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magazyn dla żeglarzy pierwszy bezpłatny miesięcznik o sportach wodnych kwiecień 2014
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ZDJĘCIE NA OKŁADCE: TEAM SCA WYPŁYWA Z SOUTHAMPTON, FOT. RICK TOMLINSON / TEAM SCA

Życie jest sztuką wyborów

J

ak pogodzić żeglarskie pasje z wyzwaniami codziennego życia? Ze szkołą naszych dzieci, z ich wywiadówkami, treningami i nauką angielskiego? No i oczywiście z naszą pracą?
Co sezon, zakreślając w kalendarzu weekendy i planując wakacje,
toczymy małe bitwy. Pomyślcie, ile razy byliście zmuszeni do rezygnacji z rejsu lub majówki na Mazurach – bo szkoła, bo egzaminy, bo trzeba oddać projekt, bo urlop za krótki, bo szef kręci nosem,
a kredyt trzeba spłacać... wyliczać by można w nieskończoność.
Są jednak tacy, którzy tych wojen nie toczą. Rzucają codzienność
w diabły, sprzedają samochód i realizują marzenia, nie bacząc na
utarte ścieżki i schematy. Kazimierz Ludwiński zbudował z braćmi
katamaran „Wyspa szczęśliwych dzieci” i zabrał rodzinę w podróż
życia. Płynął z synem i córką dookoła świata dziewięć lat. Po drodze pracował, wychowywał i uczył dzieci, zwiedzał z nimi kontynenty, poznawał wyspy i najbardziej egzotyczne akweny. Przepłynęli 45 tys. mil. Dzieci nie chodziły ani do przedszkola, ani do
pierwszych klas szkoły podstawowej. Nie chorowały, bo na morzu
nie ma lądowych wirusów i bakterii. Nie marzyły o wakacjach, bo
miały je każdego dnia. Nie czekały, aż tata wróci z pracy, bo zawsze był na wyciągnięcie ręki – za sterem lub w kambuzie. Poza
tym nawiązały przyjaźnie w najdalszych zakątkach świata i zdobyły wiedzę, jakiej nie da żadna szkoła, nawet najlepsza.

Dziś załoga Ludwińskich jest już
w Polsce. Kazimierz, Nel i Noe
przy różnych okazjach opowiadają
o swych przygodach i doświadczeniach. W Gdyni podczas 15. edycji
Kolosów – ogólnopolskich spotkań
podróżników, żeglarzy i alpinistów
– ponad 4 tys. osób zgromadzonych w hali Gdynia Arena w absolutnym milczeniu oglądało zdjęcia
z tej wyprawy. Jedni z podziwem.
Inni z zazdrością. Prawe wszyscy
z ogromnym wzruszeniem. Żeglarze z rodziny Ludwińskich zasłużenie otrzymali Kolosa w kategorii
podróże (relacja z imprezy na s. 18).
W tym sezonie życzymy wam nie tylko pięknych rejsów i udanych
startów w regatach, ale także przemyślanych i odważnych wyborów.
Może ktoś obudzi w sobie globtrotera i wyruszy śladem „Wyspy
szczęśliwych dzieci”? Bo przecież szkoda życia, by stać na brzegu...
Krzysztof Olejnik,
redaktor naczelny

11 438 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji
w Apple Store i Google Play, a na komputerach
i smartfonach – plików PDF.

www.magazynwiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania I 2014, II 2014, III 2014).

www.magazynwiatr.pl
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Zbigniew Gutkowski na jachcie „Energa” planuje start w załodze dwuosobowej.

Andrzej Kopytko popłynie na jachcie „Polska Miedź”.

Regaty „Poloneza” pękają w szwach

W

sobotę 1 marca o północy rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń i opublikowano dokumenty regat. Kilka minut po północy, na liście
pojawili się pierwsi uczestnicy. Po dwóch
dniach organizator miał 50 zgłoszeń, a po
dwóch tygodniach musiał zamknąć przyjmowanie zapisów na główną listę startową
(liczba miejsc jest ograniczona ze względu
na koszty trackingu satelitarnego). Wciąż
można się zgłaszać na listy rezerwową oraz
specjalną (w tym wypadku obowiązuje
podwyższona opłata rejestracyjna). Tegoroczna edycja regat odbędzie się od 11 do
17 sierpnia.
Swój akces zgłosili znani żeglarze. Wystartuje Szymon Kuczyński, laureat nagrody Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr”. Tym
razem Szymon popłynie nowym jachtem
typu Maxus 22 przygotowywanym do rejsu
dookoła świata. Zobaczymy dziennikarza

Ponad 70 jachtów zgłosiło się w marcu do piętnastej edycji
regat „Poloneza”. Główną listę startową zamknięto już po dwóch
tygodniach od rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń.
Kubę Strzyczkowskiego (jacht „Delphia
Trójka”). Wystartuje Andrzej Sokołowski,
uczestnik czterech historycznych edycji
regat z lat 1974 – 1989 (popłynie w parze
z Janem Płachtą). Zgłosili się też niedawni
zdobywcy pucharu „Poloneza”: Maciej Karpiński (wygrał w 2012 roku) oraz ubiegłoroczny triumfator Piotr Falk. Andrzej Kopytko popłynie na jachcie „Polska Miedź”
(Delphia 40), na którym Tomasz Cichocki
opłynął samotnie świat. Rywalizować będzie też dwóch żeglarzy niepełnosprawnych: Ralf Pritzkow i Dirk Sonnabend.
W wyścigu wystartują aż cztery jachty typu Setka. To pięciometrowe łodzie ze
sklejki budowane do atlantyckich regat sa-

motników Setką przez Atlantyk. Będą rywalizować w klasie Open II oraz w grupie
setek. Można powiedzieć, że w trakcie regat
„Poloneza” odbędą się pierwsze mistrzostwa
polski samotników w klasie Setka.
Zainteresowanie udziałem w wyścigu wyrazili również Krzysztof Baranowski i Natasza Caban. Chcą popłynąć na „Polonezie”,
którego imieniem nazwano trofeum regat.
Pojawi się też Zbigniew Gutkowski na jachcie
„Energa”. Tym razem „Gutek” planuje start
w załodze dwuosobowej.
Organizatorzy poszukują sponsora tytularnego
oraz pozostałych sponsorów i partnerów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztofem
Krygierem: tel. 601 233 434, bluefin@interia.pl.
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Człowiek z żelaza: Olek Doba
Aleksander Doba po raz drugi przepłynął kajakiem Atlantyk. Po 142 dniach
zacumował na Bermudach. Zalecenia lekarza: przebywać z dala od słonej wody, brać częste
kąpiele pod prysznicem, utrzymywać skórę w suchości. Decyzja Olka: płynę dalej...

A

leksander Doba, który w tym
roku skończy 68 lat, znany jest
z poczucia humoru. Zalecenia
lekarza skwitował śmiechem. A na swoim
profilu na Facebooku napisał, że kiedyś
pracował w Zakładach Chemicznych „Police”, a teraz jest jedynie pasożytem społeczeństwa... Ten pasożyt prawie pięć miesięcy wiosłował przez Atlantyk – ominęło
go Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, andrzejki, barbórka, mikołajki,
Boże Narodzenie, sylwester, Trzech Króli,
Dzień Babci i walentynki. Na szczęście
w tłusty czwartek był już na Bermudach.
Ale Olek Doba nigdy nie ma dość – zregenerował siły, naprawił kajak i rozpoczął
przygotowania do dalszej drogi na Florydę.
Atlantycka wyprawa rozpoczęła się 30
września 2013 roku, kiedy Doba z kajakiem na przyczepie wyruszył do Portugalii. Transport pomogły sfinansować władze Polic, a budowę i przebudowę kajaka
„Olo” wziął na siebie konstruktor Andrzej
Armiński. Na początku października Olek
dotarł do Lizbony i zwodował kajak w marinie Doca Bom Sucesso. Trzy dni później,
5 października, wyruszył w drogę.

Problemy techniczne
Już na początku rejsu zepsuła się odsalarka. Urządzenie to jest niezbędne, gdyż
na kajaku nie ma miejsca na zapasy wody.
Olek wielokrotnie próbował uruchomić odsalarkę, ale bez powodzenia. Aby uzyskać
słodką wodę, zmuszony był używać ręcznej
pompy. Kolejny problem to awaria lokalizatora satelitarnego Spot 2, którym przesyłał
informacje o swoim położeniu. Urządzenie
zostało zalane słoną wodą i skorodowało.
Olkowi pozostał starszy model nadajnika,
ale tu z kolei brakowało zapasów odpowiednich baterii. Oszczędzając energię,
włączał urządzenie od czasu do czasu, na
kilka chwil. Także dwa telefony satelitarne
odmówiły posłuszeństwa.
Po minięciu Wysp Kanaryjskich przed
Dobą otworzyła się droga do Ameryki.
Skarżył się na słabą wentylację kabiny –
musiał zostawiać na noc uchylony luk, przez
który wpadały bryzgi wody. Sporym problemem było utrzymanie kajaka na kursie.
Doba skonstruował prowizoryczny samoster
z opróżnionej skrzyni. Przez jakiś czas urządzenie spisywało się bez zarzutów. Niestety,
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kształcić w huragan. W drugiej połowie
stycznia, po dłuższym okresie sprzyjającej
pogody, Olka ponownie dopadła sztormowa aura. Tym razem wiatr i fale zaczęły
spychać kajak na północ. Do portu docelowego pozostawało około 750 mil. Zła pogoda utrzymywała się przez kilka tygodni,
zmuszając Dobę do kręcenia się w kółko.

Kondycja fizyczna

Aleksander Doba.

Fot. Piotr Chmieliński

przy silniejszym wietrze uległo zniszczeniu. W połowie lutego Olek poinformował
o awarii steru, który urwał się na spawach.
Po konsultacji z Andrzejem Armińskim postanowił dopłynąć do oddalonych o 126 mil
Bermudów, aby naprawić usterkę.

Pogoda
Kajakarz na oceanie jest uzależniony
od kierunku wiatru i prądów. Sprzyjające
warunki pchają kajak do celu. Gorzej, gdy
zaczyna wiać od dziobu. Już na początku
wyprawy Olka dopadł przeciwny front.
Wiatr wiał z prędkością do 20 węzłów i kajak zaczął się cofać. Doba ustawił jednostkę
bokiem do fali. Z pokładu przesłał informację: „Kołysze mocno, ale jest mniejszy
dryf. Przy próbach snu kilkanaście razy dostaję bryzgi fal na głowę. Zimne jedzenie:
suchary, keczup, cebula, piernik, ciastka,
woda”. Niekorzystny wiatr trzymał kajakarza w objęciach przez dziewięć dni. W tym
czasie Doba stracił 80 mil.
Później zaczęły się zmagania ze zmiennymi wiatrami i opadami deszczu. Na początku grudnia Dobę zaczął doganiać potężny niż ze sztormowym wiatrem. Służby
meteo przestrzegały, że może się on prze-

Kilka miesięcy w kajaku to duże wyzwanie dla organizmu, który jest narażony na
ciągły kontakt ze słoną wodą. Na pokład
wpadają bryzgi fal i woda kapiąca z wiosła.
Kajakarz jest również narażony na działanie
słońca i wiatru. Już po pierwszym miesiącu
Olek wspomniał, że ma wysypkę na całym
ciele. Później wymienił pozostałe dolegliwości: zapalenie spojówek, bolesne bąble na
dłoniach i w zagięciach skóry oraz zmiany
pod paznokciami, które powodowały powolne schodzenie płytki. Dużym problemem
były również otarcia.
W czasie pierwszej wyprawy transatlantyckiej (z Dakaru w Afryce do Acarau w Brazylii) mimo odpowiednich zapasów żywności Olek Doba schudł 14 kilogramów. Tym
razem nieco zmodyfikował dietę i przepłynął ocean bez znaczącej utraty masy.

Byle dalej
Ostatnie mile udało się pokonać sprawnie, ze sprzyjającym wiatrem. W poniedziałek, 24 lutego, po 142 dniach na oceanie
i po przepłynięciu 4500 mil, Aleksander
Doba zacumował w Ely’s Harbour na Bermudach. – W trakcie rejsu nie wydarzyło
się nic, czego byśmy się nie spodziewali
– mówi Andrzej Armiński. – Najpoważniejsza była awaria odsalarki, ale i na tę
okoliczność Olek był przygotowany. Nawet po pęknięciu spawu płetwy sterowej
wystarczyła prowizoryczna naprawa i dało
się płynąć – dodaje. Armiński jest pewien,
że po zakończeniu tej wyprawy Olek Doba
wciąż będzie planował ambitne kajakowe
wyprawy. Marzec kajakarz spędził na Bermudach, odpoczywając, zwiedzając okolice i poznając tubylców, pośród których
uchodzi za gwiazdę. Był też bohaterem
telewizyjnych wywiadów i okładkowych
newsów w lokalnej prasie.
Kamila Ostrowska
kwiecień 2014
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„Polonus” przed wielką wyprawą

W

nie „Southern” wydawanym przez Royal
Southern Yacht Club.
8 sierpnia 2014 roku, w stulecie rozpoczęcia pamiętnej wyprawy, w Plymouth odbędą
się uroczystości poświęcone tej rocznicy organizowane przez The James Caird Society.
Załoga jachtu „Polonus” będzie uczestnikiem tych wydarzeń.
Do wyprawy jacht przygotowywany jest
od dłuższego czasu i prace powoli dobiegają końca. Kadłub został na nowo pomalowany. Zamontowano ponownie sprawdzone zbiorniki wody oraz nową instalację
elektryczną. Etatowy bosman, który będzie
się opiekować jachtem podczas ekspedycji,

prowadzi prace konserwacyjne. Na początku maja „Polonus” zostanie zwodowany
w Szczecinie.
Na niektóre etapy wyprawy organizatorzy mają jeszcze wolne koje. Lipcowy
rejs ze Szczecina do Londynu to 21 dni
żeglowania po wodach zachodniej i północnej Europy. Koja na tym etapie kosztuje
2450 zł, a podczas trawersu Atlantyku od
18 września do 15 października (z Wysp
Zielonego Przylądka do Recife w Brazylii)
– 3 tys. zł. Jest także wolne miejsce na etap
z Punta del Este w Urugwaju do Stanley
(Falklandy) od 24 listopada do 11 grudnia.
Cena: 1200 zł.
Osoby zainteresowane uczestnictwem
mogą uzyskać dodatkowe informacje, kontaktując się z kapitanem Markiem Grzywą
(tel. 602 101 677, mail: kontakt@shackleton2014.pl). Więcej o rejsie oraz informacje o wolnych miejscach na stronie www.
shackleton2014.pl.
Honorowy patronat nad wyprawą Shackleton 2014 objął prezydent Szczecina. Patronami są także Polski Związek Żeglarski,
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski,
Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski,
magazyn „Wiatr”, TVP Szczecin, Radio
Szczecin, Radio Gdańsk, „National Geographic Traveler” oraz portale Sailbook i Portal
Żeglarski.
Andrzej Minkiewicz

reklama

stulecie ekspedycji podróżnika Ernesta Shackletona Stowarzyszenie Żeglujmy Razem
organizuje wyprawę jachtem „Polonus” na
dalekie południe (strona wyprawy: www.
shackleton2014.pl). Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Piotr Mikołajewski, prezes
stowarzyszenia. „Polonus”, stalowy dwumasztowy kecz typu Bruceo, podobnie
jak „Endurance” Shackletona, wyruszy
1 sierpnia z Londynu. Do osady Grytviken,
gdzie znajduje się grób podróżnika, dotrze
na początku stycznia 2015 roku.
Polska wyprawa Shackleton 2014 wzbudziła zainteresowanie środowisk żeglarskich i podróżniczych w Wielkiej Brytanii, szczególnie członków prestiżowego
stowarzyszenia The James Caird Society,
którego honorowym prezesem jest wnuczka legendarnego podróżnika – Alexandra
Shackleton. The James Caird Society to
jedyna oficjalna instytucja, której celem
jest ochrona pamięci, honoru i materialnych pozostałości po antarktycznych wyprawach sir Ernesta Shackletona. Nazwa
stowarzyszenia pochodzi od nazwy łodzi
żaglowej „James Caird”, którą polarnicy
przebyli prawie 1300 km po burzliwych
wodach Oceanu Południowego z Wyspy
Słoniowej na Georgię Południową. Wyprawa „Polonusa” znalazła też swoje miejsce na łamach – napisano o niej w magazy-

