji społecznej Klub Optymistów działającej na Flory-
dzie. Wolontariusze klubu obserwowali chłopców bawiących się na ulicach miasta 
czterokołowymi popychanymi wózkami. Pomyśleli, że warto stworzyć pływający 
odpowiednik takiego pojazdu. Optimist powstał w 1947 roku. W Europie łódka 
pojawiła się w 1954 roku, a 11 lat później powstał Międzynarodowy Związek Kla-
sy Optimist, (International Optimist Dinghy Association). Obecnie IODA zrzesza 
114 krajów. Zarejestrowanych jest 130 tys. łódek, co oznacza, że jest to druga 
najpopularniejsza klasa żeglarska na świecie (po Laserze).

www.bosman.sklep.pl
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Jastarnia nie tylko dla rybaków
czy znany kurort Półwyspu Helskiego przyciągnie żeglarzy?

Pięć stanowisk remonto-
wych. Miejsce do mycia 
kadłubów. Dobrze wy-

posażony warsztat. Dźwig sta-
cjonarny i podnośnik travelift. 
Wszystko to znajdziemy w por-
cie w Jastarni. Dlaczego więc 
tak niewielu żeglarzy trzyma tam 
swoje jachty i tak niewielu z nas 
przypływa tam na weekend?

Przed trzema laty zakończono prze-
budowę przystani rybackiej. Inwestycja 
kosztowała 36 mln zł (28 mln zł po-
chodziło z funduszy unijnych, a 8 mln 
z budżetu gminy Jastarnia). Powstał 
dodatkowy pomost cumowniczy, przy 
którym – dzięki porozumieniu z ryba-
kami – mogą cumować także jachty. 
Port wzbogacił się także o trzy budynki. 
Dziś dysponuje dobrze wyposażonym 
zapleczem technicznym. Jest dźwig 
stacjonarny do podnoszenia jednostek 
o masie do 6,3 ton. Znajdziecie też pod-
nośnik Marine Travelift o udźwigu 65 
ton. To ruchoma konstrukcja pozwa-
lająca na wydobycie jednostki z wody 
i przetransportowanie jej na miejsce 
postoju. Oprócz tego na przystani jest 
pięć stanowisk remontowych oraz war-

sztat wyposażony w narzędzia niezbęd-
ne do naprawy statków. Marian Kroll, 
kierownik Miejskiego Zarządu Portu 
Jastarnia, zapewnia, że wszystkie usłu-
gi wykonywane są zarówno dla kutrów, 
jak i dla jachtów turystycznych.

Dlaczego tak dobrze 
wyposażona przystań 
w Jastarni wciąż ma 
niewielkie znaczenie 
w turystycznym ruchu 
żeglarskim? Dlaczego 
w Gdyni właściciele 
jachtów czekają w kolej-
ce na wolne miejsce przy 
kei, a do Jastarni przypły-
wają rzadko? – Przyczyn 
jest kilka. Nie ma sklepu 
żeglarskiego, kawiarni, 
punktu poboru paliw dla 
łodzi ani wystarczającej liczby miejsc 
postojowych – przyznaje Marian Kroll. 
W nadchodzącym sezonie w Jastarni 
będą 42 miejsca postojowe, ale tylko 
cztery dla gości. Pozostałe zostaną wy-
najęte żeglarzom z Polski i z zagranicy. 
Wnioski o przydzielenie miejsca skła-
dano do 23 marca. Koszt stacjonowania 
jachtu zależy od wielkości jednostki 
i czasu pobytu. Jednorazowy postój bę-

dzie kosztował od 25 zł do 80 zł za dobę. 
W Gdyni postój za dobę liczony jest we-
dług wzoru: 4 zł brutto za metr długości 
kadłuba. Tym samym za jacht o długości 
10 metrów zapłacimy 40 zł. To drożej 
niż w Jastarni, ale w Gdyni w cenę po-

stoju wliczono korzysta-
nie z toalet, wody pitnej, 
energii i punktu odbioru 
ścieków. Jastarnia rów-
nież oferuje te usługi, ale 
trzeba za nie dopłacić.

W sezonie żeglarskim 
(od początku maja do 
końca września) do Ja-
starni zawija ponad 200 
jednostek. Gdyby miejsc 
cumowniczych było wię-
cej, z pewnością przypły-
nęłoby więcej jachtów. 

Przecież to bardzo atrakcyjna miejsco-
wość wypoczynkowa. Naturalny po-
most między zatoką a morzem. Działa tu 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz 
stowarzyszenie Pomerank. Organizowa-
ne są imprezy kulturalne i festyny. Wła-
dze miasta wierzą, że rozwój żeglarstwa 
to przyszłość. Inwestują w edukację że-
glarską dzieci poprzez wspieranie szko-
leń dla uczniów z miejscowej szkoły.

Czy jednak doczekamy się rozbudo-
wy przystani jachtowej? – Nie mamy 
jeszcze planów rozbudowy mariny. Jest 
to związane ze skomplikowaną sytua-
cją własnościową gruntów – przyznaje 
Marian Kroll. – Tereny przyległe do 
portu ma w użytkowaniu wieczystym 
Liga Obrony Kraju, a tylko tam mogli-
byśmy realizować kolejne inwestycje. 

Port rybacki w Jastarni powstał w la-
tach 1926-1931. Była to pierwsza tego 
typu inwestycja w II Rzeczypospolitej. 
Z piachu wydobytego podczas pogłębia-
nia zatoki usypano wały. Powstał port 
o powierzchni 8 hektarów. Początkowo 
służył jedynie rybakom. Jednak już w la-
tach 30. XX wieku stał się także bazą 
szkoleniową dla żeglarzy morskich, by 
w okresie międzywojennym zyskać mia-
no kolebki żeglarstwa morskiego. Właś-
nie w Jastarni generał Mariusz Zaruski 
zorganizował w 1929 roku pierwszy kurs 
żeglarstwa morskiego. Jastarnia straci-
ła znaczenie w chwili utworzenia bazy 
żeglarskiej w Gdyni. Ale, na szczęście, 
życie żeglarskie w mieście nie zamarło. 
Mamy nadzieję, że zarząd portu upora 
się z problemami gruntowymi i wkrótce 
rozpocznie rozbudowę przystani.

Kamila Ostrowska

www.maan.pl
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Założona przed laty przez dr. Friedricha 
Schöchla firma YACHT-POOL (z siedzi-
bą w Ottobrunn pod Monachium) zdo-

była czołową pozycję na rynku jachtowych 
ubezpieczeń w Niemczech. Ma już oddziały 
w 13 krajach europejskich. Teraz wchodzi do 
Polski. I choć przedsiębiorstwo działa już 35 
lat, nowe projekty wciąż motywują pracowni-
ków YACHT-POOL do działania.

Friedrich Schöchl mógłby spokojnie wypoczy-
wać i zajmować się swoim hobby. Jednak ten 
emerytowany skipper nie spoczął na laurach. 
Podobnie jak jego bracia, którzy odnieśli suk-
ces, prowadząc w Austrii firmę Schöchl Budowa 
Jachtów i wypuszczając na rynek między innymi 
cenioną konstrukcję Sunbeam. 

Podczas studiów Friedrich pracował w stoczni 
swego brata. Był odpowiedzialny za finanse. Po 
zakończeniu nauki i zdobyciu tytułu doktorskie-
go, obrał własny kurs. – Zawsze pociągały mnie 
niekonwencjonalne pomysły – wspomina. W 1973 
roku rozpoczął pracę w pierwszym niemieckim 
towarzystwie leasingowym, działającym głównie 
na rynku nieruchomości. Ta branża dopiero wów-
czas powstawała. Po kilku latach zmienił zatrud-
nienie. Został szefem towarzystwa leasingowego 
należącego do Volksbanken Raiffeisenbanken. 
Wówczas była to mała firma, mająca zaledwie 
kilku pracowników. Przedsiębiorstwo zaczęło się 
szybko rozwijać. Przejmowało inne firmy. W 1994 
roku zatrudniało już ponad 700 osób.

Dr Friedrich Schöchl, pracując w branży lea-
singowej, cały czas miał ścisły kontakt z żeglar-
stwem. Nie tylko z uwagi na braci, ale przede 
wszystkim z powodu firmy YACHT-POOL, która 
stała się jego oczkiem w głowie. Kiedy zorien-
tował się, na jak niekorzystnych warunkach są 
ubezpieczani klienci stoczni Schöchl, postano-
wił zaproponować im takie warunki, jakie sam 
chciałby otrzymać, kupując łódź lub wyruszając 
w rejs.

Początkowo jego umowy skierowane były tylko 
do właścicieli łodzi Sunbeam. Firma YACHT-PO-
OL należała do pierwszych, które wprowadziły 
na rynek ubezpieczenie casco oraz ubezpiecze-
nie od wszystkich zdarzeń. 

Kiedy dr Schöchl ostatecznie pożegnał się 
z branżą leasingową, całą energię skierował na 

rynek ubezpieczeń. Nie poprzestał na ubezpie-
czaniu jachtów. Kiedy odkrył duże luki w ofero-
wanych umowach, postanowił zaoferować nowe 
produkty. Nie tylko dla armatorów, ale także dla 
czarterujących jachty. Rozwinął ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej skippera (OC). 
Był pierwszą osobą na rynku chroniąca interesy 
czarterującego oraz całej jego załogi.

Ani skipper, ani członkowie załogi nie wiedzą 
przecież, co wchodzi w zakres ubezpieczenia 
wynajmowanej przez nich łodzi. Nie wiedzą, 
czy jej właściciel we właściwym czasie opłacił 
składkę. I czy w ogóle w razie wypadku i strat 
ubezpieczenie zdoła pokryć wszystkie szkody. 
Przecież skipper, jako szef jachtu, odpowiada za 
szkody osobowe oraz sprzętowe, które spowo-
dował, w sposób nieograniczony. Całym swoim 
obecnym i przyszłym majątkiem. Negatywne 
doświadczenia związane z wynajmowanymi jed-
nostkami morskimi sprawiły, że dr Schöchl two-
rzył kolejne produkty ubezpieczeniowe.

Dziś YACHT-POOL oferuje siedem podsta-
wowych rodzajów ubezpieczeń czarterowych: 
odpowiedzialność cywilna skippera, ubez-
pieczenie skippera od następstw nieszczę-
śliwych wypadków, ubezpieczenie skippera 
od kosztów ochrony prawnej, ubezpieczenie 
od konfiskaty, ubezpieczenie kaucji za czar-
ter, ubezpieczenie od następstw uszkodzeń 
w czarterze, ubezpieczenie od anulowania 
czarteru, a także usługę morskiej prognozy 
pogody przesyłanej na telefon komórkowy. 

YACHT-POOL oferuje również ubezpiecze-
nie jacht casco, jacht OC i ubezpieczenie od 
konfiskaty, a także ubezpieczenie pasażerów 
w razie wypadku.

Z tym zestawem ubezpieczeń YACHT-POOL 
jest dziś liderem na rynku żeglarskich ubezpie-
czeń w Europie. Filozofia firmy opiera się na 
zasadzie maksymalnego pokrycia ewentualnych 
strat dotyczących wszystkich rozpoznanych nie-
bezpieczeństw. Dotyczy to zarówno skippera, 
jak i jego załogi.

YACHT-POOL był także pierwszym ubezpie-
czycielem, który do polis OC wprowadził określe-
nie „szkody czarterowanego jachtu spowodowane 
rażącym niedbalstwem”. – Z naszego doświad-
czenia wynikało, że powyższe określenie bywa 
czasem wykorzystywane i nadużywane przez za-
graniczne towarzystwa ubezpieczeniowe i firmy 
czarterowe, co może prowadzić do konfrontacji 
skippera i/albo załogi z zagranicznym systemem 
prawnym – mówi dr Schöchl. – Dlatego chcemy 
wspierać skipperów. OC skippera pokryje uza-
sadnione roszczenia oraz koszty obsługi prawnej, 
kiedy roszczenia są niezasadne.

Naszą ambicją jest obsługa klienta na najwyż-
szym poziomie. YACHT-POOL oferuje w Polsce 
24-godzinny serwis. W wypadku pytań o ofertę 
ubezpieczeń lub w sytuacji zaistnienia szkody, 
bądźcie Państwo pewni naszych usług. Bo na-
sze motto brzmi: „YACHT-POOL to więcej niż 
tylko ubezpieczenie”.

35 lat w ubezpieczeniach
yacHT-POOl coraz aktywniej działa na polskim rynku

UBEZPIECZENIA  CZARTERU
odpowiedzialność   cywilna skippera
ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych 
wypadków
ubezpieczenie   skippera od kosztów ochrony prawnej
ubezpieczenie  od konfiskaty
ubezpieczenie  kaucji za czarter
ubezpieczenie  od następstw uszkodzeń w czarterze
ubezpieczenie  od anulowania czarteru

YACHT-POOL
I N T E R N A T I O N A L

 

 ...to więcej, jak tylko ubezpieczenie

UBEZPIECZENIA  JACHTU

SMS - PROGNOZA POGODY

NOWOŚĆ
24 H SERWIS

NAJLEPSZE AGENCJE POLECAJĄ YACHT-POOL 

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA
W SPORTACH WODNYCH

jacht-casco
jacht-OC

ubezpieczenie pasażerów w razie wypadku

YACHT-POOL⏐D-85521⏐Ottobrunn⏐Schützenstr. 9⏐tel: 0048 22 398 6061⏐faks: 0048 22 398 6069⏐www.yacht-pool.pl⏐info@yacht-pool.pl

Agantrus, Ana-Charter, Azymut, Błękitny Piotruś, charter.pl, Globtourist, Master Yachting, Otago Yacht, People Experience, Punt, Skaut
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Dr Friedrich Schöchl

I N T E R N A T I O N A L 

® 

http://yacht-pool.pl/
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Bałtyckie Regaty Żeglarzy 
Samotników to jedne naj-
trudniejszych regat peł-

nomorskich w Polsce. Wyścig 
odbywa się na tradycyjnej tra-
sie: Świnoujście – Christiansø 
– Świnoujście. Główna nagro-
da (Puchar „Poloneza”) upa-
miętnia rejs Krzysztofa Bara-
nowskiego, który na jachcie 
„Polonez” opłynął samotnie 
ziemię w 1974 roku. Mimo że 
do startu pozostało jeszcze 
kilka miesięcy, już dziś można 
mieć nadzieję, że tegoroczne 
regaty będą miały rekordową 
frekwencję. 

Bałtyckie Regaty Żeglarzy Samot-
ników o Puchar „Poloneza” reaktywo-
wano w ubiegłym roku po latach prze-
rwy. Organizatorzy tegorocznej edycji 
przyjmują zgłoszenia od kilku tygo-
dni. Na listę chętnych wpisało się do 
tej pory 31 sterników. Trzynastu z nich 
potwierdziło udział w zawodach. To 
kapitanowie Krystian Szypka, Rado-
sław Kowalczyk, Cezary Szymański, 
Michał Jabłoński, Marek Lewenstein, 
Maciej Ziemba, Edward Zając, Marek 
Lisowski, Krzysztof Krygier, Andrzej 
Kruszczyński, Michał Kęszycki, Hen-
ryk Kałuża i Ryszard Klimek. Organi-
zatorzy czekają na kolejne zgłoszenia 
i potwierdzenia startu. Liczą też, że 
impreza zainteresuje również panie że-
glujące samotnie po Bałtyku.

Przed rokiem w regatach brało 
udział 15 jachtów. Puchar „Poloneza” 
za pierwsze miejsce w klasie KWR 
zdobył Krzysztof Krygier (jacht „Blu-
efin”). Pierwsze miejsce w klasie ot-
wartej wywalczył Radosław Kowal-
czyk (jacht „Ocean 650”).