N

„Dar Szczecina” po pożarze

ie wiadomo, kiedy „Dar Szczecina” rozpocznie sezon. Styczniowy pożar w hangarze Centrum
Żeglarskiego strawił wyposażenie jachtu:
19 żagli, prawie wszystkie liny, mapy, locje
i przyrządy nawigacyjne. Przepadły nawet
pamiątki z rejsów i zlotów. Osprzęt był
przechowywany w magazynku, który spłonął doszczętnie. Temperatura wewnątrz
była tak wysoka, że powyginały się elementy konstrukcyjne budynku i zniszczone
zostało metalowe wyposażenie kambuza.
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Spłonął też drobny sprzęt pływający przechowywany w hangarze, między innymi 11
kajaków. Pożar przez kilka godzin gasiło
sześć zastępów straży pożarnej.
– Czekamy na opinię biegłego na temat
przyczyn pożaru oraz na decyzję ubezpieczyciela. Chcemy jak najszybciej rozpocząć kompletowanie nowego sprzętu.
Z pewnością najbardziej kosztownym
przedsięwzięciem będzie uszycie nowych
żagli – powiedział nam w marcu Jerzy
Szwoch, kapitan „Daru Szczecina”. Po wy-

czyszczeniu osmolonego kadłuba załoga
będzie sprawdzać sprzęt, który pozostał
w jachcie. Fachowcy natomiast skontrolują
instalacje i elementy jachtowej elektroniki
(między innymi anteny).
– Liczę na to, że „Dar Szczecina” uda się
zwodować w czerwcu, ale lipcowe regaty The
Tall Ships Races, które w tym roku odbędą
się na wodach Morza Północnego, prawdopodobnie będziemy musieli odpuścić – mówi
Jerzy Szwoch. – Może zdążymy przygotować
jacht do sierpniowej operacji Żagle Gdyni.
kwiecień 2014

Evolution™ – Systemy autopilota
EV-1 autopiloty do zastosowań w kokpicie
EV-2 dla systemów sterowania Drive-by-Wire
Ulepszona sprawność
Łatwa instalacja
Automatyczna kalibracja – bez konieczności
wykonywania prób morskich

Nowe autopiloty Evolution zapewniają najwyższy
poziom kontroli sterowania.
Evolution rozpoznaje warunki na morzu i następnie
błyskawicznie wydaje komendy do steru,
optymalizując trasę. Autopilot zapewnia doskonałe
trzymanie kursu niezależnie od prędkości łodzi
czy stanu morza.
Dodatkowe informacje na temat autopilotów Evolution
dostępne są na stronie www.raymarine.com

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

Zapraszamy
od 3 do 6 kwietnia 2014

Lista dystrybutorów i partnerów handlowych dostępna jest na stronie: www.eljacht.pl
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Nieporęt. Czy ta rewolucja się opłaci?
Jesienią wygasły umowy dzierżawy w Porcie Nieporęt i Porcie
Pilawa. Dziś terenami popularnych przystani zarządza gmina – właściciel ziemi.
Jak urzędnicy radzą sobie w nowej roli i jakie mają plany?

P

ierwsze zimowe miesiące nie zapowiadały niczego dobrego dla
żeglarzy. Dwie przystanie Jeziora
Zegrzyńskiego, jedne z największych nad
zalewem, zakończyły działalność i opustoszały. Ogłoszono wyprzedaż portowego
sprzętu, a armatorzy zabrali swoje jachty. Zostały tylko pojedyncze łódki, które
wyglądały, jakby ktoś o nich zapomniał.
Zniknęły pomosty. Zwierzęta z minizoo
zabrano do nowych domów. Tylko w barze
w Porcie Pilawa wciąż z komina unosił się
dym, z nadzieją na lepsze czasy.

Konsultacje

Port Pilawa. Marzec 2014.

Pomosty w okolicy tawerny.

Gmina Nieporęt rozpoczęła konsultacje
społeczne. Na stronie urzędu zamieszczono
ankietę, w której pytano mieszkańców o ich
oczekiwania dotyczące zagospodarowania
przestrzeni portów. Poproszono również
o wskazanie obiektów, które powinny stanąć
w tym miejscu. W ankiecie wzięły udział
404 osoby. Większość uznała, że teren powinien być otwarty i dostępny dla wszystkich.
Wśród pomysłów na zagospodarowanie najczęściej wymieniano „obiekt kubaturowy
typu hotel, motel”. Poza tym respondenci
chętnie widzieliby boisko do siatkówki, minigolfa, wielofunkcyjną halę sportową, korty tenisowe i pola namiotowe. Za przystanią
jachtową opowiedziało się 128 osób.

Wielkie plany i pieniądze

Nieporęt. Chwilowy zakaz wodowania.

Port czeka na inwestycje.

Sławomir Maciej Mazur, wójt gminy Nieporęt, przekonuje, że 19 hektarów atrakcyjnej
ziemi nad zalewem zyska nowe lepsze oblicze. – Dotychczasowi dzierżawcy proponowali warunki, których nie mogliśmy zaak-

WYZWANIA PERYSKOP

ceptować – wyjaśnia wójt. – Chcieli wykupić
teren samego portu albo przedłużyć dzierżawę, gwarantując stosunkowo niewielki,
naszym zdaniem, wkład finansowy. Według
wójta, tereny portów Nieporęt i Pilawa wymagają wielkich inwestycji, do których potrzebne będą fundusze unijne. – Tylko gmina
ma taką siłę przebicia i takie możliwości, aby
te pieniądze pozyskać – przekonuje Sławomir Mazur. Przypomina, że nie chodzi tylko
o przystań. Z tych terenów powinni korzystać
wszyscy mieszkańcy, także ci, którzy nie są
zainteresowani sportami wodnymi.
Na początku roku ogłoszono konkurs na
koncepcję zagospodarowania terenu. Prace
można było przesyłać do końca marca. Na-

desłane pomysły gmina chce wykorzystać
przy tworzeniu dokumentacji projektowej,
która będzie jednym z podstawowych dokumentów w aplikacji o fundusze unijne
z transzy na lata 2015-2020. Wójt chce,
by nowy port stał się wizytówką nie tylko
gminy, ale całego województwa mazowieckiego. Czy Nieporęt podoła takiemu wyzwaniu? – Planujemy pozyskać około 30
mln zł. Prywatny podmiot nie zapewniłby
takich pieniędzy, a my mamy w tej kwestii
doświadczenie – zapewnia Sławomir Maciej Mazur.
Pozyskiwanie funduszy unijnych może
zająć nawet dwa lata. W tym czasie gospodarzem portów będzie gmina, która obiecuje

dbać o infrastrukturę i świadczyć podobne
usługi portowe jak w poprzednich latach.

Sezon 2014
W tym roku oba porty będą tworzyć
całość. W Pilawie będzie przystań typowo żeglarska, z bosmanatem i usługami
dla armatorów (na teren będą wjeżdżać
samochody z przepustkami), natomiast
dawny Port Nieporęt pozostanie miejscem
wypoczynku i rekreacji. Gminę blokują
tutaj umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kawałek
wybrzeża w pobliżu stacji paliw obejmuje
działki wodne, na które umowę z RZGW 

Tam gdzie zaczyna się przygoda
Nowoczesne mariny  Niezwykła natura  Wspaniały klimat  Cudowni ludzie

Pomorze Zachodnie
www.morzeprzygody.eu
www.magazynwiatr.pl

www.project-marriage.net

Projekt „MARRIAGE – lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci portów oraz marketing turystyki wodnej w obrębie Południowego
Bałtyku” realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu
Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.
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(22) 761 90 28
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Gotowe jachty oraz kadłuby w dowolnym
etapie zabudowy Czartery jachtów

Mimo wielu wyzwań i kłopotów, gmina
chce zatrzymać dotychczasowych armatorów
i przyciągnąć nowych. Ubezpieczyła teren
i wynajęła firmę ochroniarską. Rozpoczęła
remont sanitariatów i ustawiła kontener z na-

Keja obok stacji paliw obejmuje działki wodne, na które umowę z RZGW podpisał poprzedni dzierżawca.

Nie wszystkie jachty opuściły Nieporęt na zimę.

reklama

podpisał poprzedni dzierżawca, czyli firma
Port Jachtowy Nieporęt. Nie zgodziła się
ona przekazać swych praw gminie (umowa
obowiązuje do 2015 roku).
Mimo tych problemów gmina zarządza
ogromnym terenem wymagającym dużych
nakładów. Czy urząd jest gotowy na takie
wydatki? – W 2013 roku rada gminna zapewniła 500 tys. zł na wydatki związane
z portami oraz 60 tys. zł na koncepcję i projekt zagospodarowania terenu – mówi Anita
Madej, pełnomocnik ds. obiektu Port Nieporęt-Pilawa. – Ta kwota jest niewystarczająca, dlatego złożyłam wniosek o jej zwiększenie – dodaje. Rada ma także zatwierdzić
cennik usług portowych, by już w maju
przystań mogła przyjmować żeglarzy.

tryskami. Na początku marca wyłoniono wykonawcę pomostów. W kwietniu powstanie
keja dla 44 jachtów, a następnie druga o długości 24 metrów (pomosty staną na granicy
obu dotychczasowych przystani). Będzie
działać warsztat szkutniczy i serwis silników.
Zatrudniono już pracowników portu. Podobnie jak w minionych latach, w porcie działać
będą szkółki żeglarskie oraz szkoły windsurfingu. Pozostanie park linowy, będzie sklep
spożywczy, stacja paliw, kemping i punkty
gastronomiczne. Swoją dotychczasową działalność będą też prowadzić kluby sportowe
Spójnia oraz YKP. Dodatkowo powstanie
nowa wypożyczalnia sprzętu, założona przez
miłośników klasy Laser Bahia.

Sąsiedzi nie próżnują
Marina Diana, obiekt sąsiadujący z dawnym Portem Pilawa, natychmiast zareagowała na zaistniałą sytuację i zaprosiła do siebie
armatorów. Ofertę przygotowano szybko,
mimo że dotychczas w Marinie Diana działał tylko hotel z restauracją, a do niewielkiej
kei przy plaży sporadycznie cumowały motorówki. W tym sezonie Marina Diana zapewni 250 miejsc dla jachtów. Postój do sześciu
godzin będzie bezpłatny. Za dobę cumowania
zapłacimy od 50 do 120 zł. W marcu rozpoczęto sprzedaż miejsc rezydenckich.
Przed gminą Nieporęt duże wyzwanie.
Urzędnicy muszą przekonać żeglarzy i motorowodniaków, że są w stanie sprostać
ich potrzebom. Czy przystań przyciągnie
klientów? Czy uda się pogodzić oczekiwania wodniaków i mieszkańców, którzy chcą
mieć nad wodą kompleks wypoczynkowy?
Początek sezonu będzie dla urzędników
pierwszym poważnym sprawdzianem.
Tekst i zdjęcia: Kamila Ostrowska

Statek „Krab”.

NAJWIĘKSZA OFERTA ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI JACHTOWEJ W POLSCE

reklama

Profesjonalne doradztwo • Projekty instalacji • Montaż i serwis
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SKAUT Sp. z o.o., ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin, tel./fax 91 461 35 31, e-mail: info@skaut.jacht.pl, www.skaut.com.pl, www.SailStore.pl

kwiecień 2014
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Otwórz się na Ptasią Wyspę

ni otwarte na Ptasiej Wyspie –
w hotelu „Mikołajki”, w nowej
przystani oraz w nowej firmie
czarterowej – odbędą się w drugi weekend
kwietnia (11.04. – 13.04.). Organizatorzy
obiecują atrakcje i zapraszają na wyspę
wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak bardzo zmieniło się to miejsce.
Na Ptasiej Wyspie, którą doskonale widać
z centrum miasta, z alei Spacerowej oraz
z mostu pieszego, będziemy mogli zwiedzić nowy luksusowy hotel, poznamy ofertę przystani i zobaczymy na wodzie jachty
ze stoczni Delphia Yachts. Oprócz znanych
modeli Phila 900 czy Delphia 24 do portu
zawiną także najnowsze konstrukcje z Olecka: Delphia 33 MC i prawdopodobnie
także Delphia 16. Poza tym zaplanowano
prezentację samochodów marki BMW
(w sezonie będą do dyspozycji klientów
hotelu i przystani). Zobaczymy również
pozostałe jachty z floty czarterowej firmy
180s.pl.
W tych dniach odwiedzający Ptasią Wyspę będą mogli skorzystać z usług hotelu w obniżonych cenach (kompleks SPA,
gastronomia, basen). Szefowie hotelowej
kuchni obiecali rozpalić grill na świeżym
www.magazynwiatr.pl

powietrzu (jeśli pogoda dopisze). W sobotę
o godz. 17.00 odbędzie się konferencja prasowa (prezentacja hotelu i przystani). Szefowie firmy czarterowej 180s.pl po raz pierwszy poinformują o organizowanej przez nich
„Akademii Żeglarskiej 180s.pl napędzanej
przez BMW”. Na godz. 20.00 zaplanowano
koncert (w plenerze lub w Night Clubie). Dla
gości zagra i zaśpiewa Marta Śliwa, wschodząca gwiazda polskiej sceny szantowej,
która w tym roku wydała debiutancką płytę
zatytułowaną „Pośrodku”. Przy tej okazji
można właściwie zaprosić gości na imprezę
z Martą Śliwą pośrodku Mazur, pośrodku
Mikołajek i pośrodku jeziora...

Ptasia Wyspa przez lata znana była głównie z ruin starego, nigdy nie ukończonego
hotelu. Szpetna budowla, która straszyła
żeglarzy przepływających przez Mikołajki,
nazywana była Alcatraz. Dziś w jej miejscu
wznosi się futurystyczny luksusowy hotel
z przeszklonymi apartamentami zawieszonymi nad jeziorem. A przy brzegu wyspy działa
marina z miejscami dla rezydentów i gości
oraz firma czarterowa z flotą luksusowych
jednostek wyposażonych w pościel, ogrzewanie, ciepłą wodę (także w prysznic na
rufie), instrumenty nawigacyjne, lodówkę,
TV i dziobowy ster strumieniowy. Witrynę
firmy znajdziecie pod adresem www.180s.pl.

Przystań na Ptasiej Wyspie – południowa keja hotelu „Mikołajki”.
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Żaglowce pod banderą Gdańska

„Bonawenturę” zbudowano na bazie kutra z 1948 roku.

F

undacja Gdańska kontynuuje projekt „Pod gdańską banderą” promujący jachty i żaglowce związane z miastem nad Motławą. – Pragniemy
przedstawić szerszemu gronu Polaków
wspaniałe jachty i żaglowce z Gdańska
oraz przybliżyć wszystkim ich ciekawą
historię – mówi Mateusz Kusznierewicz,
prezes fundacji. – Te piękne łodzie pływają
po Bałtyku, wyruszają na dalekie wyprawy, pozwalają odkrywać uroki żeglarstwa,
szkolą młodzież oraz są świadkami i częścią historii miasta. Stanowią niezwykle
ważny element edukacji morskiej, więc

Fot. Barbara Staniewicz-Zalewska

należy im się szczególna uwaga i pomoc
w promocji. Projekt „Pod gdańską banderą”
pozwoli również nawiązać kontakty między kapitanami gdańskich żaglowców a instytucjami i firmami, które chętne wynajmą tego typu jednostki na okolicznościowe
wydarzenia i rejsy. Pieniądze uzyskane
z takich czarterów z pewnością podreperują budżety armatorów i pozwolą dłużej
zachować sprawność tych wiekowych łodzi
– dodaje Mateusz Kusznierewicz.
Pod gdańską banderą żeglują jachty rozproszone po całym świecie. Do projektu
wybrano osiem największych i najbardziej

„Generał Zaruski” pod banderą Gdańska.

zasłużonych dla miasta. Lista oczywiście
nie jest zamknięta – fundacja w konsultacji
ze środowiskiem żeglarskim i członkami
gdańskiej Ławy Morskiej wciąż poszukuje
wyjątkowych klasycznych jachtów z duszą
i historią.
Z dumą banderę miasta nosi „Antica”,
dwukrotny zdobywca Hornu, jacht przebudowany z kutra zwodowanego ponad 60 lat
temu w Ustce. Kecz sztakslowy „Bonawentura” zbudowany na bazie kutra zwodowanego w 1948 roku. Przebudowa tego jachtu
trwała ponad 20 lat, ale warto było czekać,
bo to prawdziwa perełka wśród polskich ża-

GDAŃSK: JEDNO MIASTO

– OSIEM WYJĄTKOWYCH ŻAGLOWCÓW!
Dowiedz się więcej: www.podgdanskabandera.pl | www.fundacjagdanska.pl

fot. www.fotoinlove.pl

glowców. Pod banderą Gdańska pływa też kecz gaflowy „Bryza H”
z lat 50., który pierwotnie był statkiem ratowniczym. Chlubą miasta
jest „Generał Zaruski”. Budowę żaglowca zainicjował w 1938 roku
Mariusz Zaruski, miłośnik żeglarstwa, wychowawca młodzieży i taternik. Żaglowiec zbudowano w Szwecji, gdzie służył aż do 1945
roku. Pod polską banderą jednostka odbyła sporo dalekich rejsów,
w tym do Narwiku i na Spitsbergen. „Zaruski” pływał aż do 2003
roku, kiedy utracił klasę Polskiego Rejestru Statków, co było jednoznaczne z wyłączeniem go z eksploatacji. Zacumował w Jastarni.
Dopiero pięć lat później trafił do Gdańska. Miasto kupiło go za 150
tys. zł, po czym sporo zainwestowało w odbudowę (zachowano tradycyjny charakter żaglowca i około 50 proc. oryginalnego drewna).
Gdańską banderę zobaczycie też na jachcie „Joseph Conrad”. To
oceaniczna jednostka typu J-140 należąca do Akademickiego Klubu Morskiego AZS. Powstała w 1958 roku w Stoczni Gdańskiej.
Odbyła wiele dalekich rejsów, między innymi do Maroka, dookoła
Islandii, na Morze Czarne oraz na Kubę i do Australii. Do floty należą także „Korsarz” – drewniany dwumasztowy kecz z 1934 roku,
pierwszy jacht zbudowany dla Polskiego Klubu Morskiego w Gdańsku, oraz „Szkwał”, który prawdopodobnie powstał w 1938 roku.
Największym spośród żaglowców pływających pod gdańską banderą jest „Kapitan Borchardt”, trzymasztowy szkuner o długości 45
metrów, który trzy lata temu Polacy kupili od Szwedów za 950 tys.
euro („Borchardt” służył szkole morskiej w Sztokholmie, pływając
pod nazwą „Najaden”). Ma 10 żagli o łącznej powierzchni 600 m kw.
Może pomieścić 49 osób w 19 kabinach z łazienkami i klimatyzacją.
Kontakty do armatorów oraz szczegółowe informacje o wszystkich jachtach uczestniczących w projekcie „Pod gdańską banderą” znajdziecie na stronie www.podgdanskabandera.pl. Większość jachtów z tej floty będzie można zobaczyć w akcji podczas
tegorocznego festiwalu morskiego i zlotu żaglowców Baltic Sail
Gdańsk (zapraszamy nad Motławę od 3 do 6 lipca).
KO

Windsurfing
na Stadionie Narodowym

H

alowy Puchar Świata w windsurfingu (zawody zaliczane do PWA World Tour) odbędzie się we wrześniu na
Stadionie Narodowym. Na boisku wyrośnie gigantyczny basen o długości 90 metrów i szerokości 33 metrów, który pomieściłby 80 tirów lub 20 myśliwców F16. Obok basenu stanie 30
wiatraków wytwarzających wiatr o prędkości dochodzącej do 70
km/h (8 stopni Beauforta).
Uczestnicy zawodów będą walczyć w trzech konkurencjach.
Najbardziej widowiskowa to wave & jump. Zawodnicy najeżdżają
na rampę, skaczą i wykonują akrobacje. Najbardziej emocjonujący
jest slalom – na trasie ósemki ściga się czterech surferów. Freestyle
wygra ten, kto swymi trickami zyska największe uznanie sędziów.
Na stadionie pojawią się najlepsi surferzy z rankingu Professional Windsurfers Association, na czele z Australijczykiem Stevem
Allenem, dziewięciokrotnym mistrzem świata. O punkty powalczą też Polacy – PWA zapowiada przyznanie czterech dzikich kart,
wszystkie dla naszych reprezentantów.
Puchar Świata PWA na Stadionie Narodowym to 72 godziny
emocji. Pierwszego dnia odbędą się treningi i eliminacje. Drugi
dzień to główna część zawodów z pięcioma finałami mężczyzn
i kobiet. Niedziela będzie dniem rodzinnym, z konkursami i pokazami mistrzów. Przez dwie godziny, pod nadzorem instruktorów,
basen będzie dostępny dla publiczności.
Zawody odbędą się od 5 do 7 września. Sprzedaż biletów rozpoczęła się 1 kwietnia (ceny: od 40 zł do 100 zł). Karnet na pierwsze
dwa dni kosztuje 130 zł. Szczegóły na www.windsurfing2014.pl.
www.magazynwiatr.pl
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Kolosy szczęśliwych dzieci

W

hali Gdynia Arena odbyła się
15. edycja Kolosów – ogólnopolskich spotkań podróżników,
żeglarzy i alpinistów. To najstarsza w Polsce
nagroda przyznawana za eksploracje i podróże. Impreza cieszyła się tak wielkim zainteresowaniem, że przed wejściem ustawiła się
kolejka złożona z ponad 300 osób. Kto dostał
się do środka, mógł obcować z podróżnikami
i ich niezwykłymi opowieściami.
Hala mogąca pomieścić ponad 4,5 tysiąca
widzów była wypełniona po brzegi, mimo
że prezentacje rozpoczynały się rano,
a kończyły późnym wieczorem. Udział we
wszystkich pokazach był niemożliwy, nie
tylko ze względu na możliwości percepcyjne, ale także dlatego, że spotkania odbywały się równocześnie w dwóch salach.
Janusz Janowski, pomysłodawca i organizator imprezy, podkreślał, że piętnastolecie Kolosów nie jest szczególną okazją do
świętowania, ale cieszy się, że z roku na rok
impreza staje się coraz popularniejsza.
W tym roku w kategorii żeglarstwo był wyjątkowo wysoki poziom. Atlantycki rejs Szy-

Kazimierz, Nel i Noe Ludwińscy przepłynęli 45 tysięcy mil.

mona Kuczyńskiego i Dobrochny Nowak,
pierwsze w dziejach polskiego żeglarstwa
pokonanie Przejścia Północno-Wschodniego
przez załogę Ryszarda Wojnowskiego, czterokrotne pokonanie Atlantyku (w jednym
sezonie) przez Joannę Pajkowską, rejs po
atlantycki rekord Zbigniewa Gutkowskiego
i eksploracja Ziemi Franciszka Józefa przez
załogę Macieja Sodkiewicza. Wszystkie te
rejsy były inspirujące i dobrze przygotowane, a ich ocena stanowiła nie lada wyzwanie
dla jurorów. Ostatecznie wyróżniono rejs
załogi Ryszarda Wojnowskiego przez Przejście Północno-Wschodnie.
Podczas tegorocznych Kolosów mieliśmy
jeszcze jeden ważny akcent żeglarski. Nagrodę w kategorii podróże otrzymali Kazimierz, Nel i Noe Ludwińscy, którzy zaprezentowali swój dziewięcioletni rejs dookoła
świata trimaranem „Wyspa Szczęśliwych
Dzieci”. 45 tysięcy mil, nauka dzieci na jachcie, zwiedzanie lądów i życie w innych kulturach – to wszystko składało się na kilkuletnią przygodę będącą bardziej sposobem
na życie niż zwykłą podróżą. Kazimierz

Ludwiński był do gdyńskiego występu
świetnie przygotowany, pokazał przepiękne
zdjęcia ukazujące niezwykłą historię, a jego
prezentacja zaczarowała kilkutysięczną publiczność. Cisza, która panowała podczas
prelekcji, pogłębiała wrażenie uczestniczenia w tym niezwykłym wydarzeniu, a wielu
widzów nie kryło łez wzruszenia.
Marek Słodownik
KOLOSY ZA ROK 2013. Superkolos: prof. Krzysztof Birkenmajer, żeglarstwo: Ryszard Wojnowski
i załoga jachtu „Lady Dana 44” (wyróżnienie:
Szymon Kuczyński i Dobrochna Nowak), podróże: Kazimierz, Noe i Nel Ludwińscy (wyróżnienia:
Dominik Szmajda, Andrzej Kozłowski, Maciej Mizgajski i Michał Rogacki za wyprawę do Kamerunu
oraz Witold Palak i Adrian Palak za podróż motocyklem przez Himalaje). Alpinizm: Marcin Tomaszewski i Marek Raganowicz za wytyczenie linii
„Bushido” na Great Trango Tower w Karakorum.
Wyczyn roku: Michał Kozok za wyprawę „Ameryka Południowa siłami natury”. Eksploracja jaskiń:
Marcin Gala za połączoną z ekstremalnym nurkowaniem eksplorację jaskini J2 w Meksyku. Więcej
informacji na stronie: www.kolosy.pl.

STS FRYDERYK CHOPIN
•

rejsy wolnego naboru

•

czarter żaglowca

•

Niebieska Szkoła
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dwumiesięczne rejsy połączone z nauką szkolną

www.fryderykchopin.pl

biuro@3oceans.pl
+48 607 700 404

Fot. Archiwum Kazimierza Ludwińskiego (2)

„Wyspa Szczęśliwych Dzieci”, czyli dom, szkoła i plac zabaw.

Sam na swoim jachcie „Initiatives Coeur”, działając na rzecz
instytucji charytatywnej „Mecenaci chirurgii kardiologicznej”,
Tanguy De Lamotte podjął się uczestnictwa w regatach Vendée
Globe w 2012 roku. Te jedne z najtrudniejszych regat dookoła
świata ukończył z powodzeniem.
Podczas wyścigu testował kolekcję Triborda Ozean 900. Dzięki
temu wyjątkowemu żeglarzowi nasze sztormiaki zostały poddane
wielu trudnym próbom, tak, by mogły służyć swoim przyszłym
użytkownikom.

SZTORMIAK OZEAN 900
STWORZONY, ABY RZUCIĆ WYZWANIE ŻYWIOŁOM

Obwód regulowany
bezpośrednio przez kieszeń.

Kaptur regulowany
w 3 wymiarach.

Rozmiary: XS-XXL

Dwie kieszenie kargo
wyposażone w linkę sztormową.

CENA: 849,99 zł

Produkt dostępny jest w sklepach: Piaseczno, Warszawa Targówek, Poznań Swadzim,
Gdańsk Kartuska oraz na zamówienie w innych sklepach stacjonarnych DECATHLON
lub przez internet:

Przedstawione towary i ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Kolory produktów przedstawionych na zdjęciach mogą się różnić od kolorów produktów w rzeczywistości.

Tanguy De Lamotte, francuski żeglarz młodego pokolenia, uczestnik regat Vendée Globe, opłynął świat w sztormiaku Tribord Ozean 900.

Fot. Emmanuel Bertin / Tribord

„Rozwiń żagle” w sklepach Decathlon
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sklepy Decathlonu w całej
Polsce oferują pod jednym dachem sprzęt i odzież do ponad
70 sportów. Ideą firmy jest dostarczanie
miłośnikom sportu produktów technicznych w dobrych cenach. Podczas kwietniowej akcji „Rozwiń żagle” promowane
będą wszystkie sporty wodne oraz odzież
i sprzęt dla wodniaków: przede wszystkim
dla żeglarzy, kajakarzy i windsurferów.