Patronem głównym imprezy jest 
Klub Żeglarzy Samotników. W tym 
roku honorowy patronat nad regatami 
objęła Polska Izba Przemysłu Jachtowe-
go i Sportów Wodnych, a jej prezes An-
drzej Janowski, znany producent jach-
tów i ceniony kapitan, został zaproszony 
do wzięcia udziału w regatach. Patronat 
medialny objął magazyn „Wiatr”. Na 

naszych łamach będziemy publikować 
informacje o przygotowaniach do wy-
ścigu oraz relacje z przebiegu regat. 
Kibice zainteresowani rywalizacją na 
trasie będą mogli śledzić zmagania 
sterników na swoich komputerach dzię-
ki systemowi lokalizacji Xway.

Inicjatorami bałtyckich regat samot-
ników byli kapitanowie Jerzy Siudy 
i Kazimierz Jaworski, którzy w 1973 
roku urządzili sobie „prywatne” rega-
ty na trasie Świnoujście – Bornholm 
– Świnoujście. W kolejnych wyści-
gach uczestniczyli inni znani polscy 
żeglarze: Jerzy Rakowicz, Krzysztof 
Baranowski, Jerzy Madeja, Barbara 

Chmielewska, Janusz Charkiewicz, 
Zygmunt Kowalski i Michał Kęszycki. 
Dla upamiętnienia rejsu dookoła świa-
ta kapitana Krzysztofa Baranowskiego, 
Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy 
nazwano regatami o Puchar „Polone-
za”. Nagrodę główną ufundował Ed-
mund Bąk, dyrektor Morskiej Stoczni 
Jachtowej im. Leonia Teligi. Puchar 
otrzymuje kapitan, który w najkrót-
szym czasie przeliczeniowym pokona 
trasę ze Świnoujścia, dookoła grupy 
wysp Christiansø (należy je minąć 
lewą burtą), do Świnoujścia.

Więcej informacji na stronie 
www.portalzeglarski.com

Poloneza czas zacząć
żeglarze samotnicy przygotowują się do prestiżowego wyścigu. Start 16 sierpnia

REJSY MORSKIE: 
NORWEGIA, WŁOCHY, GRECJA, BAŁTYK
CHORWACJA, WYSPY KANARYJSKIE,
ATLANTYK, HISZPANIA - MAROKO

A.N.A.- CHARTER Sp. z o.o., ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków, tel. +48 12 356 52 60, tel.: +48 662 335 528, e-mail: biuro@ana-charter.com, www.ana-charter.com

SPECJALNA OFERTA REJSÓW DLA 
FIRM ORAZ RODZIN Z DZIEĆMI

PROMOCJA<26 dla osób, które nie ukończyły 26 lat
10% rabatu na wybrany rejs lub czarter z naszej oferty.

CZARTERY JACHTÓW: 
NORWEGIA, CHORWACJA, HISZPANIA, 
GRECJA, TURCJA, WŁOCHY, 
KARAIBY, PORTUGALIA, BAŁTYK
REGATY W GRECJI I CHORWACJI

POPŁYŃ Z NAMI

Kapitan Krzysztof Krygier na jachcie Bluefin.   Fot. Marek Wilczek
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http://www.ana-charter.com/
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Rozmowa z Katarzyną Skorską, redakto-
rem internetowego kanału Szanty z platfor-
my moje.polskieradio.pl.

Magazyn „Wiatr”: Kanał szantowy rozpoczął 
nadawanie w listopadzie ubiegłego roku. Jak zo-
stał przyjęty przez słuchaczy?

Katarzyna Skorska: Miłośnicy szant powitali nas 
z dużym zainteresowaniem. Mamy już kilkadziesiąt 
tysięcy słuchaczy. Z pewnością pomaga nam fakt, że 
Szanty są częścią dużego sieciowego projektu moje.
polskieradio.pl.

Jak bogatą płytoteką dysponuje szantowy kanał?
Naszą ambicją jest przede wszystkim gromadzenie 

i prezentowanie słuchaczom szant w polskim wyko-
naniu. Mam na myśli pieśni kubryku, pieśni wielo-
rybnicze, folk i rock marynistyczny, piosenki i balla-
dy żeglarskie. W zbiorach mamy już tysiąc utworów. 
Co tydzień staramy się dodawać dwie nowe płyty. 
Ale kanał Szanty to nie tylko gwiazdy polskiej sce-
ny: Jerzy Porębski, Andrzej Korycki, Cztery Refy, 
Stare Dzwony, Ryczące Dwudziestki, Zejman i Gar-
kumpel czy EKT Gdynia. To także młodsze kapele: 

Flash Creep, Dekada Łotrów czy Sąsiedzi. Bardzo 
nam zależy, by nawiązywać kontakty z debiutujący-
mi zespołami. Chcemy, by Szanty stały się dla nich 
oknem na świat.

W jakim kierunku kanał będzie się rozwijać 
w najbliższych miesiącach?

Ma być nie tylko ścieżką dźwiękową, ale także 
ważnym źródłem informacji żeglarskich. Chcemy 
między innymi prezentować żeglarską prognozę po-
gody. Wiadomości będą pojawiały się zarówno na an-
tenie, jak i na stronie internetowej i w tej drugiej kwe-
stii liczymy na wsparcie redakcji magazynu „Wiatr”. 

Chcemy też zainteresować radiem firmy czarterowe, 
organizatorów rejsów, koncertów oraz festiwali.

Czy to oznacza, że Szanty mogą się stać praw-
dziwym radiem – z ramówką, zapowiedziami 
utworów, recenzjami nowości płytowych, wiado-
mościami o pełnych godzinach, reportażem i wy-
wiadami?

Taki właśnie mamy plan. By zaistnieć w sieci 
i wyróżnić się spośród innych kanałów, nie wystar-
czy być szafą grającą. Trzeba dać słuchaczowi coś 
więcej. Oczywiście, nie wszystko można zrobić na-
tychmiast. Plany są jednak ambitne. Marzę o tym, 
by Szanty były pierwszą w całości żeglarską interne-
tową rozgłośnią, która będzie towarzyszyć polskim 
żeglarzom w domu i podczas rejsów. Bo kto dziś nie 
zabiera na jacht osobistego komputera?

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Katarzyna Skorska publikuje teksty o żeglarstwie i tu-
rystyce. Jest dziennikarką Polskiego Radia, podróż-
niczką, żeglarzem i wielokrotną uczestniczką żeglar-
skich mistrzostw Polski dziennikarzy rozgrywanych 
co roku w Mikołajkach.

moje polskie szanty

Zobaczyć 
morze

Przed nami szósty sezon pro-
jektu żeglarskiego Zobaczyć Mo-
rze, polegającego na wspólnym 
żeglowaniu niewidomych, słabo-
widzących oraz osób nie mają-
cych dysfunkcji wzroku. „Zawi-
sza Czarny” czeka na załogi.

Pomysłodawcą projektu jest niewi-
domy Romuald Roczeń, a głównym 
organizatorem i koordynatorem fun-
dacja Gniazdo Piratów. Wspólne rejsy 
odbywają się na żaglowcu „Zawisza 
Czarny”. Zwykle połowę załogi sta-
nowią osoby bez dysfunkcji wzroku, 
a połowę niewidomi i niedowidzący. 
Zadbano o sporo udogodnień dla że-
glarzy, np. kompas wydający dźwięki 
oraz materiały w języku Braille'a.

Niewidomi załoganci biorą czynny 
udział w życiu żaglowca. Zdobywają 
umiejętności zwykle niedostępne dla 
ludzi z dysfunkcją wzroku, na przy-
kład uczą się nawigacji. Zmaganie się 
z trudami rejsu ma też znaczenie psy-
chologiczne. Dzięki doświadczeniom 
zdobytym na pokładzie, po powrocie 
na ląd osoby niewidzące łatwiej radzą 
sobie w codziennym życiu.

Przez pięć lat załogi pływające w pro-
jekcie Zobaczyć Morze odbyły jedenaście 
rejsów. Wzięły w nich udział 352 osoby, 
z czego połowa z dysfunkcją wzroku. 
„Zawisza Czarny” pokonał niemal 8 tys. 
mil. Rejsy w połowie finansowane są 
przez uczestników, reszta pieniędzy po-
chodzi zaś z dotacji państwowych oraz 
wpłat od firm i osób prywatnych. 

W tym roku rejs rozpocznie się 3 lip-
ca. Pierwszy etap to podróż ze Świ-
noujścia do Sztokholmu. Drugi etap 
– rejs powrotny. Więcej o projekcie na 
stronie www.zobaczycmorze.pl

Pod koniec maja polski jacht „Polonus” wyruszy w rejs dookoła Ameryki Południowej i na Antarktydę. 
To jedno z największych polskich przedsięwzięć żeglarskich. Wyprawa potrwa 16 miesięcy. We wszyst-
kich etapach rejsu udział weźmie 140 osób.

Wyprawa rozpocznie się 28 maja 
w Świnoujściu, skąd jacht wyruszy 
do Amsterdamu. Kolejne porty, do 
których będzie zawijać, to francuski 
Lorient, Lizbona, Wyspy Kanaryjskie, 
Wyspy Zielonego Przylądka, brazylij-
ski Natal, Rio de Janeiro, Buenos Aires 
i argentyńska Ushuaia na Ziemi Ogni-
stej. Z tego portu odbędzie się kilka 
rejsów wokół Hornu, przez Cieśninę 
Drake’a i na Antarktydę.

Następnie „Polonus” popłynie wzdłuż 
wybrzeża chilijskiego do Valparaiso. 

Stamtąd do stolicy Peru Limy. Dalej do 
Buenaventury w Kolumbii, przez Kanał 
Panamski, Morze Karaibskie, aż po wy-
spę St. Martin na Antylach. 

Po krótkim odpoczynku w maju 2012 
roku „Polonus” rozpocznie atlantycką 
część swojej podróży. Do kanadyjskie-
go portu Halifax i dalej do Reykiaviku. 
Ze stolicy Islandii „Polonus” wyruszy 
do portów Grenlandii, a później przez 
Atlantyk do Dublina. Ze stolicy Irlan-
dii żeglarze popłyną do Amsterdamu, 
a stamtąd do Świnoujścia. Zakończe-

nie wyprawy planowane jest na koniec 
września 2012 r.

Opis trasy rejsu znajdziecie na stro-
nie internetowej www.pagaj.pl. Na nie-
które etapy są jeszcze wolne miejsca. 
Zainteresowani mogą się kontaktować 
z prowadzącym dany etap. 

„Polonus” to stalowy kecz typu Bru-
ceo o długości 14 metrów, z ośmioma 
kojami pod pokładem. Jacht został 
zbudowany w 1991 roku. Armatorem 
jest Piotr Mikołajewski. Więcej o jach-
cie na stronie www.jachtpolonus.pl.

„Polonusem” na krańce świata

www.moje.polskieradio.pl
http://www.pagaj.pl
http://www.jachtpolonus.pl
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Podczas targów Wiatr i Woda 
rozstrzygnięto pierwszą 
edycję konkursu Jacht 

Roku w Polsce – Polish Yacht of 
the Year 2011. Nagrodzono tak-
że konstruktora roku. Został nim 
Wojciech Spisak.

Konkurs organizują wspólnie mie-
sięcznik „Żagle” i Murator Expo, orga-
nizator warszawskich targów. Stocznie 
i importerzy zgłosili 39 jachtów ża-
glowych i motorowych. W pierwszym 
etapie wybrano po trzy konstrukcje 
w każdej z sześciu kategorii. Nomino-
wane jachty zaprezentowano w sierp-
niu ubiegłego roku podczas targów 
Wiatr i Woda – na Wodzie w Gdyni. 
W drugim etapie spośród nominowa-
nych wybrano sześciu zwycięzców.

W kategorii „Jachty żaglowe do 7,5 
metra długości” tytuł otrzymała kon-
strukcja ze stoczni Northman – Maxus 
24. Ten ciekawy jacht prezentowali-
śmy na naszych łamach we wrześniu 
ubiegłego roku. Maxus 24 ma wygod-
ną kabinę, a kształt kadłuba pozwala 
na szybką i emocjonującą żeglugę. 
Łódka przeznaczona jest dla żeglarzy, 
którzy przede wszystkim chcą pływać, 
a mieszkanie pod pokładem traktują 
jako rzecz mniej istotną. Jednostka 
została dobrze przyjęta na rynkach za-
granicznych. Maxusy żeglują w krajach 
skandynawskich, w Niemczech, we 
Włoszech, nawet na Majorce. Jednak 
najbardziej przypadły do gustu żegla-
rzom z Francji. Dziennikarz magazynu 
„Voile” pisał o tym jachcie w artykule 
zatytułowanym „L’art du kompromis” 
(„Sztuka kompromisu”). W periodyku 
„Bateaux” określono Maxusa słowa-
mi „Petits budgets, grande exigence” 
(„Mały budżet, duże wymagania”). Co 
ciekawe, Francuzi nie zamawiają tych 
łodzi, by pływać nimi po jeziorach. 
Wykorzystują Maxusa 24 do morskiej 
żeglugi weekendowej. Dla małych 
jachtów nie ma miejsc w drogich ma-
rinach. Dlatego francuscy armatorzy 
przywożą łódkę na przyczepie, wodują 
dźwigiem i przygotowują do żeglugi 
tak szybko jak jacht regatowy. A po 
dwudniowym rejsie po przybrzeż-
nych zakamarkach wyciągają łódkę 
z powrotem na przyczepę i odwożą 
do domu. Maxus 24 przy długości 
7,2 metra ma 255 cm szerokości waży 
1650 kg, więc można go bez przeszkód 
transportować na przyczepie.

W kategorii „Jachty żaglowe po-
wyżej 7,5 metra długości” tytuł Jacht 
Roku 2011 przyznano Delphii 47 
(stocznia Delphia Yachts). Ta kon-
strukcja należała do faworytów. To 
największy seryjnie produkowany 
jacht w Polsce. Test tej łodzi opubliko-
waliśmy w lipcowym wydaniu „Wia-
tru” (przedruk z francuskiego pisma 
„Voile”). Francuscy dziennikarze na-
pisali o polskim jachcie: „Delphia 47 
zadziwiła nas swoją konstrukcją, wy-
posażeniem i zachowaniem na morzu. 

Byliśmy pod wrażeniem przestrzeni, 
jaką zapewnia wnętrze jachtu. Poza 
tym mamy tu eleganckie kształty kad-
łuba oraz nowoczesny pokład i nad-
budówkę z oknami w kształcie mig-
dałów. Jachtem manewruje się bardzo 
łatwo, żeby zrobić zwrot, nie potrzeba 
żadnego wysiłku. W trudnych warun-
kach, gdy wiało nawet do 30 węzłów, 
Delphia 47 pokazała swoją prawdziwą 
naturę. Jacht jest łatwy w prowadzeniu 
i »suchy«. Wewnątrz nie słyszeliśmy 
żadnych trzasków, które często poja-

wiają się na innych jednostkach przy 
silnych wiatrach.”

W kategorii „Jachty żaglowe specjal-
ne” zwyciężył Haber 800 C4 (stocznia 
Yacht Service). Ta wyjątkowa łódź 
reklamowana jest przez producenta 
jako „samosterowny jacht żaglowy”. 
Stocznia opracowała system niezależ-
nie obsługiwanych mieczy, za których 
pomocą można uzyskać stateczność 
kursową na każdym kursie i w każ-
dych warunkach. Haber jest dzielnym 
i wygodnym jachtem o małym zanu-
rzeniu, przeznaczonym do krótkich 
i dłuższych podróży. Sprawdzi się na 
płytkich wodach śródlądowych oraz 
na pełnym morzu. Produkowany jest 
w wersji slup gaflowy i kuter gaflowy.