Polowanie na okazje
Menadżerowie Decathlonu przygotowali gazetkę promocyjną, która zaprezentuje
nową kolekcję oraz zestawy i obniżki cen
na stałe (szukajcie opisów „cena spadła”).
Na przykład świetnie sprzedające się beżowe mokasyny żeglarskie Kostadle, lekkie i eleganckie, z kauczukową białą podeszwą, kupimy w tym roku już za 119,99 zł
(zeszłoroczna cena: 149,99 zł). Poza tym
na półkach znajdziecie sztormiaki, polary
i kurtki typu softshell, czapki i rękawiczki żeglarskie, bieliznę, kalosze, a także
odzież regatową dla dzieci i dorosłych.
W czterech sklepach (Piaseczno, Warszawa Targówek, Gdańsk Kartuska i Poznań
Swadzim) dostępny będzie sztormiak
Ozean 900, który na co dzień sprzedawany jest tylko w sklepie internetowym Decathlon.pl oraz w tradycyjnych sklepach
na zamówienie.
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Ozean 900 cieszy się dużym zainteresowaniem żeglarzy. W tym sztormiaku żegluje
między innymi Tanguy De Lamotte, francuski żeglarz młodego pokolenia, uczestnik okołoziemskich regat Vendée Globe
i Transat Jacques Vabre, oraz Henryk Czerniecki, bosman z „Pogorii”. Sportowy model
jest krótszy i posiada szeroki pas neoprenowy z rzepami na wysokości bioder. Oprócz
dwóch bocznych kieszeni ma kieszeń piersiową zamykaną na zamek. Wysoka stójka
z kapturem posiada przedni zamek oraz
boczne ściągacze na rzepy, które pozwalają dopasować kołnierz do szyi. Pod wysokim kołnierzem znajduje się drugi, z gilzą
i zapięciem na rzep – woda nie ma szansy
dostać się do środka. Ta nieprzemakalna
Sztormiak Ozean 900 w wersji regatowej.

i oddychająca kurtka, z dwuletnią gwarancją, kosztuje 699,99 zł. Model turystyczny,
dłuższy, z dwoma dużymi kieszeniami powyżej pasa i dwoma mniejszymi (z zamkami) na wysokości piersi, kosztuje 849,99 zł.
Do kompletu mamy spodnie w dwóch wersjach: dla kobiet i dla mężczyzn.
Ozean 900 to sztormiak wysokiej klasy, był testowany między innymi na zimnym Oceanie Południowym przez załogę
polskiego jachtu „Selma Expedition” i jej
kapitana Piotra Kuźniara. Ale Decathlon
oferuje produkty na każdy akwen oraz
każdą kieszeń i okazję – najtańsze kurtki
sztormiakowe kupicie już za 79,99 zł. Warto zwrócić uwagę na kurtkę CR500 z wysokim kołnierzem zakrywającym brodę,
regulowanym kapturem oraz mankietami
z gilzami i podwójnymi ściągaczami na
rzepy (cena: 399,99 zł). Dla regatowców
i żeglarzy z małych łódek sportowych
przygotowano między innymi buty piankowe (119,99 zł) oraz pianki z długimi
nogawkami i rękawami Overall DG500
(199,99 zł). Popularnym produktem jest
również dziecięca i młodzieżowa topka regatowa DG500 junior (119,99 zł). Miłośnicy kajakarstwa powinni zwrócić uwagę na
pompowany kajak Itiwit 3 (cena: 1399 zł)
przeznaczony do pływania po spokojnych
wodach. Kajak pomieści dwie osoby dorosłe i dziecko. Ma profilowane dno, wygodne siedziska oraz uchwyty, które ułatwią
kwiecień 2014

FOT. DECATHLON (9)

Od 4 do 19 kwietnia w sklepach Decathlon miłośnicy wszystkich sportów
wodnych poznają nowe logo marki Tribord oraz wiosenną kolekcję odzieży
i sprzętu. Partnerem akcji „Rozwiń żagle” jest magazyn „Wiatr”.

kolekcja tribord moda

przenoszenie i wodowanie. Więcej informacji o akcji „Rozwiń żagle” oraz o ofercie
sklepów Decathlon znajdziecie na stronie
internetowej www.decathlon.pl.

Światowe nowości
Wiosną tego roku oferta sklepów Decathlon wzbogaciła się o dwa wyjątkowe
produkty. Pierwszy z nich to dwustronna
wypornościowa kamizelka bez rękawów
Izeber. Z jednej strony jest ciemna i elegancka, a z drugiej – czerwona. Doskonale nadaje się na krótkie weekendowe rejsy
przybrzeżne. W serwisie You Tube film
promujący tę kamizelkę obejrzało już prawie 7 tys. osób (w wyszukiwarkę na stronie
serwisu wpiszcie słowa Izeber 50 Floating
System).
Jeszcze większym hitem może się okazać
maska do nurkowania Tribord Easybreath.
To niezwykły produkt. Maska zakrywa
całą twarz, ułatwiając oddychanie i odbieranie bodźców docierających z pięknego
podwodnego świata. Film promujący maskę ma już ponad 400 tys. odsłon – w wyszukiwarkę serwisu You Tube wpiszcie
słowa Tribord Easybreath i zanurzcie się
w wielki błękit.

Ozean 900 w wersji turystycznej. Liczne regulacje ułatwią dokładne dopasowanie sztormiaka.

Marka Tribord zmienia logo
W tym roku marka Tribord zmieniła logo.
Stare było mocno związane z żeglarstwem.
Nowe jest bardziej uniwersalne i łączy
wszystkie morskie dyscypliny uprawiane
na wodzie i w wodzie. W ten sposób Tribord jasno określa swoje terytorium: woda
słona (wszystkie produkty są odporne na
działanie wody morskiej). Łodzik – zwierzątko morskie, od którego wzięło się nowe
logo – to morski stwór żyjący w oceanach
już 400 mln lat. Słona woda jest jego naturalnym środowiskiem. Jednocześnie łodzik
ma duże zdolności adaptacyjne – dobrze się
czuje zarówno w linii brzegowej, jak i na
dużych głębokościach.

Dwustronna wypornościowa kamizelka Izeber.

www.magazynwiatr.pl

Światowym hitem może się okazać niezwykła maska do nurkowania Tribord Easybreath.

Marka Tribord powstała w 1996 roku specjalnie dla sklepów Decathlon. Centrum dowodzenia Triborda znajduje się w miejscowości
Hendaye nad Atlantykiem, u stóp Pirenejów,
na pograniczu Francji i Hiszpanii (nieopodal

leży Biarritz, słynne miasto surferów). To tutaj, zaledwie kilka metrów od oceanu, pracuje
załoga miłośników sportów wodnych, którzy
tworzą produkty, pozostając w codziennym
kontakcie z ich użytkownikami.

Kajak Itiwit 3 (cena: 1399 zł) przeznaczony jest do pływania po spokojnych wodach.
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Marina Kröslin, żeglarskie miasteczko leżące 9 km na północ od Wolgastu, jest osłonięta od morza północnym krańcem wyspy Uznam.

Regaty Kröslin – Bornholm
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Sąsiedzi z Niemiec zapraszają nas na morskie regaty. Ósmą
edycję wyścigu Vulcain Langschlag zorganizuje w czerwcu Marina
Kröslin. Nagrody dla zwycięzców robią wrażenie!
dach Zatoki Gryfijskiej (Greifswalder
Bodden). Po zamknięciu linii mety zaplanowano przyjęcie dla wszystkich uczestników w porcie etapowym. Następnego
dnia po odprawie sterników, około godz.
9.00, załogi wystartują do drugiego wyścigu z metą w Kröslinie. Tam też nastąpi
dekoracja zwycięzców, a wieczorem – pożegnalne przyjęcie.

W ubiegłym roku Marina Kröslin organizowała zawody wspólnie z organizatorem
polskich regat Unity Line. Regaty odbyły
się na trasie Świnoujście – Kröslin – Świnoujście. W 2012 roku wyścig Vulcain
Langschlag nie odbył się z powodu złej pogody. W tym roku postanowiono powrócić
do tradycyjnej trasy wiodącej na Bornholm.
To już ósma edycja tej imprezy i czwarta

Przy pomostach mariny cumują także pływające domy do wynajęcia. 		

Fot. Krzysztof Olejnik

kwiecień 2014

FOT. MARINA KRÖSLIN

Z

arząd niemieckiego portu jachtowego zaprasza do udziału wszystkich
miłośników
wyścigów.
Regaty odbędą się od 26 do 28 czerwca.
Wpisowe wynosi 70 euro za łódź i po 20
euro za każdego zaokrętowanego członka
załogi. Można już dokonywać wstępnych
zgłoszeń drogą e-mailową, wkrótce dostępne będą oficjalne formularze zgłoszeniowe.
Trasa prowadzi z Kröslina na Bornholm
i z powrotem. W czwartek 26 czerwca,
około godz. 19.00, odbędzie się odprawa
sterników przed pierwszym wyścigiem.
Start nastąpi w piątek 27 czerwca na wo-

Żeglujmy po bałtyku morze

Nagroda dla zwycięzców: zegarek Vulcain.

Lipiec 2013. Nawet w szczycie sezonu w marinie są wolne miejsca.

z kolei sponsorowana przez szwajcarską
firmę zegarmistrzowską Manufacture des
Montres Vulcain. Markę stworzył w 1858
roku utalentowany zegarmistrz Maurice
Ditisheim. W manufakturze w miejscowości Le Locle w Szwajcarii mechanizmy
zegarków do dziś składane są ręcznie z ponad stu części. W ofercie firmy znajdują się
42 modele w 112 wariantach. Część z nich
ma mechanizm z serii Cricket, którego ce-

chą szczególną jest dźwięk mechanicznego
alarmu, który można usłyszeć nawet pod
wodą na głębokości 300 metrów (budzik
w naręcznym zegarku został wynaleziony
w 1947 roku przez Roberta Ditisheima, najlepszego zegarmistrza firmy). Dzięki włączeniu się marki Vulcain do sponsorowania
regat zwycięzca obu wyścigów Vulcain
Langschlag otrzyma cenny zegarek z mechanizmem Vulcain Cricket.
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Fot. Kuba Olejnik

W ubiegłym stuleciu wielu prezydentów Stanów Zjednoczonych nosiło zegarki
Vulcain. Stąd wzięło się hasło reklamowe
firmy „The Watch for Presidents” (zegarek
dla prezydentów). Zwycięzca zawodów
będzie się więc pod tym względem mógł
równać z Trumanem, Eisenhowerem i Barackiem Obamą.
Link do zgłoszeń znajdziecie na stronie
internetowej: www.vulcain-langschlag.com.

nowy wizerunek
ta sama jakość
Nasze nowocześnie zaprojektowane etykiety w pełni
odzwierciedlają najwyższą jakość produktów Seajet,
której oczekują klienci.
Dla Skutecznej ochrony przed porastaniem zastosuj
Seajet 031,033,034 lub 035 w nadchodzącym sezonie.
Skład farby pozostał dokładnie taki sam.
Więcej informacji
CMS Spółka z o.o.
70-800 Szczecin
ul. Przestrzenna 11
Tel/Fax: 91 431 43 00
kom. 501 720 540
e-mail: info@farbyjachtowe.pl
www.seajet.pl

www.seajet.pl

Używaj biocydów bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i kartę informacyjną przed użyciem

morze Żeglujmy po bałtyku

Żeglarskie miasteczko Kröslin
Kröslin to nie tylko wygodna przystań. To właściwie żeglarskie miasto
z restauracją, stacją paliw, minimarketem, zakładem fryzjerskim, sklepem żeglarskim,
dźwigami, warsztatem i darmowym dostępem do internetu.

W Marinie Kröslin możemy zamówić dźwig do wodowania (do 65 ton) lub dźwig do stawiania masztów (do 500 kg).

M

arina Kröslin bez wątpienia jest
klejnotem zachodniego Bałtyku i przystanią wyznaczającą
standardy. To zasługa dobrego położenia
i bogatej infrastruktury. Przystań leży przy
zachodnim brzegu Jeziora Kröslińskiego,
a więc już na wodach śródlądowych, osłoniętych i niedostępnych dla morskich fal.
Oferuje miejsca postojowe dla 500 jachtów.

Pomosty, zajmujące niemal połowę niewielkiego jeziora, są oświetlone i wyposażone w przyłącza wodne i elektryczne. Za
dzienny postój zapłacimy 1,4 euro za każdy
metr kadłuba. Opłata obejmuje korzystanie z toalet, prądu, wody, odbiór odpadów,
a także ochronę.
Na terenie mariny znajduje się stacja,
w której można zatankować wszystkie

rodzaje paliw, a także gaz do butli gazowych. Cumując w Kröslinie, uzyskamy
również bezpłatny dostęp do internetu (kod
dostępu przekazuje administracja portu).
Przystań oferuje wiele usług. Możemy zamówić dźwig do wodowania (do 65 ton)
i stawiania masztów (do 500 kg). Portowy
warsztat szkutniczy podejmie się napraw
– począwszy od laminowania ubytków

Krystian,
Ksawery...
Pantaenius - teraz
może przyjść
cokolwiek!

żelkotu i malowania, poprzez szycie żagli,
na naprawach silników i elektroniki kończąc. Można także zamówić mycie kadłuba
z polerowaniem i sprzątanie wnętrz. Mycie
kosztuje 4,80 euro za metr kadłuba.
W marinie możemy przechowywać jachty pod gołym niebem (w sezonie i po sezonie), w hangarach lub ogrzewanych halach.
Żeglarze nie posiadający własnej jednostki
mogą skorzystać z floty firmy czarterowej
Kröslin Yachting. Do dyspozycji są również jachty ze skipperem. Firma organizuje
rejsy biznesowe i inne imprezy. Odwiedzający marinę mogą zaparkować samochód
na obszernym strzeżonym placu lub w hangarze zamykanym na noc, a przenocować
w domkach letniskowych, domach na wodzie lub w łodziach mieszkalnych.
W porcie jest tawerna i bistro, w których możemy skosztować regionalnych
potraw i skorzystać z bufetu śniadaniowego. Na przekąski i drinki zaprasza także
bar „Kantappa”. Ekwipunek uzupełnimy
w sklepie żeglarskim, a zaopatrzenie –
w minimarkecie. Wśród zabudowań portowych znalazło się miejsce na sklepik
z pamiątkami, pocztę, butik „Yachties”
i zakład fryzjerski.

Równie bogata jest infrastruktura wypoczynkowo-rozrywkowa. Marina dysponuje
salą konferencyjną i klubową na 40 osób
z pełnym zapleczem gospodarczym umożliwiającym organizację imprez. Jest także
minigolf i bezpłatny plac zabaw dla dzieci.
Zapaleni turyści mogą skorzystać z wypożyczalni rowerów. A zmęczeni trudami
dnia chętnie zrelaksują się w saunie.
Wiele usług można zarezerwować lub zamówić przez internet albo faksem. Dotyczy
to nie tylko rezerwacji miejsca przy pomoście, zamówienia dźwigu czy nietypowej
knagi w sklepie żeglarskim. Można także
poprosić o zakupy spożywcze z dostawą
na keję (należy pamiętać o wcześniejszym
złożeniu zamówienia – ułatwiają to formularze dostępne na stronie internetowej mariny www.marina-kroeslin.de).
Marina Kröslin, istniejąca od 1998 roku,
jest rozbudowywana i zarządzana zgodnie
z certyfikatem ISO 9001. W 2005 roku
przystań uzyskała pięciogwiazdkowy standard Niemieckiego Związku Turystyki
i Federalnego Stowarzyszenia Zarządzania
Sportami Wodnymi. Legitymuje się także
znakiem jakości systemu informacyjnego
Gelbe Welle.

Zapraszamy na Targi
Wiatr i Woda Stadion
Narodowy w Warszawie
3-6 kwietnia 2014 r.

FOT. MARINA KRÖSLIN (4)

pantaenius.pl/sztormy
Więcej o sztormach w internecie.

Alejka handlowa oraz biura portu.

www.magazynwiatr.pl

Zachodnia keja o wschodzie słońca.