W kategorii „Jachty Motorowe 
Open” tytuł „Jacht Roku 2011” przy-
znano łodzi Regal 2300 Bowrider (fir-
ma Astex Łodzie). To łódź z przestron-
nym, otwartym pokładem i platformą 
kąpielową na rufie. Ciekawym elemen-
tem jachtu jest sportowy, elektrycznie 
opuszczany spojler z uchwytem do 
holowania narciarza wodnego. W kate-
gorii „Jachty Motorowe Cruiser” tytuł 
przyznano jachtowi Galeon 325 (stocz-
nia Galeon). Ta łódź łączy w sobie dy-
namiczny wygląd z funkcjonalnością. 
Kokpit zapewnia sporo miejsca do wy-
poczynku pod słońcem. Sternik może 
kierować jachtem na siedząco lub sto-
jąc. Pod pokładem znajduje się salon 
z aneksem kuchennym. Znajdziecie 
tam stół, wygodną kanapę oraz dwie 
kabiny z podwójnymi łóżkami. Jest też 
przestronna łazienka z prysznicem.

W kategorii „Jachty Motorowe Wy-
pornościowe” – tytuł „Jacht Roku 2011” 
przyznano łodzi SunCamper 30 (stocz-
nia Balt Yacht). Test tej konstrukcji opub-
likowaliśmy w sierpniowym numerze 
„Wiatru”. SunCamper 30 to łódź obok 
której trudno przejść obojętnie. Wy-
glądem przypomina mały autobus albo 
duży samochód kempingowy. Przednia 
szyba łączy się z ogromnymi, bocznymi 
oknami, a dodatkowo – tuż przy stano-
wisku sternika – znajdują się drzwi uła-
twiające szybkie wyjście na dziób czy 
keję. Ciekawym elementem jest dach 
kokpitu przesuwany na specjalnych rol-
kach. Kiedy dach osłania kokpit, łódka 
zyskuje dodatkowy pokład nad kabiną. 
Wchodzimy tam po stalowej drabince 
znajdującej się po prawej stronie nadbu-
dówki. U góry znajdujemy miejsce ideal-
ne na popołudniowy relaks.

Jacht roku w Polsce
maxus 24 jachtem roku wśród małych łodzi żaglowych

Zgrabny i szybki Maxus 24.
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biznes

Buty Ecco Glide
Ecco Glide to sportowe mokasyny z modnymi elementami 
w stylu żeglarskim. Sznurówki oplatają stopę poniżej kostki. 
Żeglarski charakter butów podkreśla biała obwódka miękkiej 
podeszwy. Cena: 379, 90 zł. 
Źródło: www.ecco.com

Szekle z mocnej liny
Szekle loop firmy Kohlhoff są wytrzymałe i lekkie. Wykonano je z liny dyneema. 
Materiał ten jest wodoodporny, wyjątkowo mocny, mało rozciągliwy i odporny na 
ścieranie. Jeśli szekla wpadnie do wody, utrzymuje się przez chwilę na powierzch-
ni. Dzięki temu mamy szansę ją wyłowić. Szekle produkowane są w różnych kolo-
rach, w kilku standardowych rozmiarach lub na specjalne zamówienie. 
Źródło: www.majer.com.pl

Zegarek Nautica Chrono
Nautica NCT-400 Chrono ma koper-
tę ze stali szlachetnej, czarną tarczę, 
chronograf, datownik oraz charakte-
rystyczny dla żeglarskich zegarów gu-
mowy pasek. Wodoszczelność 100 m. 
Cena: 745 zł. 
Źródło: www.timetrend.pl

Torba Henri Lloyd
Torba żeglarska marki Henri Lloyd jest pokryta przezroczystym wodoodpornym materiałem PVC. 
Przed przedostaniem się do środka wilgoci chronią ją dodatkowo zgrzewane szwy i specjalne za-
mknięcie. Bardzo przydatnym rozwiązaniem jest wentyl, dzięki któremu możemy wypuścić z torby 
powietrze zmniejając jej objętość, co jest szczególnie ważne podczas rejsu, gdy często liczy się każ-
dy centymetr wolnej przestrzeni. W maksymalnym ściśnięciu bagażu pomogą nam paski boczne. 
Torba ma odpinany pasek na ramię i wzmacnianą rączkę. Cena: 405 zł. 
Źródło: www.henrilloyd.pl

Koszulka z otworem na hak trapezu
Koszulka z długim rękawem z lycry marki Crewsaver ma otwór na hak trapezu. 
Materiał utrzymuje ciepło. Zastosowany filtr UV chroni przed promieniowaniem. 
Wysoka stójka osłania szyję przed wiatrem i promieniami słońca. Koszulka ma 
płaskie szwy oraz rękawy zakończone otworem na kciuk. Otwór na hak został 
wzmocniony elastycznym materiałem. Źródło: www.makanu24.pl

Żeglarstwo 
na Pomorzu Zachodnim
Zachodniopomorski Okręgowy Związek 
Żeglarski wydał książkę „Żeglarstwo 
na Pomorzu Zachodnim”. Autorem jest 
Piotr Owczarski. Publikacja ma ułatwić 
turystom wodną wędrówkę po akwe-
nach morskich, zalewowych i rzecznych. 
Autor przedstawił zarówno polską, jak 
i niemiecką część dawnego Księstwa 
Pomorskiego. W przewodniku zamiesz-
czono mapy żeglarskie, plany 80 portów 
i przystani, opisy szlaków oraz infor-
macje o firmach czarterujących jachty 
w tym regionie. 
Źródło: www.zozz.com.pl

Simrad Yachting
Simrad Yachting, najczęściej na 
świecie nagradzany producent au-
topilotów, jest pierwszą w branży 
firmą integrującą sterowanie au-
topilotem z wyświetlaczem wielo-
funkcyjnym. Przejmij pełną wła-
dzę nad swoim autopilotem firmy 
Simrad poprzez sieciowy system 
nawigacji NSE lub NSO. 
Źródło: www.parker.com.pl

Lornetki Nikon Prostaff 7
Firma Nikon zaprezentowała nowe lornetki Nikon Prostaff 7 (modele o parametrach 8x42 i 10x42). Urządze-
nia mają klasyczne wzornictwo. Przeznaczone są zarówno dla miłośników przyrody, jak i aktywnego wy-
poczynku. Zastosowano zaawansowany układ optyczny ze szkła ekologicznego, nie zawierającego ołowiu 
i arsenu. Lornetki mają wysoką rozdzielczość i doskonałą widoczność szczegółów. Pryzmaty oraz wszystkie 
soczewki pokryte zostały wydajnymi, wielowarstwowymi powłokami antyodblaskowymi. Rozwiązanie to 
gwarantuje jasny i wyraźny obraz, nawet podczas obserwacji w trudnych warunkach (w lesie lub po zmro-
ku). Dzięki dużemu odsunięciu źrenicy wyjściowej nowe modele mogą być bez problemów wykorzystywane 
przez osoby noszące okulary. Wypełnienie lornetek azotem oraz pierścienie uszczelniające skutecznie chro-
nią wnętrze przed zalaniem i zaparowaniem. Nawet pełne zanurzenie w wodzie do głębokości metra (do 10 
minut) nie jest w stanie ich uszkodzić. Lornetki pojawią się w sprzedaży w lipcu 2011 roku. 
Źródło: www.nikon.pl

http://www.ecco.com
http://www.majer.com.pl
http://www.timetrend.pl
http://www.henrilloyd.pl
http://www.makanu.beep.pl
http://www.zozz.com.pl
www.parker.com.pl
http://www.nikon.pl
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jachty

Podczas targów nautycz-
nych w Düsseldorfie przy-
znano tytuły Motorowa 

Łódź Roku. W kategorii jachtów 
o długości do 30 stóp nagrodę 
otrzymała łódź Quicksilver Activ 
675 Open. Motorówka powstaje 
w Polsce, a jej dystrybutorem 
jest Parker Poland.

Tytuły Motorowa Łódź Roku przy-
znawane są w sześciu kategoriach: jacht 
o długości do 30 stóp, do 40 stóp, do 
50 stóp oraz powyżej 50 stóp. Ponadto 
nagradzane są jachty wypornościowe. 
Wprowadzono również nową katego-
rię, w której wyróżniane są innowacje. 
Wśród najmniejszych łodzi w tym roku 
zwyciężył Quicksilver Activ 675 Open 
produkowany w augustowskiej stocz-
ni Balt Yacht. Łódź z Polski pokonała 
w finale cztery inne konstrukcje. Za-
skakujące prostymi liniami i dzielnoś-
cią morską szwedzki Catch 750 i fran-
cuski Smartboat 23 Open. Zachowujący 
tradycyjne linie, napędzany silnikiem 
elektrycznym Frauscher Alassio. A tak-
że kolejne dzieło norweskiego projek-
tanta i sternika wyścigowych łodzi 
motorowych Barda Ekera – Hydrolift 
S 28. Konkurencja była więc wyjątko-
wo ostra. 

Przyznanie nagrody poprzedzone 
było szczegółowymi testami przepro-
wadzanymi przez specjalistów z sied-
miu największych europejskich ma-
gazynów motorowodnych. Brano pod 

uwagę nie tylko wygląd łodzi, ale tak-
że jej cenę, bezpieczeństwo, komfort, 
jakość wykonania, zachowanie się na 
wodzie oraz zastosowanie nowych 
technologii. Łódka z Polski uwiodła 
ekspertów designem, nowym spojrze-
niem na wypoczynek na pokładzie, 
wykorzystaniem wolnej przestrzeni, 
dbałością o bezpieczeństwo osób prze-
bywających na łodzi oraz niewygóro-
waną ceną. Nowa seria Quicksilver 
Activ to naprawdę ciekawa propozy-
cja wszechstronnych jednostek dla 
każdego – dla rodzin, przyjaciół i par 
pragnących swobody oraz zabawy na 
wodzie. 

Activ Open to wygodna i bezpieczna 
łódź z wielkim pokładem słonecznym 
zajmującym całą część dziobową. Wy-
starczy jednak złożyć dziobowy ma-
terac, by otrzymać funkcjonalną i dy-
namiczną łódź wędkarską z wieloma 
schowkami na sprzęt wędkarski. Pod 
pokładem, w niewielkiej kabinie, znaj-
duje się miejsce na chemiczną toaletę.

Ogromną zaletą jachtu jest bezpie-
czeństwo. Kadłub ma wysokie burty, 
chroniące głęboki kokpit. Dookoła 
łodzi poprowadzono solidne stalo-
we relingi, więc na pokładzie moż-
na spokojnie spędzać czas z rodziną 
i małymi dziećmi. Na rufie znajduje 

się wygodna kanapa ze składanym 
oparciem i schowkiem na kamizelki, 
sprzęt wędkarski lub nurkowy. Pod 
siedzeniem, przed konsolą sterowania, 
znajdziemy kolejny magazynek na od-
bijacze i liny. Na rufie są też niewielkie 
platformy kąpielowe z drabinką przy 
jednej z nich. W standardzie producent 
oferuje ponadto wyjmowany drążek 
do mocowania linki holowniczej dla 
narciarza wodnego. Przy przyrządach 
sterowniczych jest kilka uchwytów na 
napoje, okulary przeciwsłoneczne, te-
lefony i krem do opalania.

Activ Open to łódź uniwersalna 
i chyba właśnie ta wszechstronność 
jest jej największą zaletą. Jacht dostęp-
ny jest również w wersji wzbogaconej 
(sport edition), która charakteryzuje 
się czarno-białym kolorem kadłuba 
z błękitną linią. W skład dodatkowego 
wyposażenia tej wersji wchodzi prysz-
nic w kokpicie, składany stolik i wyso-
kiej jakości sprzęt audio. 

Arek Rejs

DANE TECHNICZNE
Długość 6,50 m
Szerokość 2,55 m
Waga 1050 kg
Zanurzenie 0,42 m
Zbiornik paliwa 135 litrów
Zbiornik wody (opcja) 50 litrów
Maksymalna liczba osób 8
Kategoria projektowa C
Maksymalna moc silnika 200 KM
Cena (bez silnika) 15,5 tys. euro brutto

europejska łódź roku
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Pokład słoneczny na jachcie Quicksilver Activ.
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Spędziliśmy prawie dwie 
godziny na nowym jach-
cie konstrukcji Andrzeja 

Skrzata. Na razie na lądzie. Ale 
zajrzeliśmy do każdej baki-
sty i szuflady. Buszowaliśmy 
w niezwykłej kuchni. Spraw-
dziliśmy koje. Prześwietliliśmy 
prysznice i łazienki. Chcieli-
śmy poznać jacht, nim wyruszy 
wiosną w dziewiczy rejs.

Delphia 46cc to pierwsza łódź z ole-
ckiej stoczni Delphia Yachts z kok-
pitem usytuowanym na śródokręciu. 
Jacht skonstruowano z myślą o mniej-
szych, armatorskich załogach (maksy-
malnie sześć osób). Autorem projektu 
jest Andrzej Skrzat. Stylizacją wnętrza 
zajęła się ceniona w branży jachtowej 
Birgit Schnaase ze studia projektowe-
go Schnaase Interior Design.

Zwiedzanie rozpoczynamy pod po-
kładem, od dziobu. Jest tam prysznic 
z drewnianą ławeczką oddzielony od 
toalety i umywalki przezroczystymi 
drzwiami. Można wziąć długą ciepłą 
kąpiel z dala od mesy i pozostałych 
członków załogi. Z dziobowej łazienki 
będą korzystać wyłącznie osoby za-
mieszkujące sąsiednią kabinę. Na pra-

wej burcie „dziobówki” jest wygodna, 
szeroka koja oraz nieco niższa pufa do 
siedzenia. Dookoła pełno jest schow-
ków. Nad łóżkiem są trzy szafki, a pod 
koją aż sześć szuflad, które podczas 
rejsu pozwolą starannie segregować 
drobne części garderoby. Po lewej zbu-
dowano rozkładaną toaletkę z lustrem 
i szafę trzydrzwiową. Na przedniej 
grodzi zainstalowano telewizor. Koja 

dziobowa jest naprawdę przestronna, 
mogą w niej zamieszkać dwie osoby.

Tuż za „dziobówką” znajduje się nie-
wielki korytarz. Na lewej burcie usytu-
owano drugą łazienkę z toaletą, umy-
walką i prysznicem (przewidziano tu 
także miejsce na pralkę). Vis-à-vis są 
drzwi do kabiny skippera. To niewiel-
kie pomieszczenie gwarantuje wy-
godny nocleg jednej osobie. Przednia 

część kajuty jest wysoka, tylna znacz-
nie niższa. Kabina nieco przypomina 
koje rufowe, które znamy z mniejszych 
i skromniejszych łodzi.

Zmierzając ku rufie, docieramy do 
salonu. Na lewej burcie znajduje się 
stolik, a właściwie stół nawigacyjny 
z bardzo szerokim fotelem. Nawigator 
powinien uważać, by w tych komforto-
wych warunkach nie uciąć sobie zbyt 
długiej drzemki. W prawej części jach-
tu usytuowano wielki stół w kształ-
cie piłki do rugby. Z trzech stron jest 
otoczony sofą. Może przy nim zasiąść 
do kolacji nawet sześć osób. Od stro-
ny kambuza zainstalowano dodatko-
wy obracany fotel. Świetny pomysł. 
To miejsce z pewnością zajmie osoba 
odpowiedzialna za doglądanie potraw 
przygotowywanych na pobliskiej kuch-
ni. Cook uczestniczy w biesiadzie, ale 
w każdej chwili może obrócić swoje 
wygodne stanowisko, zrobić dwa kroki 
w kierunku kambuza i wstawić wodę 
na herbatę. Na rufowej ścianie salonu 
zawieszono duży telewizor.

Salon w tym jachcie jest wyniesiony 
ku górze (deck saloon). Dzięki temu 
osoby siedzące wokół stołu mogą 
obserwować okolicę przez obszerne 
okna. Nikt nie będzie musiał stawać na 

zwiedzamy jacht delphia 46cc
zajrzeliśmy w każdy zakamarek nowej polskiej konstrukcji

Salon jachtu jest wyniesiony ku górze (deck saloon). Dzięki temu osoby siedzące wokół stołu mogą obserwować okolicę przez obszerne okna.

Delphia 46cc to pierwsza łódź z oleckiej stoczni z kokpitem na śródokręciu.
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palcach, by zobaczyć zachodzące słoń-
ce. Kuchnia znajduje się dwa stopnie 
poniżej deck saloon. Wyposażona jest 
we wszystko, czego dusza zapragnie. 
Jest dwukomorowy zlewozmywak, lo-
dówka z zamrażalką, zabudowana ka-
wiarka, kuchenka mikrofalowa, kuch-
nia gazowa z piekarnikiem, są szafki 
i szuflady, oczywiście kran z ciepłą 
i zimną wodą, blat z corianu oraz szaf-
ki na naczynia.

W środkowej części jachtu nie bra-
kuje estetycznych uchwytów ze stalo-
wych rurek, które pozwolą bezpiecz-
nie poruszać się pod pokładem przy 
silniejszym wietrze. Uwagę zwraca 
także podłoga wykonana z desek wy-
glądających, jakby ktoś uratował je 
z płonącego tartaku. Połączenie jasne-
go drewna z ciemnymi smugami nada-
je deskom unikatowy charakter. 

Z kuchni przechodzimy korytarzem 
do kabiny rufowej. Otwieramy drzwi 
i zaskakuje nas przestrzeń tego miejsca. 
Rufowa kabina wygląda po prostu jak 
drugi salon. Można w niej zorganizować 
podwieczorek dla kilku osób, zaprosić 
przyjaciółki na telewizyjny serial czy 
pidżamowe party. Ta kabina jest właści-
wie osobnym mieszkaniem. Centralną 
część pomieszczenia zajmuje obszerne, 
podwójne łoże zwieńczone konstrukcją 
przypominającą baldachim. W tylnej 
części ustawiono sofę w kształcie pół-
księżyca. Mamy oczywiście toaletkę, 
sześć zamykanych szafek, stolik do pra-
cy, kolejny telewizor oraz dużą łazienkę 
z prysznicem. Z tego miejsca po prostu 
nie chce się wychodzić.

Na pokładzie, w dziobowej części, 
są się dwa obszerne luki. Pierwszy to 
luk kotwiczny. Tuż za nim znajduje się 
gródź zderzeniowa, której zadaniem 
jest ochrona części mieszkalnej kadłu-
ba w wypadku zderzenia. – Ten jacht 
waży 17 ton. Może bez problemów że-
glować z prędkością 10 węzłów. Dla-
tego musi mieć gródź bezpieczeństwa 
– mówi Andrzej Skrzat.

Zmierzając ku rufie, widzimy szero-
kie półpokłady. Rowerem można by tu 
jeździć. Na krawędziach nadbudówki 
zainstalowano długie relingi ze stali 
kwasoodpornej. Wszystkie liny zmie-
rzające od masztu i bomu do kokpitu 
ukryte są pod laminatową osłoną. 
W kokpicie jest sześć dużych kabesta-
nów, stolik rozkładany z dwóch stron, 
uchwyty na napoje, a przy kole ste-
rowym kolumna z elektroniką marki 
Raymarine. Uwagę zwracają estetycz-
ne przyciski do obsługi elektrycznych 
kabestanów. Tuż za kokpitem zamon-
towano potężny wózek szotów grota.

Rufa jachtu to niemal plaża. Dwupo-
ziomowy pokład z otwieraną hydrau-
licznie platformą kąpielową z drabinką 
tworzą razem obszerne miejsce do wy-
poczynku dla całej załogi, a także gości, 

którzy wpadli w odwiedziny. Cała ta 
przestrzeń zwieńczona została stalową 
ramą z generatorem prądu i radarem.

Czym nas zaciekawił nowy projekt 
stoczni Delphia Yachts? Jacht ma kilka 
odważnych rozwiązań stylistycznych 
(podłoga, obracany fotel na stalowej 
nodze w mesie czy podwójne łoże 
w kabinie rufowej). Wnętrze jest luk-
susowe, ale też przemyślane i wykona-
ne w gustownym ciepłym stylu. Sło-
wem, można by na tej łodzi mieszkać, 
przyjmować gości, pracować, wypra-
wiać przyjęcia i nie ruszać się z por-
tu. Jednak to przede wszystkim jacht. 
Łódź gotowa opłynąć świat. Dlatego 
niecierpliwie czekamy na wodowanie 
i okazję, by postawić żagle...

Krzysztof Olejnik

Kuchnia jachtu wyposażona jest nawet z zabudowaną kawiarkę.

Kabina rufowa wygląda jak hotelowy apartament dla nowożeńców.

DANE TECHNICZNE 
PREZENTOWANEGO EGZEMPLARZA

Długość całkowita 14,48 m

Szerokość 4,48 m

Zanurzenie 2,30 m

Ciężar 17 000 kg

Balast 4500 kg

Silnik 110 HP

Zbiornik paliwa 400 litrów

Zbiornik wody 490 litrów

Grot 53,65 m2

Genua 62,4 m2

Projekt Andrzej Skrzat

Stylizacja wnętrza Birgit Schnaase

www.delphiayachts.eu
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galeon pędzi w ślizgu
Stocznia galeon co miesiąc woduje premierowy jacht. kto jej dorówna?

S tocznia Galeon ze Straszy-
na pod Gdańskiem przez 
15 miesięcy wprowadziła na 

rynek aż 16 motorówek i jachtów 
motorowych. To rekord świata. 
Czy w tym szaleństwie jest metoda 
na przetrwanie trudnych czasów?

– To już trzecia generacja jachtów 
z naszej firmy. Nigdy jednak nie ofe-
rowaliśmy tylu nowości w tak krótkim 
czasie – mówi Aleksandra Brzozowska 
ze stoczni Galeon. – Masowa wymia-
na modeli była naszą odpowiedzią na 
kryzys w branży. W trudnych czasach 
warto inwestować, bo tylko nowe kon-
strukcje budzą zainteresowanie klien-
tów. Poza tym chcemy być liderem 
w branży i inspirować innych. Wierzy-
liśmy również, że warto się przygoto-
wywać na koniec kryzysu. Dziś arma-
torzy wracają do kupowania jachtów, 
a my możemy im zaproponować boga-
tą ofertę oryginalnych konstrukcji.

Firma ze Straszyna zrobiła w ostat-
nich latach sporą karierę na zachodnich 
rynkach. Trzy lata temu znajomy dzien-
nikarz z brytyjskiego magazynu „Mo-

tor Boats & Yachting” pytał, czy znam 
stocznię Galeon. Kilka tygodni wcześ-
niej miał okazję testować jej łódkę 
i z zaskoczeniem stwierdził, że polski 
jacht dorównywał jakością najlepszym 
brytyjskim produkcjom. Na ubiegło-
rocznych targach w Cannes spotykałem 
znajomych z różnych magazynów nau-
tycznych. Nikt już nie pytał, czy znam 
Galeona. Pytali, jakim cudem polska 
stocznia wprowadza na rynek aż tyle 
nowych jachtów. Od niewielkich otwar-
to pokładowych weekendowych łodzi 

z linii Galia, przez kabinowe maszyny 
typu cruiser w wersjach open, hardtop 
i flybridge, po luksusowe ponaddwu-
dziestometrowe jachty naszpikowane 
najnowocześniejszą elektroniką i no-
watorskimi rozwiązaniami. Poza Gale-
onem nie ma w Europie stoczni, która 
przez rok zwodowałaby 16 nowych mo-
deli jachtów, jednocześnie całkowicie 
modyfikując i unowocześniając istnie-
jące łodzie.

Dla większości producentów spo-
rym wyzwaniem jest wprowadzenie 
na rynek dwóch łodzi w roku. Takie 
wydarzenia opisują niemal wszystkie 
pisma branżowe. Tymczasem Galeon 
w 2010 roku wzbogacił się aż o pięć 
dużych jachtów: 340 Fly, 350 Htc, 385 
Hts, 385 Open i 700 Skydeck. Dwie 
z wymienionych jednostek światową 
premierę miały podczas gdyńskich 
targów Wiatr i Woda, co pokazuje, że 
stocznia mocno interesuje się także 
polskim rynkiem. 

Pamiętam pojawienie się na w Gdy-
ni pięknego pomarańczowego kad-
łuba jachtu 385 Hts. Był to prototyp 
z ogromną platformą kąpielową, na 
której mógłby wylądować mały he-
likopter. Kolejną wersję tego jachtu, 
z krótszą platformą na rufie, zapre-
zentowano w Cannes. Jacht 340 Fly 
debiutował na targach w Dusseldorfie 
w 2010 roku i od razu stał się przebo-
jem. Podobną karierę wróżę najnow-

szej łodzi 385 Open, która w styczniu 
otrzymała nominację do prestiżowej 
nagrody Europejska Łódź Roku. Skoro 
wspominam o nagrodach, trzeba przy-
pomnieć dwa wyróżnieniach dla mode-
lu Raptor 700 Skydeck. Jacht, którego 
test możecie znaleźć w październiko-
wym numerze „Wiatru”, otrzymał na 
targach w Cannes nagrody za Najlep-
szy Projekt i Najbardziej Innowacyjne 
Rozwiązania. 

Chcąc pokazać swoje możliwości, 
Galeon zapowiedział budowę jeszcze 
większej jednostki, o długości prze-
kraczającej 23 metry (Crystal 780). 
Wodowanie prototypowego modelu za-
planowano na koniec kwietnia. Można 
się spodziewać, że jacht będzie kolejną 
zaskakującą konstrukcją i z pewnością 
wzbudzi zainteresowanie branży.

Poza dużymi luksusowymi jachtami, 
które są pływającymi domami, Galeon 
buduje mniejsze łodzie przeznaczone 
na weekendowe wypady na jezioro 
i małe szaleństwa z wakeboardem czy 
nartami wodnymi. W zeszłym roku 
Galeon zaprezentował aż 12 nowych 
łodzi z linii Galia, między innymi 

Za granicą pytają, jakim cudem polska stocznia 
wprowadza na rynek aż tyle nowych jachtów.

Raptor 700 Skydeck, cena: 1,5 mln euro netto.
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520 Sundeck, 525 Cruiser, 570 Sun-
deck, 515 Sport, 520 Open, 570 Open 
i 650 Hardtop. Wszystkie łodzie do-
stępne są w różnych kolorach, a nawet 
w lakierze metalicznym. 

W tym roku stocznia wprowadzi-
ła kolejne cztery modele mniejszych 
jachtów. Są to łodzie 630 Open, 630 
Sundeck, 670 Middle Cabin i 700 
Sundeck. Na targach w Warszawie 
premierę miała Galia 650 Walkaround 
oparta na kadłubie 650 Hardtop. Gale-
on ma więc w ofercie nie tylko jachty 
dla bardzo zamożnych, ale również 
dla ludzi kochających prędkość i wiatr 
we włosach, którzy na sprzęt pływa-
jący chcą wydać nie więcej niż kilka 
tysięcy euro. Najmniejsza łódź z linii 
Galia (440 Open) kosztuje bez silnika 
3,7 tys. euro netto.

Arek Rejs

Niemcy · Wielka Brytania · Monaco · Dania
Austria · Hiszpania · Szwecja · USA

Hamburg · Tel. +49-40-37 09 10

www.pantaenius.de

To daje Wam
tylko

Pantaenius

Ratownictwo
i usuwanie wraku
Potrzebujecie Państwo 
poprosić służby 
ratownicze o pomoc?
Pantaenius pokryje 
bez ograniczeń 
koszty podczas 
ubezpieczonego 
wypadku oraz aktywnie 
doradzi i pomoże.

Co oferujemy w ramach 
ubezpieczenia jachtu?

Stała suma 
ubezpieczenia
Mają Państwo szkodę
całkowitą i oczekują 
adekwatnego 
odszkodowania?
Pantaenius uzgadnia
z Państwem stałą kwotę, 
która jest wypłacana bez 
jakichkolwiek potrąceń

Bez udziału własnego
Kradzież z włamaniem? 
Uszkodzenie podczas 
transportu, pożar lub 
uderzenie pioruna? 
Pantaenius rezygnuje
z udziału własnego!

Kontakt w języku polskim: Nautica Nord
Al. Jana Pawła II 11A • 81-345 Gdynia

Tel. 058 352 37 13 • info@nauticanord.pl
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www.pantaenius.pl

Łódź motorowa Galia 520 Sundeck. Cena: 9,5 tys. euro netto.

Galia 520 w wersji open.

Galeon 385 Hts skrywa na rufie garaż na ponton. Cena jachtu: 196 tys. euro netto.

mailto:info@nauticanord.pl
www.pantaenius.pl


Seszele.
zawinąć choć raz...

A rchipelag Seszeli ma jedno 
małe lotnisko. Codziennie 
lądują na nim tylko trzy 

samoloty z turystami. Żeglarze 
kierują się do jedynej w okolicy 
mariny, w której zacumowanych 
jest zaledwie kilkadziesiąt jach-
tów. Witajcie w raju!

Przybyszów zaskakuje niebiański 
spokój i pocztówkowy koloryt Seszeli. 
Ludzie żyją własnym, niespiesznym 
rytmem. Nie gonią za pieniędzmi. Jeśli 
właściciel restauracji ma w kasie na tyle 
dużo gotówki, że wystarczy mu jej do 
końca miesiąca, zamyka lokal. Turyści 
i tak przyjadą. I tak będą wracać na se-
szelskie katamarany, by się położyć na 
siatce łączącej pływaki, schować przed 
światem i pomyśleć: „Byłoby cudownie, 
gdyby ta chwila mogła trwać wiecznie”.

Tak właśnie wygląda raj na ziemi. 
Nie wszyscy mogą tam trafić. Dla 
niektórych żeglarzy z Europy jest tam 
za daleko. Dla wielu – za drogo. Dla 
innych – zbyt gorąco. Jeśli szukacie 
nocnych zabaw, głośnych dyskotek, 
ekskluzywnych restauracji i gwarnych 
portów, Seszele nie są dla was. Ale 
jeśli marzycie o błogim wypoczynku, 
o plaży, którą przez cały dzień będzie-
cie mieć tylko dla siebie, jeśli szukacie 
piasku jak mąka i roślin jak z palmiar-
ni oraz zatok ze szmaragdową wodą, 
w których nie zacumuje żaden inny 
jacht – ruszajcie czym prędzej.

Kryjówka piratów

Seszele to 115 wysp wulkanicznych 
i koralowych. Leżą na Oceanie Indyj-
skim, na północny wschód od Ma-

dagaskaru, 4 stopnie na południe od 
równika, 1600 km na wschód od wy-
brzeży Afryki. W XVII w. wyspy były 
schronieniem dla piratów czyhających 
na statki płynące do Indii. W połowie 
XVIII wieku archipelag zaanektowa-
ła Francja, zarządzająca pobliskim 
Mauritiusem (nazwa wysp pochodzi 
od nazwiska Jeana Moreau de Séchel-
les, francuskiego ministra finansów na 
dworze Ludwika XV). Na Seszele przy-
bywali wówczas francuscy osadnicy 
wraz z afrykańskimi niewolnikami. Na 
przełomie XVIII i XIX wieku archipe-
lag przejęli Brytyjczycy. Wraz z nimi 
na wyspy zaczęli napływać imigranci 
z Indii i wschodniej Afryki. W końcu 
ludność z trzech kontynentów utworzy-
ła kulturę Seszelczyków. W 1976 roku 
państwo uzyskało niepodległość w ra-
mach brytyjskiej Wspólnoty Narodów.