Niemcy · Wielka Brytania · Monaco · Dania
Austria · Hiszpania · Szwecja · USA · Australia
Kontakt w Polsce: Nautica Nord · Tel. 58 350 61 31
pantaenius.pl
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Marina oferuje miejsca postojowe dla 500 jachtów.

morze żeglujmy po bałtyku

Dwie drogi do Mariny Kröslin
Kröslin to doskonałe miejsce na pierwszy zagraniczny przystanek
w rejsie ku wodom zachodniego Bałtyku. To także cel atrakcyjnych
weekendowych wycieczek dookoła wyspy Uznam.
Peenemünder
Haken, Struck
und Ruden
Peenemünde
Lubmin
Loissin Wusterhusen
Rubenow

Kröslin

Mölschow

Kemnitz

Zinnowitz

Krummin

Katzow Wolgast

Dziwnów

Hohendorf

Lütow

Lühmannsdorf
Züssow

Morze Bałtyckie

Karlshagen

Międzywodzie

Zemitz

Bansin
Ostseebad
Heringsdorf
Benz
Rubkow
Klein
Buggenhagen
Mellentin
Bünzow
Murchin
Insel
Gross Polzin
Usedom
Dargen Zirchow
Usedom Stolpe auf
Usedom
Zecherin
Anklam
Postlow
Lassan

Kolczewo

Rankwitz

Świnoujście

Wolin
Unin

Woliński Park
Narodowy
Karsibór

Boddengewässer Ost
Ducherow

Międzyzdroje

Leopoldshagen

Wolin

Zalew
Szczeciński
Przybiermów

Grambin

Altwarp
Ueckermünde
Nowe
Liepgarten Vogelsang-Warsin Warpno

Friedland

Eggesin
Ferdinandshof
Heinrichsruh

Ahlbeck

Kamień
Pomorski

Trzebież

Stepnica

Torgelow
Niekłończyca

Jatznick
Police

Do Mariny Kröslin możemy dopłynąć przez Zatokę Pomorską lub wodami wewnętrznymi.

Most w Zecherin. Opuszczamy Zalew Szczeciński.

Wolgast. Nad miastem góruje
wieża kościoła św. Piotra.
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Most w Wolgaście. Wpływamy na wody Piany.

M

arina Kröslin, żeglarskie miasteczko leżące 9 km na północ
od Wolgastu, osłonięta jest od
morza północnym krańcem wyspy Uznam.
To pierwsza duża przystań na zachód od polskiego wybrzeża. Możemy tam dotrzeć przez
Zatokę Pomorską lub wodami wewnętrznymi przez Zalew Szczeciński i Pianę – cieśninę oddzielającą Uznam od stałego lądu,
najdłuższą z trzech cieśnin łączących Zalew
Szczeciński z Bałtykiem (ma około 20 km).
Ze Świnoujścia kierujemy się na północny
zachód przez Zatokę Pomorską. Po przebyciu około 25 mil odnajdujemy tor prowadzący na Zatokę Gryfijską (Greifswalder
Bodden). Dobrze oznaczony szlak prowadzi
między wysepką Ruden a płyciznami otaczającymi północne krańce Uznamu. Dalej kierujemy się na południe – ku Pianie.
Kiedy szlak wyraźnie zacznie się zwężać,
po lewej stronie wypatrujemy zabudowań
Peenemünde (miejscowość z muzeum i militarnymi pamiątkami), a po chwili, po prawej, dostrzeżemy krótki kanał prowadzący
do rozległej zatoczki Mariny Kröslin.
Ale chyba jeszcze ciekawszy szlak wiedzie do tego portu wodami wewnętrznymi.
Po opuszczeniu Trzebieży płyniemy przez
Zalew Szczeciński, wzdłuż głównego toru
prowadzącego do Świnoujścia. W pobliżu
bramy torowej numer 2 kierujemy się bardziej na zachód, w stronę niemieckiej części zalewu. Na jego południowym brzegu
wypatrujemy w oddali dwóch portowych
miejscowości – najpierw trawersujemy lewą
burtą Ueckermünde, a następnie Mönkebude. Po przepłynięciu Zalewu Szczecińskiego mijamy stalową konstrukcję wystającą
z wody – pozostałość po dawnej przeprawie kolejowej w miejscowości Karnin. Po
kilku chwilach czekamy na otwarcie przęsła mostu w Zecherin. Następnie zmierzamy dobrze oznakowanym torem wodnym
dość szerokiej Piany prowadzącej do Wolgastu. Nad miastem góruje widoczna z daleka wieża kościoła św. Piotra. Tu czekamy
na otwarcie drugiego mostu, a następnie,
znacznie węższym odcinkiem szlaku,
zmierzamy w kierunku Mariny Kröslin.
Droga wodna Piany jest malownicza, dobrze oznakowana, ma liczne zatoczki i rozlewiska. Czasem możemy się tu poczuć,
jak byśmy żeglowali przez Mazury. Warto wybrać ten szlak szczególnie podczas
silniejszych wiatrów z północy i północnego wschodu, gdy wody Bałtyku w Zatoce Pomorskiej są mocno zafalowane. Po
opuszczeniu Mariny Kröslin polskie załogi
najczęściej obierają kurs przez Zatokę Gryfijską na zachód, w kierunku Stralsundu
lub na północ – w kierunku Sassnitz.
kwiecień 2014
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Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to kilkanaście marin. Na zdjęciu uczestnicy Etapowych Regat Turystycznych wpływają do Wolina.

Fot. www.marinas.pl

Szlak inny niż wszystkie

Załogi, które w tym sezonie odwiedzą porty Pomorza Zachodniego
po kilku latach przerwy, mogą nie poznać swych ulubionych marin.
Żaden inny region żeglarski w Polsce nie rozwija się tak szybko.

Z

achodniopomorski Szlak Żeglarski tworzą porty dolnego biegu
Odry, jeziora Dąbie, Roztoki Odrzańskiej, Zalewu Szczecińskiego, Dziwny,
Zalewu Kamieńskiego oraz zachodniego
wybrzeża Bałtyku – od Świnoujścia po
Darłowo. To niezwykły akwen. Pięknie
położony, z wieloma śródlądowymi zakamarkami i marinami, które z roku na rok
zmieniają swe oblicze. Okolice Zalewu
Szczecińskiego dla wielu żeglarzy są atrakcyjniejsze niż Mazury. Gwarantują przestrzeń, ciekawą nawigację, bliskość morza
oraz sąsiedztwo niemieckich wysp i portów. Po Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim można podróżować nawet przez
dwa tygodnie, codziennie cumując w innym ciekawym miejscu. Wraz z poprawą
portowej infrastruktury coraz więcej załóg
dostrzega zalety tego regionu. To także zasługa Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalnej Organizacji Turystycznej
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, która wspiera promocję regionu w kraju
i za granicą.
Ostatnie miesiące przyniosły kolejne
informacje o inwestycjach na szlaku. Latem ubiegłego roku otwarto w Dziwnowie
sezonową przystań przy Wybrzeżu Koś-
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ciuszkowskim, a jesienią – nową marinę
mogącą pomieścić prawie 60 jachtów o długości do 12 metrów. Latem w nowej przystani w Dziwnowie odbędą się mistrzostwa
świata w klasie Laser Radial. Organizatorzy spodziewają się 500 zawodników z 50
krajów.
Żeglarzy z pewnością ucieszy nowa Marina Wapnica na wschodnim brzegu jeziora
Wicko Wielkie, która pierwsze jachty gościła w maju ubiegłego roku. Do niedawna
w tym miejscu królowały chaszcze, a teraz
jest to jedna z wizytówek gminy Międzyzdroje. Marina zbudowana w wąskim kanale ma 52 miejsca. Jest spokojnym portem
i doskonałym punktem wypadowym do
Wolińskiego Parku Narodowego oraz na
plażę w Międzyzdrojach. W pierwszym
sezonie Wapnicę odwiedziło niemal 400
załóg, gównie z Polski i Niemiec.
W Stepnicy nad Roztoką Odrzańską odnowiono piękną kameralną marinę w zacisznym Kanale Młyńskim o długości 780
metrów, w którym może cumować od 250
do 300 jednostek. Choć szerokość kanału
wynosi zaledwie od 12 do 20 metrów, można tam bezpiecznie manewrować, ponieważ akwen jest osłonięty od wiatru i nie ma
w nim zafalowania. W głębi portu znajduje

się poszerzony odcinek (obrotnica) ułatwiający większym jednostkom zawracanie.
Stanowiska postojowe znajdują się na obu
brzegach.
W Wolinie nad Dziwną powstał basen
portowy dla 30 jachtów. Uroczyste otwarcie zaplanowano na początek sezonu 2014.
Przystań wyposażono w oświetlenie oraz
punkty poboru wody i energii. Na zapleczu
żeglarze znajdą nowe sanitariaty, warsztat
szkutniczy, a nawet miejsca noclegowe.
W Gryfinie zbudowano port dla łodzi motorowych podróżujących wodami Odry na
południe od Szczecina. Nad jeziorem Dąbie
Małe żeglarze chętnie odwiedzają przystań
Campingu Marina, z kameralnym portem
oraz bogatym zapleczem hotelowym i gastronomicznym. Obowiązkowym przystankiem jest Trzebież – port znany w kraju
z organizacji szkoleń i rejsów. Ciekawym
punktem na szlaku jest Nowe Warpno
z przystanią ukrytą na południowym brzegu Zalewu Szczecińskiego.
Nowa marina w Kamieniu Pomorskim
powstała między stałym lądem a Wyspą
Chrząszczewską. Pobliski akwen od lat doceniają żeglarze regatowi, którzy zjeżdżają
nad Zalew Kamieński z różnych zakątków
świata. W tym roku będzie on areną mistrzostw Europy w popularnej klasie Snipe,
a w przyszłym sezonie – mistrzostw świata w klasie Optimist. Przystań zbudowano
z rozmachem. Malowniczo usytuowana,
w pobliżu centrum miasta, zapewnia komkwiecień 2014

zachodniopomorski szlak żeglarski inwestycje

fortowy postój. Żeglarzy wpływających tu
po raz pierwszy zaskakuje obszerny basen
utworzony przez falochron o długości 500
merów. Wewnątrz mamy aż 240 miejsc postojowych. Marina jest nie tylko przestronna i wygodna, ale także zaprojektowana ze
smakiem. Pływające pomosty są elegancko
podświetlone i wyposażone w stanowiska
poboru prądu oraz wody, a także odbioru
nieczystości. Nowoczesne budynki mieszczą sanitariaty, pralnię z suszarnią, kuchnię, salę konferencyjną oraz kawiarnię z tarasem, z którego roztacza się piękny widok
na zalew.
Wkrótce zakończy się pierwszy etap modernizacji Mariny Lubczyna nad jeziorem
Dąbie. To ważna przystań nie tylko dla
przyjezdnych, ale także dla mieszkańców
pobliskiego Szczecina, którzy często wyruszają do Lubczyny na dzienne lub weekendowe rejsy. Prace obejmują pogłębienie
toru wodnego, budowę pomostu od zachodniej strony basenu gościnnego, budowę
nowego pomostu w porcie południowym,
budowę slipu, montaż słupków z prądem
i wodą oraz pogłębienie portu. Co ciekawe,
zaplanowano zmianę toru podejściowego
oraz wydobycie z wody olbrzymich głazów
po przedwojennej zniszczonej przystani.
Wpływając do mariny, należy się kierować
na dziób starej zatopionej barki pełniącej
funkcję falochronu.
Marina Pogoń, największa szczecińska
przystań, wzbogaci się o nowy dźwig do
wodowania jachtów (nośność: 16 ton), a powiększony basen portowy – o nowe pomosty
(docelowo będzie ich pięć). Zimą zainstalowano system monitoringu. Port znajduje się
pod bacznym okiem siedmiu kamer (obrazy
można obserwować na nowej stronie internetowej www.marinapogon.pl).
W Kołobrzegu Marina Solna przywita tej
wiosny już trzeci sezon. Położenie portu,
w pobliżu Świnoujścia, Darłowa i Bornholmu, czyni z niego strategiczne miejsce
schronienia dla wszystkich załóg żeglujących wzdłuż polskiego wybrzeża. Co roku
port odwiedza ponad tysiąc jednostek, dlatego planowana jest budowa drugiego basenu. Tym bardziej że Marina Solna przypadła do gustu żeglarzom i turystom. Przystań
znajduje się na Wyspie Solnej, w rozwidleniu Parsęty i Kanału Drzewnego. Na jej
wschodnim brzegu powstał nowy budynek
z dachem imitującym morską falę. Mieści
łazienki z prysznicami, pralnie, suszarnie
i sale wykładowe. Wzniesiono także hangar remontowy, odnowiono nabrzeża i usta-
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Marina Pogoń po rozbudowie będzie największą przystanią Szczecina.

Marina w Kamieniu Pomorskim.

wiono 27 pomostów pływających. Port ma
67 miejsc cumowniczych przy pomostach
i głównej kei oraz około 30 miejsc w basenie dla mniejszych łódek.
Najdalej na zachód wysuniętym portem
szlaku i całego polskiego wybrzeża jest
Świnoujście. Każdego roku przypływają tu jednostki z Niemiec, Szwecji, Danii,
Holandii i Wielkiej Brytanii. Przystań zapewnia doskonałe schronienie, a szerokie
wejście, oznaczone charakterystycznym
wiatrakiem na zachodniej główce, pozwala
zawinąć do miasta w każdych warunkach
pogodowych. Przy pływających pomostach
i odnowionych nabrzeżach świnoujska marina ma 300 miejsc postojowych. Jest także
pomost dla skuterów wodnych. Do basenu
mogą zawijać jednostki o zanurzeniu do
4,5 m. Przy kei mamy prąd, wodę i punkty
odbioru nieczystości, a w głębi portu, między tawerną a sklepem żeglarskim, znajduje się pokaźny budynek mieszczący biuro
mariny oraz sanitariaty i pralnię.

Fot. www.marinas.pl (2)

Najdalej na wschód wysuniętym punktem
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego jest Darłowo leżące prawie dokładnie pośrodku polskiego wybrzeża – między Świnoujściem a Helem. Nową przystań otwarto
w maju ubiegłego roku, powstała w Basenie
Rybackim na wschodnim brzegu Wieprzy.
Zamontowano nowe odbojnice oraz dwa pomosty pływające wyposażone w przyłącza
wody i prądu. W marinie może cumować
67 jachtów. Najobszerniejsze stanowiska
pomieszczą jednostki o długości 17 metrów.
Głębokość wynosi 4 metry. Zbudowano też
budynek, w którym znajdują się biura zarządu portu, toalety, prysznice i pralnia.
Już pierwszy sezon pracy nowej przystani zakończył się sukcesem. Do Darłowa
zawinęło niemal 500 jachtów, ponad dwa
razy więcej niż w poprzednich latach. Najwięcej było jednostek z Polski i Niemiec,
ale cumowały także jachty z banderami
Holandii, Szwecji, Danii, Litwy, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, a nawet
St. Vincent.
Jedną z form promocji szlaku wśród żeglarzy są imprezy regatowe i turystyczne. W tym
sezonie odbędą się między innymi II Regaty
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
Bakista Cup (początek 29 czerwca) oraz jubileuszowe 50. Etapowe Regaty Turystyczne
(początek 19 lipca). Obie imprezy promują
szlak poprzez wędrówkę załóg od portu do
portu. To bez wątpienia najlepszy sposób na
osobiste sprawdzenie, jak wiele się zmieniło
na Pomorzu Zachodnim.
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Ubezpieczenia skipperów i czarterów

T

ak jak w przypadku każdych innych ubezpieczeń, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy
jesteśmy w stanie ponieść finansowe konsekwencje wyrządzonej przez nas szkody.
Większość osób zapewne udzieli odpowiedzi
negatywnej. Zastanówmy się, jakie istnieją
ryzyka i jakie ubezpieczenia będą nam potrzebne. Większość szkód dotyczy co prawda
mienia, czyli w tym przypadku łodzi, jednak
zdarzają się również szkody osobowe, które
mogą ściągnąć na głowę skippera poważne
problemy finansowe. Czarterując jacht, warto pamiętać, że skipper odpowiada własnym
majątkiem, a także przyszłymi przychodami, za szkody przez siebie zawinione, wyrządzone nie tylko osobom trzecim, lecz także
własnej załodze, w tym za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem.