Tylko 33 wyspy są zamieszkane. Naj-
większa z nich (Mahé) jest domem dla 
80 proc. obywateli. Miasto Victoria to 
jedna z najmniejszych stolic na świe-
cie. Językami urzędowymi są kreolski, 
francuski i angielski. Wyspy wulka-
niczne, zbudowane z zasadowych skał, 
są większe i mają urozmaiconą wyżyn-
ną rzeźbę. Koralowe natomiast ledwie 
wystają ponad powierzchnię oceanu 
i są przeważnie bezludne.

Planujemy rejs

Na Seszele raczej nie wybierajmy 
się w szczycie polskiego sezonu (lipiec 
i sierpień). Wieją wówczas dość silne 
wiatry (do 30 węzłów) i żegluga może 
się okazać trudna. A przecież nie po 
to wyruszamy na koniec świata, by 
kręcić korbą od kabestanu zamoczoną 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_XV
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A9_%28wyspa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Victoria_%28Seszele%29
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abc czarterów

w morzu. Niezbyt dobrymi okresami 
są koniec stycznia i luty, bo na wyspach 
jest wówczas pora deszczowa. Pozosta-
ła część roku to po prostu bajka. Tem-
peratura powietrza od 28 do 33 stopni 
Celsjusza. Wilgotność – 80 proc. Nie ma 
afrykańskich upałów, ale słońce potrafi 
mocno przypiec. Konieczne są kremy 
z filtrem 50. Czapki z daszkiem i lekkie 
koszulki z długimi rękawami powinny 
zająć pół torby. Nawet w pochmurne dni 
warto mieć nakrycie głowy, bo słońce 
przedziera się przez chmury i podstęp-
nie atakuje. Czasem żeglarze po kilku 
dniach spędzonych na Seszelach nawet 
oceaniczną kąpiel biorą w koszulach. 
Woda daje jedynie złudzenie ochrony 
przed słońcem. Ocean jest zaledwie o 5 
stopni chłodniejszy od powietrza. Trze-
ba więc zanurkować głębiej, żeby się 
nieco schłodzić.

Na wyspy dolecimy bezpośrednio 
z Paryża liniami Air France za 5 lub 
6 tys. zł (lot trwa 9 godzin). Można też 
wybrać trasę z przesiadką w Dubaju lub 
w Doha, a wówczas bilet w obie strony 
będzie kosztował około 3,5 tys. zł. 

Na Seszelach działa kilka lokal-
nych firm czarterowych. Niektóre 
mają w ofercie zaledwie jeden jacht. 
Są też łodzie dużych, znanych przed-
siębiorstw (Moorings, Sunsail). Prze-
ważają katamarany (60 proc.), ale nie 
brakuje również jednokadłubowców. 
Ośmioosobowe katamarany o długości 
12-13 metrów (roczniki 2007 i 2008) 
kosztują od 600 do 900 euro za dobę. 
Taniej (od 300 do 500 euro za dobę) 
można wynająć jacht jednokadłubowy 
o długości od 42 do 47 stóp. 

Akwen jest dość spokojny. Często 
wieją słabe lub umiarkowane wiatry. 
Jednak z uwagi na kiepskie oznako-
wanie wód, obowiązuje zakaz żeglugi 
nocą. Mapy elektroniczne są w wy-
posażeniu większości jachtów, ale 
warto mieć dodatkowy GPS. Należy 
dokładnie czytać locje i konfrontować 
je z rzeczywistością. Trzeba też pamię-
tać, że jesteśmy na wyspach nie z tej 
ziemi, więc nie ma co się dziwić, że 
czasem GPS gubi zasięg.

Można rozważyć wynajęcie miejsco-
wego skippera (150 euro na dobę plus 
wyżywienie) bądź zamówić cooka (135 
euro na dobę), a nawet osobę, która 
codziennie o wschodzie słońca zadba 
o masaż, jogę i medytację członków 
załogi. Może dlatego dość często na 
Seszele wyruszają zakochani lub na-
rzeczeni, którzy w tej rajskiej scenerii 
chcą sobie przyrzec wierność i miłość.

Trzeba się zaształować

Na wyspie Mahé działa jedyna se-
szelska marina (Eden Island). I nie 
ma ona nic wspólnego z ateńskim por-
tem Alimos (Kalamaki) ani z dużymi 

przystaniami w Chorwacji. W porcie 
jest kilka pływających pomostów, 
choć pływy są niezbyt duże. Jest prąd 
i woda, bardzo dobre zaplecze sanitar-
ne, dwie restauracje, ale nie ma żadne-
go sklepu. Po zakupy warto pojechać 
taksówką do Victorii – to zaledwie 
pięć minut drogi.

Marketów na trasie rejsu nie znaj-
dziecie. Sklepy spożywcze są nielicz-
ne i raczej drogie. Małe piwo kosztuje 
9 zł. Nie ma też zbyt wielkiego wy-
boru towarów. Dlatego w żywność 
i w wodę warto się zaopatrzyć przed 
wypłynięciem z macierzystego por-
tu. Poza przystanią w Mahé spot-
kacie jeszcze pojedyncze pirsy na 

Praslin i La Digue. Nie są to miejsca 
na dłuższy postój. Parkują tu wszyst-
kie lokalne pływadła, by zatankować 
paliwo i nabrać wody. Pozostają nam 
kotwicowiska. Ale trzeba pamiętać, że 
ponad połowa wysp to tereny parków 
narodowych, w których zapłacimy za 
postój 15 euro. W niektórych zatokach 
przygotowano boje cumownicze mają-
ce zapobiec niszczeniu raf koralowych 
przez jachtowe kotwice.

W wielu restauracjach na wyspach 
nie ma menu. Kelner będzie pole-
cał dania „z głowy”. Ale można mu 
zaufać. Otrzymacie risotto z papai, 
rybę z grilla, rybę w sosie kreolskim, 
krewetki, sałatkę z solonej ryby ze 

złotym jabłkiem, ostrą sałatkę z oś-
miornicy i kilka innych cudów kuchni 
wyspiarskiej.

Osobliwości przyrody

Na plażach będą wam towarzyszyć 
wielkie żółwie. Nurkując w oceanie, zo-
baczycie dostojnie pływające ogończe, 
poruszające płetwami jak skrzydłami. 
W pobliżu raf żyją również kałamarni-
ce, stada papugoryb, ryby rafowe wszel-
kiej maści, cienkie do granic możliwości 
fletnice i piękne koralowce w różnych 
kształtach. Będąc na wyspie Pralin, wy-
ruszcie na krótką wycieczkę w głąb lądu, 
do Parku Valley de Mai. Bilet wstępu 
kosztuje 20 euro. Park jest ścisłym rezer-
watem palmy kokosowej zwanej coco de 
mer. Jej nasiona, kokosy, są przeogrom-
ne, ważą nawet 25 kg, a ich osobliwość 
polega na tym, że są podobne do dorod-
nych kobiecych pośladków. Idąc w głąb 
wyspy, będziecie podziwiać palmy 
giganty, drzewa czerwone o osobliwej 
nazwie „krew smoka” i spore pająki. Na 
szczęście są one nieszkodliwe.

Podsumujmy. Seszele to cel podróży 
marzeń. Droga na te wyspy jest dość 
długa i kosztowna, ale warto ją poko-
nać. Trzeba dobrze planować zakupy, 
tylko na trzech głównych wyspach 
można się zaopatrzyć w żywność 
i wodę. Słońce równikowe pali do ży-
wego, należy więc bardzo dobrze chro-
nić skórę. Wszędzie można wymienić 
miejscową walutę albo płacić dolarami 
bądź euro. Płyńcie więc do raju.

Agata Pyziak

Flota katamaranów firmy Moorings.

Na Seszelach każdy znajdzie swoją bezludną plażę.
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Polak Zbigniew Gutkowski 
nie usunął usterki kilu 
podczas postoju w Pun-

ta del Este. Jego szanse na 
szybką żeglugę i dobry wynik 
zmalały. Po czterech dniach 
czwartego etapu regat velux 5 

Oceans Gutek płynął na czwar-
tej pozycji i tracił do lidera po-
nad 100 mil.

Trzy pierwsze etapy wygrał Ame-
rykanin Brad Van Liew. Gutkowski 
trzy razy był drugi. Ale finisz trze-

ciego etapu, kiedy Polak płynął już 
z uszkodzonym kilem, przyniósł nie-
spodziewane emocje. Gutek cudem 
obronił drugą pozycję. Chris Stan-
more-Major popełnił błąd, żeglując 
halsem wzdłuż linii mety. Gutkowski 
wykorzystał to natychmiast i wygrał. 

Po przepłynięciu całego Pacyfiku 
i minięciu przylądka Horn Polak 
był szybszy zaledwie o 40 sekund. 
Zawodnicy mieli na liczniku ponad 
6 tys. mil, a jeden z nich zwycię-
żył o błysk szprychy. To niezwykłe. 
Z pewnością ten finisz zapisze się 
w historii oceanicznych wyścigów. 
– Tak się cieszę, że trudno uwierzyć 
– powiedział Gutkowski po zejściu 
na brzeg. – To drugie miejsce jest 
trzy razy lepsze niż dwa poprzednie 
razem – dodał.

W Urugwaju jacht Polaka został 
wyciągnięty z wody, ale mimo to nie 
udało się naprawić uszkodzonego kila. 
Dlatego kiedy zawodnicy ruszyli na 
Atlantyk do czwartego etapu, Gutek 
szybko zaczął tracić dystans do rywa-
li. Gutkowi nie sprzyjał półwiatrowy 
kurs, jakim płynęły wszystkie jach-
ty. Na jachcie Operon Racing można 
powalczyć kiedy zawodnicy halsują 
lub kiedy płynął baksztagami, ale nie 
na półwietrze. – Szybciej nie pojadę 
– mówił Gutek 31 marca rano. – Te 
kursy są fajne, bo pozwalają na szybką 
jazdę i duże przebiegi dobowe, ale na 
półwietrze widać różnice w potencjale 
jachtów.

Przed czwartym etapem komisja 
regatowa, na wniosek Gutkowskie-
go, zgodziła się na wprowadzenie 
tzw. trybu ukrytego, pozwalającego 
zawodnikom ukryć swoją pozycję 
przed rywalami na 24 godziny. Moż-
na to zrobić dwukrotnie w trakcie 
etapu. – Zabiegałem o wprowadzenie 
trybu ukrytego, bo czasami czułem, 
że jestem śledzony. Zapytałem więc 
Davida Adamsa, dyrektora regat, czy 
można zastosować taki wariant tak-
tyczny. To rozwiązanie dopuszczalne 
jest podczas innych wyścigów ocea-
nicznych (Vendée Globe czy Barce-
lonie World Race). Brak możliwości 
ukrycia się przed rywalami sprawia, 
że nie możemy w pełni pokazać 
swych umiejętności taktycznych. 
W moim wypadku ma to największe 
znaczenie, ponieważ mam najwol-
niejszy jacht. Nie wiem jednak, czy 
skorzystam z możliwości ukrycia się 
przed rywalami, bo dziś moja pozy-
cja jest taka, że mógłbym się tylko 
schować przed kibicami śledzącymi 
regaty.

Regaty Velux 5 Oceans to wokół-
ziemskie regaty żeglarzy samotników 
z przystankami w pięciu portach. 
W październiku zawodnicy wystar-
towali z La Rochelle we Francji. Do 
Kapsztadu w RPA dopłynęli po mie-
siącu. Do Wellington w Nowej Zelan-
dii wyruszyli w grudniu. Trzeci etap, 
do Punta del Este w Urugwaju, roz-
począł się na początku lutego. Czwar-
ty, do Charleston w USA, pod koniec 
marca. W piątym etapie (start 14 maja) 
uczestnicy powrócą do La Rochelle.

gutek na atlantyku
zbyszek gutkowski nie zdołał naprawić kilu, ale mimo to płynie dalej

Gutek na jachcie Operon Racing – w barwach sponsora regat i Sopotu.  Fot. Ainhoa Sanchez / w-w-i.com
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D rodzy czytelnicy! Dzię-
kujemy za udział w dru-
giej edycji konkursu dla 

żeglarzy, których ciągnie nie 
tylko na wodę, ale także do 
pióra. Otrzymaliśmy od was 43 
artykuły. Za wszystkie prace 
gorąco dziękujemy.

Przysłaliście wspomnienia z kaja-
kowych spływów, z wakacji na Mazu-
rach, z rodzinnych wycieczek na małe 
akweny śródlądowe oraz z wypraw 
bałtyckich. Nie zabrakło też wspo-

mnień z Chorwacji, Grecji, a nawet 
z Karaibów.

Dorota Wesołowska spisała rela-
cję z czarterowej wyprawy do połu-
dniowej Chorwacji. Piotr Miśkiewicz 

zachęca do rejsu na Karaiby. Marcin 
Szymański opowiedział o tym, jak że-
glarskie marzenia realizowała grupa 

zapaleńców z gdańskich przedmieść. 
Stanisław Olszar napisał o spływie 
kajakowym rzeką Bug. Wiesław Frą-
ckowiak wspomina w swoim tekście 
śródlądową przygodę na maleńkim 

jachcie „Ola”. Aleksander Kaczmarek 
barwnie opowiedział o wojażach z tatą 
na jachcie nazwanym „ABW”. Ryszard 

Krawczyński opisał rejs do Malborka. 
Jacek Marchlewicz wspominał przy-
godę zakończoną złamaniem masztu 
na czarterowej jednostce. Nie wszyst-
kich autorów możemy w tym miejscu 
wymienić, ale wszystkim bardzo dzię-
kujemy za nadesłane artykuły.

Po lekturze tekstów, wieczornej dys-
kusji i ponownym przeczytaniu najcie-
kawszych materiałów, postanowiliśmy 
główną nagrodę przyznać Wojciecho-
wi Matzowi, który nadesłał tekst opi-
sujący ubiegłoroczny bałtycki rejs na 
jachcie „Gem”. Dwa równorzędne wy-
różnienia otrzymali: Ryszard Kraw-
czyński za relację z rejsu do Finlandii 
na jachcie „Wiatr I” oraz Jerzy Moto-
wilczuk za artykuł o rejsie na Rugię 
jachtem „Czardasz”. 

Zdobywca pierwszej nagrody otrzy-
ma tygodniowy czarter jachtu typu 
houseboat Weekend 820. Tą spacerową 
motorówką mieszkalną może podróżo-
wać siedem osób. Fundatorem czarteru 
jest firma Żegluga Wiślana, która od 
kilku lat buduje flotę jachtów motoro-
wych na Wisłę, Żuławy Wiślane i Kanał 
Elbląski. Laureat wyruszy na Pętlę Żu-
ław lub Wisłę Krakowską. Przekazanie 
jachtu nastąpi w Marinie Gdańsk lub 
w Zakolu Wisły pod Wawelem. Zwy-
cięzca będzie mógł zabrać rodzinę lub 
przyjaciół i wyruszyć na szlak w do-
wolnym terminie (uzgodnionym wcześ-
niej z armatorem). Laureaci drugiej 
i trzeciej nagrody otrzymają zestawy 
przewodników turystycznych ufundo-
wanych przez wydawnictwo Pascal.

Krzysztof Olejnik, 
redaktor naczelny

Zwycięski tekst Wojciecha Matza 
opublikujemy w kolejnym wydaniu 
magazynu „Wiatr”.

CZARTERY JACHTÓW MOTOROWYCH 
(HAUSBOTÓW) NA WSZYSTKICH ŻEGLOWNYCH 
RZEKACH I KANAŁACH W POLSCE, m.in. WIŚLE, 
ŻUŁAWACH, KANALE OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIM

I n f o l i n i a :  7 8 4  0 1 7 0 1 8
www.zeglugawislana.pl, e-mail: biuro@zeglugawislana.pl

• setki kilometrów bezpiecznych dróg wodnych 
• wynajem bez skipera i bez uprawnień • kompleksowe szkolenie przed rejsem 

• pełen komfort i bezpieczeństwo • nowoczesna flota hausbotów
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wyniki konkursu
rozstrzygnięcie konkursu „mój najpiękniejszy rejs”

Jachty Żeglugi Wiślanej w Gdańsku.

Główną nagrodę w konkursie zdobywa Wojciech Matz, który nadesłał 
tekst opisujący ubiegłoroczny bałtycki rejs na jachcie „Gem”.

www.zeglugawislana.pl
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Załoga Maciej Grabowski i Łukasz Lesiński.    Fot. Łukasz Łapiński

sport

Polskie załogi klasy Star za-
jęły wysokie lokaty w pre-
stiżowych regatach Bacardi 

Cup. Mateusz Kusznierewicz i Do-
minik Życki wywalczyli 6. miejsce, 
a Maciej Grabowski i Łukasz Lesiń-
ski – 9. Zwyciężyli Francuzi Guil-
laume Florent i Pascal Rambeau.

Bacardi Cup to jedna z najważniej-
szych imprez klasy Star na świecie. 
W tym roku na starcie pojawiła się wy-
jątkowo liczna i silna grupa – niemal 100 
łodzi z całego świata. Dotychczas w tych 
regatach obowiązywał zakaz umiesz-
czania na burtach i żaglach reklam firm 
(podobnie jak podczas igrzysk olimpij-
skich). Ale, na szczęście, organizatorzy 
odstąpili od tego przepisu, więc polskie 
załogi mogły promować logotypy swo-
ich partnerów reklamowych. Zaprezen-
towały też aktualną formę. 

Mateusz i Dominik początek mieli 
dobry, dwa razy mijali metę na szóstej 
pozycji. Później zdobywali miejsca 
od 11. do 15., aż wreszcie w ostatnim 
biegu wypalili i dopłynęli na trzeciej 
pozycji. Maciej i Łukasz rozpoczęli 
regaty od dziewiątego i piątego miej-
sca. Później również żeglowali w dru-
giej dziesiątce stawki. Na szczęście, 
w miarę równe wyścigi pozwoliły im 
utrzymać wysoką lokatę w klasyfika-
cji generalnej. 

Czwartego dnia regat komisja pod-
jęła decyzję o przełożeniu wyścigu na 
kolejny dzień. Powodem była niepoko-
jąca prognoza pogody – silne wiatry, 
a także intensywne burze i opady desz-
czu oraz gradu. Początkowo zawodnicy 
byli bardzo rozczarowani, ponieważ za 
oknem widzieli piękną pogodę z przy-
jaznym wiatrem. Jednak tuż po 11.00 
dotarł do Miami zapowiadany front 

i okazało się, że decyzja komisji była 
słuszna. Wiatr w porywach osiągał 40 
węzłów, miasto w wielu miejscach zo-
stało zalane, drogi przez dwie godziny 
były nieprzejezdne, powalone palmy 
blokowały ulice. Regaty wznowiono 
następnego dnia.

Po powrocie do kraju Maciej Gra-
bowski podsumował start swojej załogi: 
„Ostatnie dwa wyścigi były dla nas bar-
dzo cenną lekcją i kolejnym dowodem, 
jak wielkie znaczenie może mieć na-
wet drobna zmiana w ustawieniu łodzi. 
Sprawdziło się powiedzenie, że lepsze 
jest wrogiem dobrego. Próba poprawienia 
trymu łodzi w dość trudnych warunkach 
silnego wiatru spowodowała problemy 
ze skuteczną i szybką żeglugą. Efektem 
było dopiero 25. miejsce w czwartym 
wyścigu. Kolejny bieg przebiegł nieco 
lepiej. Niestety, kilka błędów pod koniec 
kosztowało nas dużą stratę.

Jest oczywiście sporo elementów, 
z których jesteśmy bardzo zadowoleni. 
Wyprzedziliśmy wiele utytułowanych 
załóg, m.in. tryumfatorów Bacardi 
Cup z ubiegłego roku, Ricka Merrima-
na i Austina Sperry’ego. Dokonaliśmy 
udanych wyborów żagli na zbliżający 
się sezon. Podczas treningów, a tak-
że w trakcie regat, widać było, że je-
steśmy jedną z szybszych załóg. To 
największy sukces tych kilku tygodni 
spędzonych w USA.

Przed nami przygotowania do pierw-
szych startów w Europie. Na początku 
kwietnia łódka przejdzie drobny re-
mont w Gdyni, po czym wyruszymy 
ze zwycięzcami regat Bacardi Cup na 
treningi do francuskiej miejscowości 
Hyeres. Pod koniec kwietnia wystar-
tujemy w zawodach Francuskiego Ty-
godnia Olimpijskiego (SOF de Voile) 
w Hyeres.”

nasze gwiazdy w miami
Polskie jachty klasy Star w pierwszej dziesiątce Bacardi cup

Maciej Grabowski i Łukasz Lesiński 

Magazyn                             patronem medialnym polskiej załogi klasy Star
Sponsorzy Teamu:
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Każdy ranek wygląda podob-
nie. Kasia Deberny przygo-
towuje łódkę. Ustala z tre-

nerem plan zajęć. Następnie siada 
na chwilę przy kei, by nakarmić 
siedmiomiesięcznego Andrzeja. 
Po chwili zapina sztormiak, wkła-
da kamizelkę i wypływa na pięcio-
godzinny trening. W lutym żeglo-
wała w Hiszpanii, a w marcu we 
Włoszech, na jeziorze Garda. Czy 
można być młodą mamą i jedno-
cześnie walczyć o start na igrzy-
skach olimpijskich?

Kasia Deberny (przed ślubem Szo-
tyńska) urodziła syna w sierpniu. 

W listopadzie rozpoczęła treningi na 
lądzie, a w lutym wróciła do inten-
sywnych treningów na łódce Laser 
Radial, która jest olimpijskim jachtem 
dla pań. – Miałam kilka innych pomy-

słów na zawodowe życie, ale rodzina 
zmotywowała mnie do tego, by nie 
rezygnować z żeglarstwa. Mimo obo-
wiązków macierzyńskich, podjęłam 

walkę o udział w igrzyskach w Londy-
nie (2012). Andrzej, choć ma dopiero 
siedem miesięcy, dzielnie znosi podró-
że na zgrupowania i regaty. Uwielbia 
dźwięk łopoczących żagli. Poza tym 

jest okazem zdrowia. Nie mamy prob-
lemów z kolkami, luźnymi kupkami 
czy bolesnym ząbkowaniem – mówi 
zawodniczka.

– To będzie bardzo trudny rok i nie-
zwykle długi sezon, bo mistrzostwa 
świata będą dopiero w grudniu. Każ-
dego dnia staram się maksymalnie 
wykorzystać wszystkie chwile na 
wodzie. Nie mogę sobie pozwolić na 
luz lub zwątpienie, bo koszty mojego 
żeglowania są duże i nie tylko ja je po-
noszę. Czas jest napięty. Karmienie, 
wodowanie, wyścigi, znów karmie-
nie, kąpanie. Wieczorem jestem tak 
zmęczona, że padam na poduszkę, na-
wet komputera nie włączam i skrzyn-
ki mailowej nie sprawdzam – dodaje 
Katarzyna Deberny.

Podczas igrzysk w Pekinie (2008 
rok) Kasia zajęła 9. miejsce. Później 
wyszła za mąż za Andrzeja Deber-
ny, reprezentanta Polski w zapasach 
(styl klasyczny). Dziś oboje zabiegają 

o olimpijskie nominacje. Oboje mają 
szanse pojechać do Londynu. Czy mają 
czas dla siebie? Ile dni w miesiącu ro-
dzina Debernych je razem śniadanie? 
Niestety, w ostatnich tygodniach takie 
poranki można było liczyć na palcach 
jednej ręki. Dlatego tuż po powrocie 
z Hiszpanii Katarzyna natychmiast 
wsiadła do auta i pojechała do Wisły, 
gdzie na zgrupowaniu zapaśników 
przebywał jej mąż.

Po porodzie Kasia pierwszy raz ze-
szła na wodę w listopadzie, podczas 
pobytu w Izraelu pożyczyła łódkę od 
przyjaciółki. W lutym wyjechała do 
Hiszpanii. Żeglowała u wybrzeży Pa-
lamos i Los Alcazares razem z rywal-
kami z Hiszpanii i Finlandii. W marcu 
przeniosła się do Włoch, nad Gardę.

Trenerem kobiecej kadry klasy La-
ser Radial jest Bartłomiej Szotyński, 
brat Kasi. Ma doświadczenie nie tyl-
ko szkoleniowe, ale także rodziciel-
skie, jest ojcem trzech córek, w tym 
trzyletnich bliźniaczek. W teamie są 
jeszcze dwie zawodniczki: Natalia 
Szymczyk i Anna Weinzieher. A tak-
że cały rodzinny sztab opiekujący 
się małym Andrzejem. – W grafiku 
mamy wszystko rozpisane co do dnia. 
Na jedno zgrupowanie jedzie z nami 
mąż, na inne Kamila, siostra męża, 
na następne moja mama. Każdy do-
kłada cegiełkę do mojego żeglowania 
– mówi Kasia. – Jakoś dajemy radę. 
Zresztą mamy przykłady innych za-
wodniczek z dziećmi w olimpijskim 
żeglarstwie.

W teamie klasy RS:X (deska z ża-
glem) żeglującą mamą jest Zofia 
Klepacka. Na zgrupowania zabiera 
opiekunkę z rodziny lub męża Argen-
tyńczyka. Lucio dzielnie znosi tacie-
rzyństwo. We flocie klasy Laser Ra-
dial Kaśka może pożyczać pampersy 
od Białorusinki Tatiany Drozdowskiej. 
Albo od Litwinki Gintare Scheidt, 
żony słynnego brazylijskiego żeglarza 
Robeta Scheidta. – Podczas pobytu 
nad jeziorem Garda Robert i Gintare 
zaprosili nas do swojego domu w Tor-
bole. Miałyśmy, o czym rozmawiać, 
bo Gintare urodziła 1,5 roku temu, 
więc ma odrobinę więcej doświadczeń 
– mówi Kasia.

W marcu na jeziorze Garda rozegra-
no regaty Puchar Europy Torbole 2011. 
Katarzyna Deberny zajęła na Laserze 
Radialu czwarte miejsce wśród kobiet 
(20. w klasyfikacji łącznej pań i pa-
nów; startowało 214 jachtów).

W tej samej klasie Marcin Rudaw-
ski, dwukrotny mistrz świata z dwóch 
minionych sezonów, zajął ósmą lokatę. 
W wyścigach Marcin zajmował miej-
sca od pierwszego do czwartego, ale 
dwa mniej udane biegi (27 lokata i fal-
start na koniec regat) zepchnęły go na 
niższą pozycję. Był to pierwszy start 

moja mama za sterem
Katarzyna Deberny karmi piersią, żegluje na Laserze i walczy o udział w igrzyskach

sport

Mały Andrzej z mamą podczas zgrupowania w Hiszpanii.
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Karmienie dziecka, wodowanie łódki, wyścigi, 
znów karmienie, kąpanie. Wieczorem jestem 
tak zmęczona, że padam na poduszkę.

http://www.polsailing.pl/zawodnicy/anna-weinzieher.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gintar%C4%97_Scheidt
www.bakista.pl
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naszego sternika od ubiegłorocznych 
mistrzostw, czyli od lipca 2010 roku. 
Nad Gardę Marcin Rudawski przyje-
chał zaledwie trzy dni przed regatami. 
– Miałem obawy, jak się zaprezentu-
ję po tak długiej przerwie. Fizycz-
nie byłem dobrze przygotowany, ale 
treningi na brzegu to nie to samo, co 

godziny spędzone na wodzie. Pierw-
szy w tym roku sprawdzian wypadł 
jednak znacznie lepiej, niż można 
było oczekiwać – powiedział Marcin 
Rudawski.

W regatach Pucharu Europy rywa-
lizowali także inny nasi zawodnicy. 
Natalia Szymczyk była piąta wśród ko-

biet (28. miejsce w klasyfikacji łącznej 
pań i panów). Mikołaj Lahn ukończył 
regaty na 18. pozycji. W klasie Laser 
Standard (olimpijska konkurencja 
mężczyzn) 12. lokatę wywalczył Jo-
nasz Stelmaszyk, a 35. miejsce zajął 
Bartosz Rakocy (startowało 110 ster-
ników). W klasie Laser 4.7, w grupie 

najmłodszych żeglarzy, 21. pozycję 
wywalczył Jakub Rosłoń, a Marta 
Biernaczyk czwarte miejsce wśród 
pań (27. lokata w klasyfikacji łącznej 
chłopców i dziewcząt). W klasie Laser 
4.7 na jeziorze Garda rywalizowało aż 
233 zawodników.

Krzysztof Olejnik

Katarzyna Deberny na jachcie klasy Laser Radial.
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www.laserpol.com.pl
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Karol Jabłoński wrócił do 
bojerów po siedmiu la-
tach przerwy i od razu 

wywalczył mistrzostwo Europy 
klasy DN. 

Magazyn „Wiatr”: Kiedy pianista 
nie gra i nie koncertuje przez kilka 
lat, traci sprawność w palcach, prze-
staje czuć instrument, gubi płynność, 
rytm i raczej nie wygrywa konkursu 
chopinowskiego. Tymczasem Karol 

Jabłoński wraca do bojerów po sied-
miu latach. Startuje z najgorszego 
miejsca w trzeciej grupie kwalifika-
cyjnej. I zdobywa mistrzostwo Euro-
py. Jak to się robi?

Karol Jabłoński: Przez ostatnie lata 
nie latałem na bojerach, ale grałem na 
innych instrumentach. Za mną Puchar 
Ameryki i dziesiątki regat na dużych 
jachtach. Na wodzie zdobyłem spore 
doświadczenie i nie straciłem spraw-
ności w dłoniach. Wciąż czuję wiatr. 

A latania na bojerach się nie zapomina, 
podobnie jak jazdy na łyżwach.

Poza tym nie pojechałem na mistrzo-
stwa Europy z marszu, z myślą, że 
„jakoś to będzie”. Starannie przygo-
towałem się do tej imprezy. Warunki 
lodowe mieliśmy tej zimy trudne, ale 
wykorzystałem każdą okazję, by po-
trenować. Spędziłem na lodzie kilka-
naście dni. Startowałem w regatach 
w Żninie i Giżycku. Czasem dzwonił 
do mnie Adam Baranowski i mówił: 

„Karol, są warunki. Jedziemy na lód.” 
Polscy bojerowcy to elita, najlepszy 
team na świecie. Tak licznej drużyny 
dobrych zawodników nie ma żaden 
kraj. Trudniej jest wygrać mistrzostwa 
Flotylli Wschodniej Stowarzysze-
nia Flota Polska DN niż mistrzostwa 
świata. Mając tak doskonałych partne-
rów treningowych, łatwiej wrócić na 
szczyt. Dzięki chłopakom wiedziałem, 
w którym miejscu jestem i co muszę 
poprawić. Przed mistrzostwami Euro-
py w Estonii spędziłem na lodzie dwa 
dni, codziennie po dziewięć godzin. 
Testowałem sprzęt i podpatrywałem 
rywali. Wierzyłem, że stać mnie na 
sukces. Byłem bardzo dobrze nasta-
wiony psychicznie do tej imprezy. 
A w trakcie decydujących wyścigów 
sprzyjały mi warunki. Lubię gładki 
lód i silny wiatr. Prędkość jest moim 
sprzymierzeńcem. Podczas tych regat 
nie byłem najszybszym sternikiem, ale 
byłem wystarczająco szybki, by zdo-
być złoto.