Czy ubezpieczenia dla skipperów
i załóg czarterowych są absolutnie konieczne?

OC skippera

Należy zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii związanych z ubezpieczeniem
OC jachtu:
 Czy suma ubezpieczenia nie jest za niska.
 Czy armator opłacił składkę w terminie.
Jeśli tego nie zrobił, ubezpieczyciel jest
zwolniony z odpowiedzialności.
 W ubezpieczeniach nie istnieje jeden
standard międzynarodowy. Zagraniczne
polisy mają niejednolity zakres ochrony
i różne listy wyłączeń, np. obowiązkowe
ubezpieczenie OC jachtu w Chorwacji po-

Skipper odpowiada własnym majątkiem za szkody przez siebie zawinione, wyrządzone także własnej załodze.

krywa szkody wyrządzone z użyciem jednostek pływających osobom znajdującym
się w wodzie tylko do sumy około 500 tys
euro, natomiast uszkodzeń w innych jachtach w wyniku kolizji (lub innych szkód
osobowych) nie pokrywa w ogóle.
 Mało kto zna język i prawo kraju, w którym
spędza wakacje. Bariery językowe i prawne
mogą sprawić, że nie będziemy do końca
świadomi sytuacji prawnej, zarówno w momencie przejęcia jachtu, jak i wtedy, gdy coś
nieprzewidzianego się wydarzy.
 Szkody w jachcie czarterowym spowodowane rażącym niedbalstwem zazwyczaj
nie są pokrywane przez ubezpieczenie casco jachtu zawarte przez armatora. Można

Ubezpieczenia YACHT-POOL są ważne cały rok, także ubezpieczenie kaucji za jacht.
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się spodziewać, że w przypadku odmowy
wypłaty odszkodowania armator zwróci
się z roszczeniem do skippera. Jeżeli skipper nie wykupił specjalistycznego ubezpieczenia, będzie odpowiadał własnym majątkiem. YACHT-POOL ubezpiecza szkody
w wyczarterowanym jachcie spowodowane
rażącym niedbalstwem do miliona euro.
Przykład: W Niemczech niedawno ubezpieczyciel jachtu zażądał od skippera zwrotu
wypłaconego odszkodowania, gdyż szkoda
opiewająca na 56 tys. euro powstała w wyniku rażącego niedbalstwa. A skipper nie miał
ubezpieczenia OC, które pokrywa także takie
szkody.

Szkody spowodowane rażącym niedbalstwem są ubezpieczone do miliona euro.
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W powszechnych umowach ubezpieczeń
OC w życiu prywatnym szkody związane z uprawianiem sportów wodnych oraz
prowadzeniem jednostek pływających najczęściej występują w punkcie „wyłączenia
odpowiedzialności”. Tego rodzaju szkody
powinny być pokrywane z OC jachtu, ale
w praktyce nie zawsze tak jest.

ubezpieczeNIA yacht-pool POradnik

Ubezpieczenie od konfiskaty

Firma YACHT-POOL dostrzegła wymienione problemy i stworzyła ubezpieczenie
OC skippera. Polisa chroni ubezpieczonego
także przed nieuzasadnionymi roszczeniami. Warto pamiętać, że odpowiedzialność
finansowa skippera z tytułu wyrządzonej
szkody nie ma górnej granicy.

Aby odzyskać jacht zaaresztowany przez
policję lub inne służby, należy wpłacić kaucję. Areszt jachtu może nastąpić nawet z powodu, który na pozór wydaje się błahy (na
przykład, przekroczenie granicy z nieodpowiednimi dokumentami). Może też wydarzyć się wypadek wymagający śledztwa
lub dodatkowych wyjaśnień. Suma ubezpieczenia od konfiskaty jachtu w YACHT-POOL wynosi nawet 52 tys. euro.

Ubezpieczenie NNW skippera
Osoba wybierająca się na rejs powinna
sprawdzić, czy żeglarstwo nie jest uważane
przez jego ubezpieczyciela za sport ekstremalny lub wysokiego ryzyka, i czy w związku z tym nie zostało ujęte w wyłączeniach.
Dodatkowym powodem, dla którego warto
skorzystać ze specjalnego ubezpieczenia
NNW skippera, są bardzo niskie w standardowych polisach podróżnych limity
odpowiedzialności za koszty ratownictwa
(YACHT-POOL ubezpiecza na 60 tys. euro).
Ubezpieczenie obejmuje całą procedurę
zgłoszenia (od nadania sygnału mayday)
oraz zapobiegawczą akcję ratowniczą. Działa nawet wtedy, gdy uda się zapobiec wypadkowi, czego nie przewiduje normalne
ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie NNW
w YACHT-POOL nie pokrywa kosztów
leczenia – dla takiej ochrony można przez
YACHT-POOL ubezpieczyć się dodatkowo.

Ubezpieczenie od następstw
uszkodzeń w czarterze
Ubezpieczenie to dotyczy sytuacji, gdy
skipper jest winien i uszkodził jacht tak,
że jacht nie może być wykorzystany na następny czarter przez armatora.
Za utracone korzyści armatora odpowiada skipper z mocy prawa i taki zapis może
również pojawić się w umowie. Ubezpieczenie następstw wypadków w czarterze stworzone przez YACHT-POOL obejmuje też
spóźnienie jachtu spowodowane wypadkiem
członka załogi lub załamaniem pogody.

Anulowanie czarteru

Ubezpieczenie kaucji

FOT. JEANNEAU / WWW.JEANNEAU.COM (3)

Kaucja za czarterowany jacht, której armator żąda przed rozpoczęciem rejsu, ma
służyć pokryciu szkód powstałych z winy
skippera. Wynosi ona zwykle od 1 tys. euro
do 3,5 tys. euro.
Ubezpieczenie kaucji stworzone przez
YACHT-POOL to rozsądna alternatywa.
W odróżnieniu od oferowanej przez agencje czarterowe możliwości redukcji kaucji,
dotyczącej tylko jednego czarteru, polisa
YACHT-POOL ważna jest przez cały rok,
ma stosunkowo niski udział własny, możliwe jest też zwiększenie wysokości ubezpieczonej kaucji.
Ważne: Nieraz w treści umowy znajduje
się klauzula mówiąca o tym, że klient odpowiada również powyżej kaucji. Radzimy
uważać na takie zapisy – nie są one normą,
a ich konsekwencje mogą się okazać bardzo
kosztowne.

Ubezpieczenie skippera chroni całą załogę.

Wniosek o ubezpieczenie

Ubezpieczenie kosztów
ochrony prawnej
Skipperzy, którzy posiadają ubezpieczenie ochrony prawnej powinni się upewnić,
czy ich polisa obejmuje również ryzyka
związane z czarterem jachtu. Jeżeli nie
obejmuje, można dokupić specjalistyczne
ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
w YACHT-POOL, które pokryje ewentualne koszty procesowe.

Jeżeli oprócz skippera nie ma w załodze
innej osoby zdolnej do poprowadzenia jachtu i posiadającej odpowiednie uprawnienia,
może się okazać, że w przypadku nagłego
zachorowania kapitana, rejs nie dojdzie do
skutku. Aby zapobiec takim przypadkom,
warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie kosztów anulowania czarteru, które pokryje
opłatę za wynajem jachtu. Zwykłe ubezpieczenia anulacji imprezy czy wyjazdu zazwyczaj nie uwzględniają choroby skippera
jako czynnika, który uniemożliwia odbycie
rejsu. Natomiast zakres dobrego ubezpieczenia uwzględnia nawet śmierć członka
rodziny, jako przyczynę anulacji.

Polisa na łódź motorową chroni też na łodzi żaglowej.

Wniosek można złożyć wypełniając formularz zamieszczony na stronie YACHT-POOL (www.yacht-pool.pl) lub za pośrednictwem agencji czarterowych: Agantrus,
Azymut, Błękitny Piotruś, charter.pl, Globtourist, Kubryk, Master Yachting, Otago
Yacht Agency, People Experience, Punt
i Skaut. Wszystkie ubezpieczenia ważne są
przez rok. YACHT-POOL oferuje również
podobne ubezpieczenia dla skipperów zawodowych, czyli osób, które z prowadzenia
jachtu czerpią korzyści majątkowe.
Dzięki zaufaniu, jakim klienci obdarzyli
YACHT-POOL, firma ta stała się największym ubezpieczycielem czarterów i skipperów oraz jednym z największych ubezpieczycieli jachtów na terenie całej Europy.
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UBEZPIECZENIE KAUCJI ZA CZARTER Zgodnie z warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL kaucji za czarter.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skippera oraz załogę na kwotę powstałej szkody casco, w wybranej poniżej maksymalnej
wysokości. Udział własny wynosi 5% kaucji lub małej szkody, jednak nie mniej niż € 50,- za zdarzenie. Zaznaczona kwota kaucji
nie może być niższa niż ustalona w umowie czarteru.
kwota kaucji do €:
511,1025,1550,2050,2600,3050,składka
€
61,120,154,195,243,292,_________________

Polecający

Jeśli chcą Państwo ubezpieczyć kwotę kaucji wyższą niż € 3050,-, proszę wpisać żądaną kwotę w puste miejsce po prawej stronie i
przesłać formularz faksem. Otrzymacie Państwo niezwłocznie naszą propozycję składki. Ryzyko regat jest wyłączone z ubezpieczenia
kaucji za czarter, ale na wniosek może zostać dodane. Ubezpieczenie kaucji nie zwalnia od zdeponowania kaucji w bazie.

Taryfa ryczałtowa dla ubezpieczeń
czarterowych – bonus 12 miesięcy!

YACHT-POOL Polska
Agencja: Daniel Prusinski
Posthalterring 7
D- 85599 Parsdorf / Monachium
Niemcy

Zapłać składke raz i bądź ubezpieczony
przez 12 miesięcy!
Możecie Państwo czarterować, gdzie chcecie,
tak często jak chcecie i jaki statek chcecie!*

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW USZKODZEŃ W CZARTERZE
Zgodnie z warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL od następstw uszkodzeń w czarterze.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skippera oraz załogę dla jachtów o ustalonych jak poniżej parametrach:

(musi być skipperem)
Jeśli skipper otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę
prosimy o kontakt z nami

Nazwisko: ________________________________

Tel. do pracy: ___________________________________

Imię:

________________________________

Tel.dom:

Ulica:

________________________________

* detale w warunkach

długość

Bezpośrednio do YACHT-POOL
Proszę wypełnić wniosek, włożyć do koperty i przesłać go pocztą,
faksem:
00 48 22 398 6069
więcej informacji pod nr. tel.:
00 48 22 398 6061
lub:
www.yacht-pool.pl

POSIADACZ POLISY:

do 33′

składka za jacht żaglowy

do 36′

€ 84,-

do 43′

€ 99,-

do 52′

€ 119,-

do 63′

€ 151,-

€ 189,-

składka za jacht motorowy
€ 109,€ 120,€ 149,€ 239,€ 299,Ochrona ubezpieczeniowa dla jachtów motorowych obejmuje również ochronę ubezpieczeniową dla jachtów żaglowych.
Ryzyko regat jest wyłączone z ubezpieczenia od następstw uszkodzeń w czarterze, ale na wniosek może zostać dodane.

UBEZPIECZENIE OD ANULOWANIA CZARTERU
Zgodnie z warunkami ubezpieczenia YACHT-POOL od anulowania czarteru.

Tel. kom.:

___________________________________

Kod:_______ Miejscowość:___________________

Faks:

___________________________________

Skipper i wszyscy członkowie załogi są objęci tym rodzajem ubezpieczenia. W odróżnieniu od początku obowiązywania
pozostałych ubezpieczeń, ubezpieczenie od anulowania czarteru zaczyna obowiązywać po otrzymaniu przez nas wniosku. Jako
sumę ubezpieczenia należy podać łączne koszty (opłata za czarter + koszty przelotu itd.). Świadczenia nie obowiązują w przypadku
wcześniejszego zachorowania.
ilość osób łącznie ze skipperem: _______________________

Rok ur.: ________ Zawód: ___________________

Email:

___________________________________

rozpoczęcie rejsu (dd/mm/yyyy): __________________

zakończenie rejsu: ____________________________________

Suma ubezpieczenia

składka 4,9 % od sumy ubezpieczenia = € _________________

___________________________________

TODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA SKIPPERA:
Zgodnie z AHVB/EHVB (ogólne warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej)
oraz warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL).

kwota
€
€
€

składka:
jacht żaglowy
€ 92,€ 110,€ 141,-

ubezpieczenia:
5,00 mln ryczałt za obrażenia ciała/straty mienia
7,00 mln ryczałt za obrażenia ciała/straty mienia
10,00 mln ryczałt za obrażenia ciała/straty mienia

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko ryzyko
odpowiedzialności cywilnej skippera, ale
także ryzyko odpowiedzialności cywilnej
każdego członka załogi.

jacht motorowy
€ 152,€ 170,€ 201,-

Przy
wyborze
wysokości
ubezpieczenia należy zwrócić
uwagę na wysokie koszty przy
szkodach osobowych za granicą
oraz na to, że odpowiadacie
Państwo osobiście!

Ochrona ubezpieczenia dla jachtów motorowych obejmuje również ochronę ubezpieczeniową dla jachtów żaglowych. Łodzie motorowe o
prędkości max. do 10 km/h ubezpieczone są wg stawek jak dla jachtów żaglowych. Szkody rzeczowe na statku powstałe w wyniku
rażącego niedbalstwa są ubezpieczane max. € 1,0 mln na rok. Kwota ubezpieczenia maksymalizowana jest raz na rok.

€ __________________

Niezależnie od sumy ubezpieczenia składka wynosi minimum € 49,-. Składki dot. sum ubezpieczenia powyżej € 10 000,otrzymają Państwo na życzenie.

USŁUGA PROGNOZY POGODY PRZEZ SMS
Zgodnie z warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL o usługach prognozy pogody przez SMS.

Prognozę pogody otrzymują Państwo dwa razy dziennie. Proszę wpisać wybrany termin rejsu, odpowiedni numer i skrót obszaru
rejsu (patrz prospekt lub www.yacht-pool.pl). Proszę podać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego na pierwszej stronie
wniosku, w przeciwnym razie nie będzie możliwe przekazywanie danych.
region żeglugi nr:

skrót:

0
składka: € 1.29 x ______ dni = € _____________________

termin od:

do:

przykład € 1.29

x

10 dni = € 12.90

(za obszar podróży nr i dzień)

Ubezpieczenie skippera od następstw
nieszczęśliwych wypadków na jego wniosek
jest możliwe również tylko dla skippera.

UBEZPIECZENIE SKIPPERA OD NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Zgodnie z AUVB (ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)
oraz z warunkami ubezpieczenia YACHT-POOL. Obowiązuje dla skippera i załogi.
inwalidztwo

koszty ratownicze

śmierć

składka:

€ 155 000,-

€ 60 000,-

€ 77 000,-

€ 40,

€ 230 000,-

€ 60 000,-

€ 77 000,-

€ 92,-

€ 380 000,-

€ 60 000,-

€ 77 000,-

€ 143,-

€ 510 000,-

€ 60 000,-

€ 77 000,-

€ 203,-

€ 770 000,-

€ 60 000,-

€ 77 000,-

€ 303,-

Proszę zwrócić uwagę, iż
osobiste ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych
wypadków
często
nie
skutkuje, iż cała załoga jest
automatycznie ubezpieczona,
oraz że mogą powstać wysokie koszty ratunkowe.

Tradycyjne ubezpieczenia od kosztów
ochrony prawnej skutkują tylko warunkowo, a za oceanem w ogóle nie skutkują.

UBEZPIECZENIE SKIPPERA OD KOSZTÓW
OCHRONY PRAWNEJ

Zgodnie z ARB (ogólne warunki ubezpieczenia od kosztów ochrony prawne) oraz z
warunkami ubezpieczenia YACHT-POOL. Wszyscy członkowie załogi objęci są ubezpieczeniem, zakres
obowiązywania ubezpieczenia-na całym świecie. Kwota ubezpieczenia za każdą szkodę: € 200 000,-.
Ubezpieczenie skippera od kosztów ochrony prawnej dla skippera i załogi

składka

€ 29,-

Po złożeniu wniosku otrzymają Państwo polisę z rachunkiem za nią.
Ubezpieczenie rozpocznie się pod warunkiem, że zapłata składki poprzedza termin
rozpoczęcia ubezpieczenia, który sobie Państwo życzyli.
Do powyższych składek nie jest doliczany podatek ubezpieczeniowy. Nie ma podatku od usługi prognozy pogody
przez SMS. Ubezpieczenie obejmuje okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia ubezpieczenia.
Umowy nie są automatycznie odnawiane.
Wyjątki: ubezpieczenie od anulowania czarteru i usługa prognozy pogody, które kończą się wraz z zakończeniem
podróży lub w innym określonym przez Państwa terminie. Warunki są dostępne na naszej stronie internetowej:
www.yacht-pool.pl
Niniejszym potwierdzam, iż przeczytałem/łam i zapoznałem/łam się z pouczenie dot. wyrażania zgody i odwoływania się
na str. www.yacht-pool.de/deutschland/einv-wid_0108.pdf i wnioskuję o następujące, zaznaczone powyżej produkty:
Początek ubezpieczenia: ________________, 12:00
Ubezpieczenie rozpoczyna się wraz z podróżą statkiem, za wyjątkiem
ubezpieczenia anulowania czarteru.
Miejscowość ______________________ Data __________________

UBEZPIECZENIE OD KONFISKATY
Zgodnie z warunkami ubezpieczenia YACHT-POOL .
Zawarcie ubezpieczenia od konfiskaty możliwe jest tylko wraz z zawarciem ubezpieczenia od
kosztów ochrony prawnej skippera.
Kwota ubezpieczenia kaucji: € 52 000,-

składka

Szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej
mogą prowadzić do tymczasowej konfiskaty i
skutkować kosztami z tytułu przestoju, za
które ponoszą Państwo odpowiedzialność.
€ 19,-

__________________________
Nazwisko (DRUKOWANYMI LITERAMI)

wysyłać

___________________________________
podpis (nie potrzebny w przypadku e-maila)

FLIGHT-SERVICE
We are specialized in flights to all important charter basis. We have access to more than
4 million flights worldwide! Ask for an offer to your destination under: www.yachtpoolflights.de

zapytanie o
ubezpieczenie jachtu

Usługi przez 24 godziny

Tel.: 022 398 6063
Chętnie przygotujemy indywidualną propozycję dla
Państwa jachtu. Prosimy o wypełnienie poniższych rubryk.
Państwo otrzymają natychmiast zwrotnie swą osobistą
propozycję, która jest niezobowiązująca.

YACHT-POOL Polska
Agencja: Daniel Prusinski
Posthalterring 7
D- 85599 Parsdorf / Monachium
Niemcy

Uwaga to ważne : prosimy podać dane kwoty w Euro
POSIADACZ POLISY:

Bezpośrednio do YACHT-POOL

Nazwisko:

______________________________

Imię:

______________________________

Proszę wypełnić wniosek, włożyć do koperty i przesłać go pocztą,
faksem:
+48 / 22 - 398 6069
więcej informacji pod nr. tel.:
+48 / 22 - 398 6061
lub:
www.yacht-pool.pl

Ulica:

_____________________________

Kod:_______ Miejscowość:___________________

Tel. kom.:

___________________________________

Rok ur.: ________ Zawód: ___________________

Faks:

___________________________________

Tel.dom:

Email:

___________________________________

_____________________________

Dane jednostki morskiej:
Producent/stocznia: ______________________ Wymiary m (dług/szer/zan): ______________________________
Typ: __________________________________ Rok budowy: : _________ Materiał (kadłub/maszt): ___________
Powierzchnia żagli m2/rodzaj takielunku:____________________________________________________________

Motoryzacja jednostki morskiej (jeśli istnieje)
Marka i typ silnika: ____________________ Silnik zaburtowy (kiedy napęd główny) lość: _______KM: _________
Motoryzacja:

benzynowy

diesel

Silnik dodatkowego KM/kW: _______________________

Ilość motor wbudowany : ___________ KM: _________

Ilość przyczepki: ________ KM: ___________________

Obszar żeglugi, miejsca postoju i użytkowanie komercyjne
Obszar żeglugi: ______________________________ Miejsca postoju:___________________________________
Użytkowanie komercyjne

tak

nie

Z skipperem:

tak

nie

Suma ubezpieczenia:
Wartość jachtu: ____________________________€

Wartość przyczepy: _______________________________€

Suma ubezpieczenia z VAT:

Mienie osobiste:

tak

nie

_______________________________€

Suma ogólna (cała suma jest ubezpieczona): ________________________________________€
Ubezpieczenia OC
na szkody osobowe i rzeczowe 2,5 Mio

inna summa €

3,5 Mio

4,0 Mio

________________________

Dotychczasowy ubezpieczyciel

Czy jednostka morska była ubezpieczona

tak

nie

Kto ubezpieczał jednostkę morską: ___________________

Czy ubezpieczenie anulował kontrakt:

tak

nie

Oferta
Proszę o informucje, jakie oferty Państwo chcecie otrzymać. W razie pytań, albo innej korespondencji prosimy
wykorzystać rubrykę pytania, którą znajdą Państwo na dole formularza.
Jacht-Casko-Ubezpieczenie:
Jacht-OC-Ubezpiecznie:
Ubezpieczenie od konfiskaty:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków załogi
Pytania: ____________________________________________________________________________________

wyślij

szlaki wodne Wielka pętla wielkopolski

Z nurtem Wielkiej Pętli Wielkopolski
Na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski powstają nowe
przystanie, a ruch kajakowy, motorowodny i żeglarski z roku
na rok jest coraz większy. Popłyń z nurtem po przygodę.

W

ielka Pętla Wielkopolski to
szlak wodny o długości 687,9
km. By przepłynąć całą trasę, potrzeba co najmniej dwóch tygodni
(żeglując codziennie od świtu do zmroku).
Przynajmniej jeszcze tydzień należy zarezerwować na zwiedzanie okolic szlaku. Ale
równie dobrym pomysłem jest podzielenie
trasy na odcinki i zorganizowanie kilku
krótszych rejsów. Załogi płynące z prądem rzek jachtami motorowymi zwykle
podróżują z prędkością od 10 do 12 km/h,
natomiast zmierzając pod prąd – od 5 do 7
km/h. Na wodach Warty świetnie czują się
kajakarze oraz jednostki o małym zanurze-

niu, natomiast Noteć to szlak także dla łodzi i barek o zanurzeniu do 1,5 m.
Pętla wiedzie przez trzy województwa
(wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie). Północne jej odcinki są częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E70
prowadzącej z belgijskiej Antwerpii do
litewskiej Kłajpedy. Wielka Pętla Wielkopolski obejmuje Wartę od Konina do Sanoka (długość: 338,4 km), Noteć od Sanoka
do Nakła (187,2 km), Kanał Bydgoski od
Nakła do Bydgoszczy (15,7 km) oraz drogę wodną łączącą Bydgoszcz z Koninem,
czyli Kanał Notecki, górny bieg Noteci,
jezioro Gopło, Jezioro Ślesińskie i Jezioro

Pątnowskie (146,6 km). Pętla jest niezwykłym szlakiem, gdyż prowadzi przez historyczne krainy, zabytkowe miasta, parki
krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz
Wielkopolski Park Narodowy. Sporą atrakcją są budowle hydrotechniczne, przede
wszystkim 28 śluz i kilkadziesiąt mostów.
Zbaczając trochę z głównej trasy, możemy
dopłynąć do Bydgoszczy, Piły i Gorzowa,
a nawet do Torunia...
Sezon na Wielkiej Pętli Wielkopolski zaczyna się w połowie kwietnia. Bez problemu pokonamy szlak łodzią o zanurzeniu do
50 cm. Po drodze odwiedzimy miasta i miejsca związane z historią Polski, np. w Poznaniu – Ostrów Tumski. Ciekawą atrakcją,
zwłaszcza podczas podróżowania w chłodniejsze dni, będzie kąpiel w zawsze ciepłym
Jeziorze Ślesińskim, które jest częścią obiegu
chłodniczego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Nasza podróż będzie przebiegać wzdłuż pięknych, dzikich lasów i łąk.
To zupełnie coś innego niż wyprawa uregulowanymi betonowymi kanałami Holandii.
Będziemy mijali wiele miejscowości położonych kilkaset metrów od brzegu, ale o ich istnieniu dowiemy się często jedynie ze wskazań GPS lub większej liczby plażowiczów.
Ma to oczywiście swój urok – blisko cywilizacji, ale ciągle w dziczy.
Niemal od 10 lat działa na szlaku Marina
Ląd (leży nad Wartą na zachód od Konina).
Przy kei basenu portowego oraz przy pomostach pływających przystań ma kilkanaście
miejsc do cumowania. We wrześniu ubiegłego roku w miejscowości Nowe Miasto nad
Wartą otwarto Marinę pod Czarnym Bocianem. Ta przystań robi wielkie wrażenie, ma
piękny duży basen, pomosty pływające, slip
do wodowania jachtów oraz okazały budy-

FOT. ARCHIWUM WWW.WIELKA-PETLA.PL (4)

W Czarnkowie możemy zacumować w marinie przyjmującej jednostki o długości do ośmiu metrów. Jest tam slip, prąd, woda, pole biwakowe oraz wypożyczalnia sprzętu.
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nek portowy z tawerną. W niedalekim Śremie działa przystań kajakowa, a w Stobnicy
koło Obornik – niewielka przystań o sielskim charakterze. Tu wodniacy czują się
jak na wczasach w gospodarstwie agroturystycznym. W Chorzępowie koło Międzychodu można zacumować przy gospodarstwie
„Przystań”, a w samym Międzychodzie powstaje marina Stary Port.
Tuż przy ujściu Noteci do Warty znajduje się nabrzeże w Santoku z dostępem do
wody, prądu i sanitariatów. W Drezdenku zacumujemy przy Parku Harcerza lub
w Porcie Nadzoru Wodnego. W Drawsku
koło Krzyża Wielkopolskiego czeka otwarta w 2011 roku przystań Yndzel, gdzie
oprócz slipu i pomostów pływających znajdziemy miejsca noclegowe, sanitariaty, pole
biwakowe oraz dwie plaże. W Czarnkowie
możemy się zatrzymać w nowoczesnej marinie przyjmującej jednostki o długości do
ośmiu metrów. Jest tam slip, prąd, woda,
sanitariaty, warsztat naprawczy, pompa do
odbioru nieczystości z jachtów, pole biwakowe oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego. W Ujściu znajduje się basen portowy,
pomost cumowniczy z dostępem do prądu
oraz miejsca postojowe za mostem drogowym. W Nakle nad Notecią możemy się za-

Polodowcowe Jezioro Ślesińskie doskonale nadaje się do turystyki motorowodnej i sportów wodnych.

trzymać w porcie rzecznym Zespołu Szkół
Żeglugi Śródlądowej, który posiada pełne
zaplecze (slip, toalety, prąd, woda, odbiór
nieczystości) i oferuje dostęp do szkolnych
warsztatów naprawczych. Zmierzając na
południe w górę Noteci, można odwiedzić
Barcin, gdzie rozbudowano stanicę żeglarską, oraz przystanie jezior Gopło, Ślesińskiego i Pątnowskiego.
Co sezon na szlaku powstają nowe miejsca cumownicze, ale Wielka Pętla Wielkopolski to nie tylko przystanie i droga
wodna, to także wiele atrakcji w pobliżu
szlaku. Turyści zwiedzają Zamek w Kórniku wraz z arboretum, pałac w Rogalinie
oraz Puszczykowo. Przemierzają rowerami
lasy Puszczy Zielonki i Borów Nadnoteckich. W Poznaniu spędzają wieczór na
Starym Rynku. Pływając we wschodniej

Rzeka Warta w miejscowości Pyzdry – szlak łączy Konin i Nowe Miasto nad Wartą.

www.magazynwiatr.pl

części pętli, odwiedzają klasztor pocysterski w Lądzie i bazylikę w Licheniu.
Pasjonaci windsurfingu i wakeboardingu
znajdują doskonałe warunki do pływania
na jeziorach Kanału Ślesińskiego. Wielka
Pętla Wielkopolski to po prostu niekończące się możliwości i atrakcje. Wiele z nich
znaleźć można na stronach internetowych
www.wielka-petla.pl i www.wielka-petla-wielkopolski.pl. Portale zawierają między
innymi interaktywną mapę, która pozwala
wyszukiwać atrakcyjne obiekty według
własnych zainteresowań, przejrzeć trasy
i dowiedzieć się, co w danych miastach
można zwiedzić. Znajdziecie ponadto planer podróży oraz kalendarz imprez plenerowych w okolicy Wielkiej Pętli Wielkopolski. Można także pobrać aplikację mobilną,
która ułatwi poruszanie się po szlaku.