Mistrzostwa były niezwykłe. Choć-
by dlatego, że rozegrano je na słonym 
lodzie. 

Zamarznięta słona woda jest dla bo-
jerowców sporym wyzwaniem. Na ta-
kiej tafli warunki lodowe zmieniają się 
wyjątkowo szybko. Startujesz na twar-
dym, a do mety możesz dojeżdżać na 
miękkim. Wystarczy odrobina słońca, 
a płozy zaczynają się kleić do podłoża. 
W trakcie jednego z biegów kilku za-
wodników spadło z czołowych miejsc 
do trzeciej dziesiątki.

Czy zamarznięta zatoka jest bez-
piecznym miejscem do rozgrywania 
regat? 

Lód był tak gruby, że mogliśmy na 
start jeździć samochodami. Przypo-
mniały mi się stare czasy, kiedy w mar-
cu jeździliśmy autami po Śniardwach. 
Oczekując na wiatr, kładliśmy się na 
maski ciepłych samochodów i wysta-
wialiśmy twarze do słońca.

Jörg Bohn z Niemiec złamał 
w Estonii kadłub podczas zwrotu. 
Sprzęt nie wytrzymał siły odśrodko-
wej. Czy takie sytuacje zdarzają się 
często?

Jörg jest w tym specjalistą. Waży 
135 kg, więc przy silnym wietrze, 
chropowatym lodzie i dużej prędkości 
powinien szczególnie uważać na zwro-
tach. Pamiętam, że w tym wyścigu je-
chałem na czele stawki, a Jörg pędził 
za mną. Mieliśmy do mety jakieś 300 
metrów i on chciał koniecznie mnie 
wyprzedzić. Niemiecki zawodnik lubi 
szybkość, na co dzień jest pilotem sa-
molotów, ale tym razem przeholował.

Czy po siedmiu latach można 
złożyć ten sam sprzęt i znów wy-
grywać?

Stary ślizg sprzedałem, więc musia-
łem zestaw zmontować od nowa. Kad-
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wciąż czuję wiatr
karol Jabłoński opowiada o bojerach i Pucharze ameryki.

http://www.eissegeln.de/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2%3Ajoerg-bohn&catid=12%3Adn-germany-organisation&Itemid=57


27www.magazynwiatr.pl kwiecień 2011  magazyn dla żeglarzy

sport

łub przyjechał z Niemiec. Płozownica 
ze Szwecji. Maszt ze Stanów Zjedno-
czonych. Żagle uszyto według mojego 
projektu. Do tego sporo kompletów 
płóz od różnych dostawców. Miałem 
też trochę starych płóz, które przez 
kilka lat leżały w garażu i nabierały 
mocy. Przed mistrzostwami Europy 
pojawiły się kłopoty z masztem - był 
za miękki. Tydzień przed regatami 
zamieniłem się masztami z Jerzym 
Taberem z Warszawy. To była dobra 
decyzja dla nas obu. 

Jak się zmieniły bojery w ostatnich 
sezonach?

Kadłuby i płozownice mają nieco 
inną konstrukcję. Maszty są bardziej 
sprężyste. Bardzo zmienił się trym ca-
łego ślizgu i pozycja zawodnika, dziś 
bojery latają z większą prędkością. 
Szybciej przyspieszają po zwrotach. 
To są naprawdę zaawansowane tech-
nologicznie maszyny regatowe. Na 
estońskich mistrzostwach osiągaliśmy 
prędkość 120 – 140 km/h. Zawodnicy 
ubierają już nie tylko buty z kolcami, 
które są niezbędne przy rozpędzaniu 
bojera, ale także obcisłe opływowe 
kombinezony. Bardzo duże znaczenie 
ma minimalizowanie oporów poietrza.

Zastanawiam się, czy ten technolo-
giczny wyścig nie odstraszy młodych 
sterników, którzy nie mają ani pie-
niędzy, ani know-how, by zbroić się 
po zęby…

Zawsze była spora różnica miedzy 
flotą seniorów i juniorów. Za mych 
młodych lat było podobnie. Uważam 
jednak, że dziś wielu zawodników 
młodszego pokolenia dysponuje cał-
kiem niezłymi ślizgami. Pamiętajmy 
również, że pieniądze to nie wszystko. 
W bojerach liczy się praca w hangarze 
i cierpliwość. Sprzęt kompletujemy 
przez lata. Nie można pójść do sklepu 
i powiedzieć: „Dzień dobry, poproszę 
płozy, które latają jak F16.”

Jaka będzie przyszłość sportu 
bojerowego i klasy DN? Sprzęt jest 
drogi, sponsorów brakuje, media nie 
piszą o was zbyt często. Czy ta ekscy-
tująca dyscyplina pozostanie jedynie 
hobby kilkudziesięciu zapaleńców? 

Bojerom potrzebny jest wstrząs. Trze-
ba uatrakcyjnić rywalizację, zrobić coś 
dla ludzi. Spójrzcie na skoki narciar-
skie. Albo na biathlon. Faceci biegają 
na nartach z karabinem. Przed laty ta 
konkurencja traktowana była z przy-
mrużeniem oka. A dziś zawody przy-
ciągają kibiców i najważniejsze stacje 
telewizyjne. Czy bojery są gorsze? Na 
estońskie mistrzostwa przyjechały 
ekipy telewizyjne CNN i niemieckiej 
stacji ZDF. Dziennikarze nakręcili do-
skonałe reportaże. Nad trasą regat latał 
zdalnie sterowany z lodu helikopter 
z zamontowanymi kamerami. Kamery 
umieszczono także na kadłubach i pło-
zownicach. A nawet na topach masz-
tów. Powstały wspaniałe zdjęcia. Za-
interesowanie takich mediów dowodzi, 
że w bojerach jest ogromny potencjał. 
Może nawet większy niż w żeglarstwie 
olimpijskim małych jachtów. Ale musi-
my szybko zmienić chore przepisy, bo 
w przeciwnym razie żeglarstwo lodo-
we zacznie umierać. W naszym sporcie 
wciąż nie wolno umieszczać reklam 
na żaglach. W dzisiejszych czasach to 

absurd. Wyobraźcie sobie bojer mistrza 
świata z Mazur, który na żaglu ma na-
pis „Polskie Linie Lotnicze”. Wszyscy 
by na tym zyskali. Zawodnik otrzy-
muje finansowe wsparcie, a sponsor 
doskonały pomysł na nieszablonową 
kreację reklamową. Nasz sport jest dy-
namiczny i piękny. Powinniśmy to wy-

korzystać. Mam kilka pomysłów. Moż-
na organizować wyścigi na lodowych 
torach. Można bić rekordy prędkości, 
a także zorganizować europejski cykl 
Grand Prix na wzór Formuły 1. Kieru-
nek rozwoju sportu bojerowego powin-
ni wskazywać Polacy, bo jesteśmy po 

prostu najlepsi. Świat bojerów bez nas 
byłby wart tyle, ile świat żużla bez pol-
skich kierowców i polskiej ligi.

Czy zagraniczni działacze są goto-
wi na tak poważne zmiany?

Jeśli działacze bojerowej federacji od-
rzucą reformy, bez wątpienia będziemy 
chcieli zorganizować alternatywny 

cykl imprez z udziałem najlepszych 
zawodników z innych krajów. 

Zima jest w odwrocie, więc wróć-
my na wodę. Co sądzisz o zmianach 
zachodzących w Pucharze Amery-
ki. Jesteś jedynym Polakiem, który 
miał szansę sterować pucharowym 

jachtem (w hiszpańskim zespole 
„Desafío Español”). Ale od regat 
w Walencji w 2007 r. rywalizacja 
o Stary Dzbanek (Auld Mug) prze-
szła rewolucję. Tradycyjne jachty 
zostały zastąpione katamaranami, 
a żagle skrzydłami...

To dla mnie trochę smutny temat. 
Całe życie marzyłem o startach w Pu-
charze Ameryki. Droga do celu była 
długa, wąska i stroma. W końcu w wie-
ku 44 lat stanąłem za sterem pucharo-
wego jachtu. I kiedy wydawało się, że 
to będzie początek pięknej przygody, 
tradycyjny Puchar Ameryki został 
zrównany z ziemią. Wymyślono nowe 
jachty i nowe reguły gry. Dotarłem do 
bieguna północnego, a wtedy ktoś za-
brał zabawki i przeniósł je na biegun 
południowy. Jestem w najlepszym 
wieku, by sięgać po najwyższe cele 
w zawodowym żeglarstwie, ale Puchar 

Obcisłe kombinezony i buty z kolcami. Poziom sportowy w bojerach jest coraz wyższy.

Bojerom potrzebny jest wstrząs. Trzeba uatrakcyjnić 
rywalizację. Spójrzcie na skoki narciarskie. 
Albo na biathlon. Czy bojery są gorsze?
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sport

S iedmiu Polaków w pierw-
szej dziesiątce regat. 
Całe podium, a także 

czwarte, piąte i szóste miej-
sce dla Polski. Złoto dla Karola 
Jabłońskiego. Nasi bojerow-
cy zdeklasowali rywali na mi-
strzostwach Europy klasy DN 
rozegranych w Estonii.

Karol Jabłoński, siedmiokrotny 
mistrz świata, wywalczył złoto, choć 
wrócił na lód po siedmiu latach prze-
rwy. Walka była pasjonująca. Jeden 
dzień ze słabym wiatrem spowodował, 
że Karol zaczął spadać na dalsze miej-
sca w klasyfikacji generalnej regat. 
Jednak kiedy przywiało, szybko wró-
cił na pozycję lidera. 

Srebro zdobył Łukasz Zakrzewski, 
25-letni zawodnik MKŻ Mikołajki. 
Łukasz od lat należy do światowej czo-
łówki. Potwierdził to brązowym me-

dalem na tegorocznych mistrzostwach 
świata. Trzecie miejsce i brązowy me-
dal wywalczył Robert Graczyk (MKŻ 
Mikołajki). Robert jest wschodzącą 
gwiazdą. Wsiadł do ślizgu zaledwie 
pięć lat temu, jednak ma doświadcze-
nie z icesurfingu (dwukrotny mistrz 
świata), co sprawia, że ma dobre obe-
znanie z lodem. Na czwartej pozycji 
regaty ukończył Tomek Zakrzewski 
(także MKŻ Mikołajki), starszy brat 
Łukasza, który chyba bardziej dba 
o sukcesy brata niż swoje.

Piąty był Jarek Radzki (Pałac Mło-
dzieży Olsztyn), nasza tajna broń. Ja-
rek z powodów zawodowych nie może 
występować w wielu zagranicznych 
zawodach i widać go głównie na rega-
tach krajowych. W tym roku wygrał 
większość imprez w Polsce i zajmuje 
pierwsze miejsce w Grand Prix 2011. 
Swoją postawą zaskoczył wielu zagra-
nicznych rywali.

Szóstą lokatę wywalczył Paweł 
Burczyński (AZS Olsztyn), syn Pio-
tra Burczyńskiego, jednego z najlep-
szych zawodników bojerowych z lat 
70. i 80. ubiegłego wieku. Dziewiąte 
miejsce zajął Michał Burczyński (AZS 
Olsztyn), aktualny wicemistrz świata. 
Michał jeździł z nowym masztem, za-
pewne nie do końca dopasowanym do 
jego techniki. Niestety, w trakcie regat 
nie wolno zmieniać masztu i Michał 
musiał się mordować do ostatniego 
biegu, patrząc na kolegów uciekają-
cych mu po każdym zwrocie.

Bojerowe mistrzostwa Polski

Po powrocie do kraju bojerowcy 
z klasy DN rozegrali na Niegocinie 
mistrzostwa kraju. Zabrakło Karola 
Jabłońskiego, który pojechał do Ham-
burga. Na swojej stronie internetowej 
Karol napisał: „W jednej z najlep-
szych klinik przeszedłem specjali-
styczne badania prawej nogi, której 
o mało nie straciłem kilka lat temu na 
regatach w Capri, kiedy podczas zrzu-
cania żagla w sztormowych warun-
kach szot owinął mi się wokół nogi 
i wypadłem za burtę. Jednocześnie 
diagnozowana jest dotkliwa kontuzja 
prawego barku, której nabawiłem się 
w listopadzie 2009 roku podczas re-
gat w Nicei. Pierwsze diagnozy nie są 
najgorsze, ale wiadomo już, że będę 
musiał się poddać kilku zabiegom, po 
których konieczny będzie czas na re-
habilitację”.

Pod nieobecność Karola, w bar-
dzo ciężkich warunkach lodowych 
i wiatrowych, odbyły się trzy wyści-
gi. Wiatr wiał z prędkością 4-5 m/s. 
W szkwałach prawie 10 m/s. Do tego 

co chwila zmieniał kierunek. Było 
sporo przypadkowości. Pojawiały się 
tak zwane poduchy, czyli miejsca bez 
wiatru, oraz silne szkwały z różnych 
kierunków. Lód również nie rozpiesz-
czał, był bardzo trudny. Na trasie był 
ponadto wyjątkowo dużo zasadzek. 
Miękkie pola rozmiękłego śniegu, po-
dwójny lód z cienką, łamliwą warstwa 
na górze oraz lód przypominający kar-
toflisko. Zawodnicy musieli się wyka-
zać dużą sztuką żeglarską i wytrzy-
małością fizyczną. Po trzech biegach 
większość z nich padała na nos. Prawie 
po każdym trafieniu w „poduchę” na-
leżało od nowa rozpędzić bojer i odbu-
dowywać prędkość, aby za chwilę, po 
uderzeniu szkwału, lecieć na dwóch 
płozach. Były to najtrudniejsze biegi 
w tym sezonie.

Zwyciężył Dariusz Kardaś. Darek 
zajął w tym roku piąte miejsce na mi-
strzostwach świata w USA i 16. miejsce 
na mistrzostwach Europy. Jego prze-
wagą była niska waga ciała i „mięk-
ki” zestaw masztu z płozownicą. Taki 
miękki zestaw ma dużą zaletę przy 
szkwalistym wietrze i ciężkim torze. 
Powoduje mniejsze stawianie i spo-
kojniejszą jazdę. Drugie miejsce zajął 
Adam Baranowski, srebrny medalista 
mistrzostw świata 2010. Trzecie miej-
sce wywalczył Michał Burczyński, 
mistrz świata 2010 i srebrny medali-
sta tegorocznych mistrzostw świata. 
W regatach wzięło udział 45 zawodni-
ków z Polski i dwóch z Niemiec. An-
dreas Bock jest jednym z najlepszych 
niemieckich zawodników. Dziewiąte 
miejsce uznał za sukces.

Jerzy Henke, 
sekretarz 

Stowarzyszenia Flota Polska DN

Ameryki mi uciekł i nie wiem, czy wy-
starczy mi czasu, by go dogonić.

W najbliższej edycji tych regat 
najprawdopodobniej wystartują naj-
wyżej cztery zespoły. Towarzystwo 
będzie się kisić we własnym sosie 
i udowadniać światu swoją technolo-
giczną dominację. Ale czy o to chodzi 
w sporcie? Z moich rozmów wynika, 
że większość zawodowych żeglarzy 
jest niezadowolona ze zmian. Ludzie 
stracili pracę. Kiedyś w kilkunastu 
zespołach pracowało po 36 osób. Te-
raz w jednym teamie będzie zaledwie 
12 żeglarzy. Żaglownie straciły zamó-
wienia i zwalniają ludzi. W trudnej 
sytuacji są producenci masztów i pro-
jektanci tradycyjnych łodzi. Słysza-
łem, że niektóre firmy na zmianach 
w Pucharze Ameryki straciły nawet 
30 mln euro.

Sport, który był drogi i trudno do-
stępny, stał się jeszcze droższy i dla 
większości ludzi nieosiągalny. W sta-
rym pucharze można było startować 
z budżetem 18-20 mln euro. Niemcy 
mieli 30 mln euro. Dziś, gdy do gry 
weszły katamarany ze skrzydłami, 
chcąc wziąć udział w tej zabawie, 
trzeba mieć minimum 50 mln euro. 
A chcąc mieć szanse na sukces, trzeba 
uzbierać aż 120 mln euro. Uważam, że 
Puchar Ameryki zmierza w złą stronę. 
Jedyne, co nam pozostało, to wiara, że 
ktoś się kiedyś opamięta.

Rozmawiał Krzysztof Olejnik

królowie lodu
Polacy zdobyli sześć pierwszych miejsc na mistrzostwach europy

Łukasz Zakrzewski zdobył srebrny medal mistrzostw Europy.   Fot. Caligula Team
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surf

SUP, czyli stand up paddle 
surfing, to dynamicznie 
rozwijająca się odmiana 

sportu surfingowego. Czy wiel-
ka deska z długim wiosłem za-
domowi się także na polskich 
plażach?

Na Hawajach i na Tahiti surfing to 
tradycyjny sport, istotna część wyspiar-
skiej kultury. Kiedyś deski wyrabiano 
z drewna, głównie z lekkiej i wypornej 
balsy. Korzystali z nich członkowie 
polinezyjskich rodów, którzy ślizgali 
się po falach na prywatnych plażach. 
W połowie XX wieku surfing pojawił 
się w Kalifornii i w Australii, po czym 
rozpoczął światową karierę. Dziś ten 
sport obecny jest niemal wszędzie, 
gdzie ocean lub morze zapewniają od-
powiednia falę przybojową.

Surfing z wiosłem upowszechnili 
w latach 60. ubiegłego wieku instruk-
torzy z hawajskiej plaży Waikiki. Duża 
wyporna deska pozwalała im obserwo-
wać grupę szkoleniową i wypatrywać 
nadchodzącą z oddali falę. Na początku 
naszego wieku niektórzy zawodowi sur-
ferzy (Dave Kalama czy Laird Hamil-
ton) zaczęli uprawiać SUP, gdy zabrakło 
brakło dobrych i dużych fal, jako alter-
natywną formę surfingu. To było uzu-
pełnienie ich codziennego treningu.

Na fali i na płaskiej wodzie

Dziś miłośników deski SUP można zo-
baczyć na wielu spotach surfingowych. 
Jest to jeden z dynamiczniej rozwija-
jących się sportów wodnych. W wielu 
krajach, gdzie surfing jest dobrze rozwi-
nięty (na przykład w USA i we Francji), 
odbywają się lokalne zawody w jeździe 
na fali oraz wyścigi po płaskiej wodzie. 
W 2009 roku, w odpowiedzi na gwał-
towny rozwój tej dyscypliny, powstał 
cykl imprez The Stand Up World Tour. 
Zawody organizowane są na Hawajach, 
na Tahiti, w Brazylii, Chile, w Australii 

i we Francji. Imprezy promują najbar-
dziej dynamiczną odmianę SUP, czyli 
jazdę na dużych falach.

Różnica między nowoczesnym sur-
fingiem a deską SUP polega głównie na 
tym, że ta ostatnia pozwala się bawić bez 
fal, na płaskiej wodzie. Na desce z wio-

słem można pływać nie tylko po otwar-
tych oceanach i morzach, ale także po 
zatokach, jeziorach czy nawet rzekach. 
Stojąc, mamy dobry widok na akwen, 
a w wypadku ciepłych i przejrzystych 
wód, możemy też podziwiać rafę koralo-
wą i podwodne życie. Pływanie na SUP 
to doskonały trening ogólnorozwojowy. 
Utrzymywanie się na desce wymaga do-
brego balansowania ciałem i zaangażo-
wania wielu grup mięśniowych. Dzięki 
wiosłowaniu wzmacniamy mięśnie tuło-
wia i ramion. Ostatnio pojawia się nawet 
moda na trening fitness z użyciem desek 
SUP. Takie ćwiczenia organizowane są 
na krytych basenach.

Im dłuższe, tym szybsze

Deski SUP mają od 8 do 12 stóp 
długości (od 2,5 do 3,5 metra), a wy-
porność od 120 do 200 litrów. Im są 
dłuższe, tym szybciej możemy pływać 
na płaskiej wodzie. Im zaś krótsze, 
tym lepiej sprawdzą się w skrętach na 
fali. Jeśli wybierzemy deskę szerszą, 
zapewni nam łatwiejszy balans. Ze 

względu na swe rozmiary deski SUP są 
stosunkowo ciężkie, ważą kilkanaście 
kilogramów. Wiosła mogą być drew-
niane, aluminiowe lub z włókien wę-
glowych. Te ostatnie będą oczywiście 
najsztywniejsze i najlżejsze, ale i naj-
droższe. Większość wioseł ma regu-
lowaną długość. Podczas jazdy wiosło 
powinno być około 15 cm dłuższe niż 
wzrost zawodnika. Pływając na falach, 
należy używać linki, która łączy deskę 
z nogą. To po to, by podczas wywrotki 
deska nie odpłynęła w siną dal.

W Polsce deski SUP możemy już 
zobaczyć i przetestować w sezonie 
letnim na Półwyspie Helskim zarówno 
na płaskiej wodzie Zatoki Puckiej, jak 
i od strony Morza Bałtyckiego (kem-
pingi „Solar” i „Chałupy 6”).

Wojciech Mrowicki

Sekcję Surf przygotowujemy we 
współpracy z portalem sieplywa.pl

deska na każdą wodę
Surfing z wiosłem zyskuje coraz większą popularność

Na desce SUP można pływać wszędzie i w każdych warunkach.
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moda

Jak być modnym w marinie? 
Albo na molo w Sopocie 
lub w portowej restauracji? 

Wszędzie tam od dwóch lat obo-
wiązuje styl marynarski – kró-
lują paski we wszystkich kolo-
rach, odcieniach i grubościach. 

Ale przecież wielu z nas szuka 
własnego stylu, każdy chce być 
niepowtarzalny. Można to osiąg-
nąć w dość prosty sposób.

Podstawą mody jest jakość materia-
łów. Latem nie powinniśmy pozwalać 

na jakiekolwiek mieszanie sztucznego 
z naturalnym. – Dla mężczyzn baweł-
na i len, dla kobiet bawełna i jedwa-
bie – mówi stylista Tomasz Jacyków. 
Wprawdzie moda XXI wieku staje się 
coraz mniej elitarna i ekskluzywna 
(np. znani styliści pracują dla siecio-

wych sklepów sprzedających ubra-
nia na każdą kieszeń), ale prawdziwa 
elegancja nigdy nie będzie ogólnie 
dostępna. – Styl i szyk to nie ekstra-
wagancja. Istotny jest umiar. Elegancja 
nie ma wieku. Szaleństwa à la Dolce 
Gabbana są zauważalne, ale pamięta 
się tak naprawdę tylko wyrafinowanie 
i proporcje – uważa stylistka Alicja 
Kowalska.

Umiar przede wszystkim

Wiosną i latem 2011 roku oczywi-
ście będą się liczyć klasyczne biało-
granatowe paski. Wszelkie odmiany 
różu czy czerwieni w stylu pin-up 
girl są zarezerwowane dla nastola-
tek. Umiar panować musi również 
w doborze garderoby. – Jeśli sukien-
ka w paski, to buty już neutralne, bez 
mocnych marynarskich dodatków 
w stylu klamer z kotwicami. Nakry-
cie głowy również musi równoważyć 
paski. Albo więc jednokolorowa, 
najlepiej biała, chusta w stylu lat 
pięćdziesiątych, albo granatowy ka-
pelusz z dużym rondem i białą prze-
paską – mówi projektantka mody 
Dora Krincy.

– Elegancja i umiar obowiązują 
również mężczyzn. – Luźna koszula 
w paski, do tego przy chłodniejszych 
dniach lniana marynarka w kolorze 
ecru, a na wieczór dobrze pasować bę-
dzie ciemnogranatowa jednorzędówka 
z subtelnymi złotymi guzikami z ma-
rynarskim wzorem – tak widzi męż-
czyznę latem Dawid Woliński.

Dobre ubranie nie ma wieku

Marynarski styl pojawia się nie tyl-
ko w ubraniach dziennych i wieczoro-
wych. Paski królują również w strojach 
kąpielowych. Obserwujemy powrót do 
lat 40. i 50. Modne są kostiumy jed-
noczęściowe, a jeśli złożone z dwóch 
części, to bardziej zakrywające niż od-
krywające ciało. W dobrym stylu jest 
idealnie dobrana do kostiumu parasol-
ka przeciwsłoneczna.

– Dobre ubranie nie ma wieku. Może 
je założyć zarówno nastoletnia dama, 
jak i kobieta w balzakowskim wieku 
– mówił dla magazynu „HL” Philipp 
Bloch, stylista takich gwiazd, jak San-
dra Bullock, Halle Berry czy Nicole 
Kidman.

Wakacje to jednak nie tylko spokoj-
ne spacery i szykowne kolacje. Lato 
to również porywy serca i namiętne 
spotkania. Tu obowiązuje inna styli-
styka. – Kobieta w modnym kurorcie, 
jak Saint Tropez, Sopot czy Gdańsk, 
musi mieć na sobie najlepsze materia-
ły. Na szczęście, latem kobiecie wy-
starczy 5 centymetrów kwadratowych 
tkaniny.

Piotr Krzyżanowski

Bluzka w paski to nie wszystko
Jak zachować żeglarski styl i nie być démodé?

Podstawą mody jest jakość materiałów.    Fot. Henri Lloyd
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, 
tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 431 43 00 
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a, 
tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, 
tel. (94) 37 434 03
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, 
tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście, 
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Sklep Neptun, Kołobrzeg, 
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 461 41 72
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin, Bohaterów 
Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, 
tel. (91) 461 27 34
JK HOM, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań 
w Lubczynie, tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4,  
tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6,  
tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6,  
tel. (91) 423 06 56 
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,  
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, 
tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3 
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, 
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5,  
tel. (95) 747 25 12

POMORSKIE 
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif,  
Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10,  
tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11,  
tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5, 
tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a,  
tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9,  
tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, 
tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, 
tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, 
tel. 602 157 607
KS Zatoka Puck, Lipowa 3a, tel. (52) 398 81 20
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Plaża Piratów, Sopot, Mamuszki 14,  
tel. (58) 555 30 31
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20,  
tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Przystań Kusznierewicza, Swornegacie, 
Regatowa 1, tel. 515 034 904
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30,  
tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26. 
tel. (58) 307 39 12

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare 
Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, 
Giżycko, Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, 
tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, 
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, 
tel. (89) 648 25 96
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12,  
tel. (87) 421 63 09

Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, 
tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6,
tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, 
tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, ul. Lotnicza, 
tel. 606 783 413
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15 
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, 
tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, 
tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, 
tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, 
tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, 
tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3, 
tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, 
tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, 
tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Aqua, Olsztyn, Lubelska 50, 
tel. (89) 532 03 02
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, 
tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, 
tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, 
tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, 
tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7,
tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6, 
tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, 
tel. (87) 427 28 79

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, 
ul. Półwiejska 42, tel. (61) 67 039 59
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 
10/11, tel. 515 186 315
Easy Surf Shop, Poznań, Mogileńska 4, 
tel. (61) 653 31 92
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, 
tel. (61) 848 26 81
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, 
tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, 
Wilków Morskich 45
Sklep Easy Surf, Poznań, Mogileńska 4, 
tel. (61) 653 31 92
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, 
tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota 
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3,
tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, 
tel. (61) 847 45 55
Sklep Szopeneria, Słomczyce 8f, 
tel. (63) 275 60 41
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, 
tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b, 
tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39, 
tel. (61) 852 97 03
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
Przystań Posnania, Krzyżowniki, 
Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, 
tel. (61) 848 28 49
Tawerna Mykonos, Poznań, Plac Wolności 14, 
tel. (61) 853 34 36
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, 
tel. (63) 242 46 69
Sklep Funsport, Poznań, Górecka 30, 
tel. (61) 661 04 44
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, 
tel. (68) 347 35 84
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5, 
tel. 601 564 334
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej 
dzielnicy Śródmieście

Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, 
Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, 
tel. (22) 785 11 11 
15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej 
dzielnicy Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, 
Warszawska 45, tel. (22) 782 20 35
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, 
tel. (22) 827 28 63
Sklep Wawer, Warszawa, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Centrum Kultury w Żyrardowie, 
Plac Jana Pawła II 3, tel. (46) 855 30 54
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej 
Republiki Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54, 
tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Lentza 35, 
tel. (22) 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21 
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, 
tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, 
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, Chocimska 14, 
tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, 
tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, 
tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, 
Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Szekla, Warszawa, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Forsail, Warszawa, Nowolipki 27, 
tel. (22) 654 32 61
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Sklep Skipper, Warszawa, Kobylańska 30, 
tel. (22) 651 86 40
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, 
tel. (22) 839 59 89
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, 
Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139, 
tel. 509 758 503
Tawerna Czarna Perła, Warszawa, 
Kolejowa 8/10, tel. (22) 374 75 11
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, 
Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, 
tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów, 
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
Radio OKO, Ostrołęka, Korczaka 4, 
tel. (29) 760 76 68

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT,  
Rynek Staromiejski 36/38, tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, 
tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, 
tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, 
tel. 510 949 296 
MKŻ Żnin, Szpitalna 18, tel. (52) 30 22 184
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa,
tel. 606 770 843
Pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3, 
tel. (52) 321 27 01
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, 
Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, 
tel. (54) 255 02 55

PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, 
tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, 
tel. (87) 643 35 55
Przystań Czarna Perła, Augustów, Sportowa 1
Sklep M. Myszkiewicz, Białystok, 
Św. Rocha 10/1, tel. (85) 744 56 96
Tawerna Ryczące 40, Białystok,  
Orzeszkowej 15, tel. (85) 732 30 30
LUBUSKIE
YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
LKŻ Sława, Odrodzonego WP 23, 
tel. (68) 356 62 03
ŁÓDZKIE
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, 
Żeromskiego 52, tel. (42) 632 66 84
Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki, 
Zawadzka 77 
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, 
tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, 
tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58

Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, 
tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów, 
tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, 
Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, 
tel. (44) 710 86 82

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep turystyczno-żeglarski, Kielce, 
Warszawska 147, tel. (41) 368 60 75

LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, 
tel. 502 365 964

DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, 
ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, 
tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, 
tel. (71) 328 23 25
DOZŻ, Wrocław, Plac Św. Macieja 5, 
tel. (71) 343 56 65
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław, 
Skrzetuskiego 68

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, 
tel. (32) 265 19 18
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, 
Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, 
tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, 
tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, 
tel. 605 282 169

OPOLSKIE
Marina Lasoki, Kędzierzyn Koźle, Lasoki 1
KŻ Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a, 
tel. 502 630 356
KŻ Fala Brzeg, tel. 604 109 715
CSW Mantra Extreme, Opole, Leśmiana 19, 
tel. 509 75 70 78

MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, 
ul. Podgórska 34, tel. (12) 43 301 36 
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, 
Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, 
tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, tel. 609 320 772
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57

PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep Afma, Rzeszów, Podkarpacka 71, 
tel. (17) 854 34 69
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, 
tel. (17) 862 02 39
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