Poznań. Szlak Warty prowadzi tuż obok Ostrowa Tumskiego i katedry.
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00
SMART Sp. z o.o., Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Ośrodek Drawtur, Czaplinek, Pięciu Pomostów 1, tel. (94) 375 54 54
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
COŻ, Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 312 82 94
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler's Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
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POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif, Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11, tel. (58) 661 60 85
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8, Miastko, tel. (59) 858 31 36
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
SMART Sp. z o.o., Gdynia, Jana Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a, tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87, tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1, tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo, tel. 500 696 588
Sklep wędkarsko-żeglarski Dorota Sarosiek-Sobczak,
Piłsudskiego 29, Chojnice
Yacht Klub Stal, Al. Jana Pawła II 9, Gdynia
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Hotel St. Bruno, Św. Brunona 1, Giżycko, tel. (87) 732 65 15
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare Sady 6,
tel. (87) 42 16 743
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11,
tel. (87) 420 60 00
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60, tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2,
tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo, Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 608 772 662
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35, tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, tel. (87) 421 50 11
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00

Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7, tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6, tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79
WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42,
tel. (61) 67 039 59
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11, tel. 515 186 315
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19, tel. (61) 848 26 81

Mosiński KŻ, przystań nad Jeziorem Dymaczewskim,
tel. 730 730 789

AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz, Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120, tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota
Regatta Hotel, Chojnicka 49, Kiekrz, tel. (61) 848 83 08
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a, tel. (61) 847 45 55
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
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe, Kaliska 82
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c, tel. (63) 242 46 69
Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie, Świętokrzyska 2
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16, tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
WOZŻ, Poznań, Wodna 8/9, tel. (61) 835 49 35
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60
MAZOWIECKIE
Tawerna Korsarz, Warszawa, Gostyńska 45, tel. (22) 631 04 41
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama, Al. Witosa 31,
tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45, tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9, tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada, Spacerowa 35,
Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19, tel. (22) 827 28 63
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Sklep Musto, Warszawa, Prymasa 1000-lecia 76E, tel. (22) 883 00 48
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji,
Warszawa, Nowogrodzka 50, tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34, biurowiec IMM,
lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina, tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Kevisport, Warszawa, Białowieska 7/9, tel. (22) 875 04 34
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15, tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10,
tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50, tel. (22) 668 66 08
Tawerna Przechyły, Warszawa, Cieszyńska 6, tel. 502 073 200
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16, tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2, tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2, tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a, tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów, Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91, tel. (22) 753 91 04
KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, Rynek Staromiejski 36/38,
tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, tel. 510 949 296
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska klubu
„Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412
PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55
LUBUSKIE
YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27,
tel. 683 253 079
Lubuski OZŻ, Zielona Góra, Al. Niepodległości 7a
ŁÓDZKIE
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, Żeromskiego 52, tel. (42) 632 66 84

Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki, Zawadzka 77
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów, tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, tel. (44) 710 86 82
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep turystyczno-żeglarski, Kielce, Warszawska 147, tel. (41) 368 60 75
LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1, tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68
DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40,
tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40, tel. (71) 328 23 25
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki KŻ, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Jeleniogórski OZŻ, Jelenia Góra, Wojska Polskiego 18
ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20,
tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
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 Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19, tel. 509 75 70 78
CSW Marina LOK, Turawa, Opolska 56
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, Stylchyn 36, tel. 530 523 433
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57
PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39
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farby do jachtów biznes

Malujemy dno. Poradnik nie tylko dla pań
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Klasyczne połączenie: białe burty i niebieskie dno.

szej uwagi. Postarajmy się zatem pomóc paniom
sprostać wyzwaniu i sprawdźmy, co oferuje rynek.
Dawniej drewniane kadłuby żaglowców obijano
blachą miedzianą, która chroniła dno przed porastaniem. Dziś można gustownie nawiązać do
tej wiekowej tradycji, stosując farbę z wypełniaczem miedzianym. Nie jest ona tak skuteczna jak
antifouling oparty na biocydach, ale na słodkie
wody o słabym porastaniu nadaje się znakomicie.
Wygląda natomiast olśniewająco, ponieważ dno
jachtu przypomina stare czerwone złoto. Farba ta
doskonale nadaje się także na pasek linii wodnicy.
Komu przypadł do gustu taki kolor, powinien szukać farby Epifanes Kupferbronz.
Czarne dno nigdy nie wychodzi z mody i wygląda dobrze prawie na każdej łodzi. Ten kolor
nawiązuje do tradycji, bowiem dawniej mniejsze
jednostki miały dna smołowane. Znamy doskonale ten widok z nadmorskich plaż: żółte burty
łodzi rybackich ponad czarną częścią podwodną. Co ciekawe, taki design dna upodobali sobie
producenci nowoczesnych jachtów motorowych. Jeżeli z pływania waszą łodzią wracacie ze
zrujnowaną fryzurą i bez kapelusza, to znaczy, że
na dno potrzebna będzie twarda farba przeciwporostowa do szybkich łodzi, na przykład Seajet
037 Costal. Na wolniejszych jednostkach znakomicie sprawdzi się miękka Seajet 033 Shogun.
Jeżeli klasyczna elegancja to nie wasz klimat,
bo na przykład preferujecie żywe i jasne kolory
– jest w czym wybierać. W palecie barw antifoulingów nowego typu można znaleźć czerwień
strażacką lub wpadającą w róż, zieleń butelkową
i turkusową, niebieski morski oraz granat navy
blue. W tym wypadku farba Seajet 034 Emperor
będzie właściwym wyborem. Jeżeli dodatkowo
ma się łatwo zmyć myjką ciśnieniową po sezonie, wybierzcie Epifanes Foul Awal lub Epiafnes
Cooperfree.

Fot. Paweł Ryżewski

Biały minimalizm, czyli białe burty i białe dno
– czy to jest możliwe? Oczywiście. Pamiętajcie
jednak, że biała farba na dno to ukłon przede
wszystkim w stronę estetyki. Z uwagi na białą
pigmentację nie można w tym kolorze użyć takiej ilości substancji aktywnych jak w innych barwach. Dlatego biały zwykle jest lekko złamany. To
farba nieco mniej skuteczna i wymagająca więcej
troski (zabrudzenia dna pochodzące z wody lub
przytarcia będą bardziej widoczne). Pewnym
ustępstwem w stronę praktyczności będzie coraz
popularniejszy jasnoszary.
A co, jeśli prawie cała kasa poszła na wiosenną
kolekcję butów i torebkę? Pozostaje odłożyć szaleństwa na następną wiosnę i zadowolić się klasyczną budżetową farbą przeciwporostową Seajet
031 Samuraj. Ma doskonałe właściwości przeciwporostowe i typowe kolory: czarny, niebieski, ulubiony przez wędkarzy zielony, szary oraz nieśmiertelny tlenkowy czerwony (ceglany), który stał się
tak bardzo niemodny, że aż nie sposób go nie lubić.
Paweł Ryżewski

Fot. Paweł Ryżewski

reklama

dy w rodzinie pojawia się jacht, zwyczajowo tata zajmuje się kwestiami technicznymi, mama zaś troszczy się o to,
czym od wieków zajmują się mamy: wyborem
firanek, kompletowaniem zastawy, ale także
wszystkimi sprawami związanymi z estetyką
i wyglądem jednostki. Ponieważ panowie rozróżniają tylko trzy kolory: fajny, babski i beznadziejny, wytrawne damskie oko jest niezastąpione, gdy chodzi o wyczucie smaku, kompozycję,
gust i estetyczne niuanse, które decydują o tym,
co będzie piękne, a co najwyżej takie sobie.
Niestety, współczesna technologia nie daje paniom wielkiego pola do popisu. Łódź z laminatu
poliestrowo-szklanego w całości pokryta jest
żelkotem i jedynym obszarem wymagającym
corocznego malowania pozostaje dno, które
należy zabezpieczać farbą przeciwporostową.
Chroni ona przed porastaniem przez glony, wodorosty, pąkle i wszelkie inne wodne żyjątka.
Niestety, w porównaniu z paletą barw i odcieni
farb stosowanych ponad linią wodną, kolorystyka farb przeciwporostowych wypada dość blado. Ponadto są one matowe.
Panowie zwykle bagatelizują kwestię barw
i zamykają temat stwierdzeniem, że dno jachtu jest pod wodą i podziwiają je najwyżej ryby.
Panie natomiast doskonale zdają sobie sprawę,
że takie poglądy to przejaw estetycznego prymitywizmu. W końcu bielizny też nie pokazujemy
każdemu, co nie oznacza, że jej wygląd i kolor
nie mają znaczenia. Nie ukrywajmy, gdyby tę
kwestię pozostawić panom, zapewne do dziś
chodzilibyśmy w białych bawełnianych gaciach.
Panie doskonale wiedzą, że część jachtowego
dna zwykle wystaje ponad linię wody i musi się
komponować z paskiem wodnicy, kolorem burt,
pokrowcem na bomie, a nawet wspomnianą firaną w bulaju. Słowem – wszystko musi razem jakoś
wyglądać. Tworzyć harmonijną całość, która spowoduje, że oglądając dwa podobne jachty, o jednym powiemy, że jest ładny, a drugi nie zwróci na-

Minimalizm: szare burty i dno, biały pasek wodnicy.
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Janusz Maderski za sterem setki – rejs z nowym armatorem.

„Skwarek” z płetwą i bulbą. Sworznie balastowe przechodzą przez pięć denników.

Do drugiej edycji wyścigu Setką przez Atlantyk, zaplanowanej
na rok 2016, zgłosiło się już 17 żeglarzy. Z Januszem Maderskim,
twórcą dzielnej łódki, rozmawia Marek Słodownik.

J
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anusz Maderski, konstruktor jachtowy, autor ponad 50 projektów łodzi
żaglowych i motorowych, w 2013
roku przepłynął samotnie Atlantyk pięciometrową sklejkową łódką. Rywalizował z Szymonem Kuczyńskim w wyścigu
Setką przez Atlantyk. Na pokonanie trasy
z Portugalii, przez Wyspy Kanaryjskie,
na Karaiby potrzebował 45 dni. Przygody
obu sterników pobudziły wyobraźnię wielu polskich żeglarzy, którzy zobaczyli, że
za niewielkie pieniądze można realizować
ciekawe rejsy, a nawet regatowe projekty.
Do drugiej edycji wyścigu Setką przez Atlantyk, zaplanowanej na rok 2016, zgłosiło
się już 17 żeglarzy. Powstają pierwsze łódki według nowego projektu Maderskiego.
Z konstruktorem setek rozmawiamy o zaletach tej jednostki oraz o przyszłości atlantyckich zmagań.
Marek Słodownik: Setka to konstrukcja z 1986 roku. Ile takich jachtów
zwodowano? Z jakich materiałów je
budowano?
Janusz Maderski: Niestety nie wiem, ile
łódek spłynęło na wodę, bo nie wszyscy
przysyłali informację o wodowaniu. Przez
28 lat, które minęły od zaprojektowania
jachtu, do żeglarzy trafiło ponad dwieście
dokumentacji. Dziś budowy kończą niemal
wszyscy, którzy je rozpoczynają. Nikt nie
kupuje dokumentacji po to, by czekała na

lepsze czasy. W latach 80. i na początku
lat 90. budowę mogli sfinalizować jedynie
nieliczni, którym udało się kupić materiały. Zaprojektowałem łódkę sklejkową, bo
stałem się szczęśliwym posiadaczem 14
arkuszy sklejki grubości 0,9 cm. Wystarczyło na kadłub z pokładem i kokpitem. Na
wnętrze dokupiłem kilka arkuszy cieńszej
sklejki. Po dwóch latach zaprojektowałem
setkę listewkową – tę konstrukcję armatorzy mogli wykonać także z laminatu.
Dlaczego powstał jacht akurat takiej
wielkości?
W 1986 roku czekanie na to, aż uzbiera się
pieniądze na większą łódź, nie miało sensu,
bo inflacja błyskawicznie zjadała oszczędności. Poza tym po prostu lubię małe łódki.
Żeglowanie na nich daje dużo radości. Założeniem było stworzenie morskiej jednostki, na której podczas urlopowego pływania
zmieszczą się cztery osoby. To się udało.
Setka była tańsza i wygodniejsza niż popularne wówczas na Zalewie Szczecińskim
jachty typu Carina i Folkboat. Pamiętajmy
też o tym, że wielkość jachtu, zaledwie
pięć metrów, w tamtych latach nie budziła
zdziwienia.
Jakie są największe zalety setki?
Przede wszystkim jest dzielna i wytrzymała. Dobrze wspina się na fale i żegluje
wyjątkowo sucho. Wraz z przechyłem wyraźnie rosnie moment prostujący. Po osią-

Setka w trakcie budowy...

…i gotowa do transportu.

gnięciu kilkudziesięciu stopni przechyłu
łódka staje się sztywniejsza. To daje poczucie bezpieczeństwa podczas żeglowania
w sztormie na wysokich falach. W każdych
warunkach, bez względu na przechył, siłę
wiatru i wysokość fal, zachowuje dobrą
sterowność. Poza tym nie ma tendencji do
wpadania w rozkołys. Ważną cechą setki
jest ergonomiczność wnętrza i pokładu.
Mimo trudnych warunków, zwłaszcza podczas pierwszego etapu atlantyckich regat,
zarówno „Lilla My” Szymona, jak i mój
„Skwarek”, okazały się łódkami całkowicie niezawodnymi. Nie mieliśmy nawet najmniejszej awarii.
Niemałą satysfakcję daje szybkość. Gdy
rozbudowały się wysokie fale, zanim łódka
została dogoniona przez grzywacz, surfowała na ich zboczach. W takich momentach GPS pokazywał prędkość nawet 16
węzłów. Podobne prędkości notował Szymon na „Lilla My”. Etap pasatowy był już
spokojny. Na jego początku, do Wysp Zielonego Przylądka, trzeba było nawet szukać wiatru. W pasatach żeglowałem często
z prędkością do 8 węzłów. Przed metą, gdy
już nie trzeba było oszczędzać sił, „Skwarek” w ciągu doby pokonał 120 mil. Ostatni
odcinek, od porannej pozycji do mety, to 80
mil przepłynięte w 14 godzin. Uwzględniając różnicę wielkości łodzi, to jakby jacht
o długości 12 metrów przepłynął w dobę
ponad 200 mil.
Dobra zabawa na oceanie była możliwa
dzięki wytrzymałości i lekkości konstrukcji. To sprzeczne cechy, które w setce udało się dość nieźle pogodzić (z wyraźnym
akcentem na wytrzymałość!). Niewielka
waga jachtu ma jeszcze jedno praktyczne
znaczenie. Do portugalskiego portu Sagres
dotarły trzy łódki, tą trzecią była „Lilu”
Marcina Klimczaka. Wszystkie dojechały
na lekkich przyczepach, do których holowania nie potrzeba dużych samochodów
i wystarczy prawo jazdy kategorii B. Ważną zaletą setki jest oczywiście niski koszt
budowy i prostota konstrukcji. Ten jachcik
może zbudować prawie każda osoba mająca podstawową wiedzę techniczną. Setką
można pływać, gdzie się chce, a co najważniejsze, za niewielkie pieniądze stajemy się
kwiecień 2014
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Budują nowe łupinki na Atlantyk

setką przez atlantyk rejsy

armatorem małego, lecz sprawnego morskiego jachtu.
Do drugiej edycji wyścigu Setką przez
Atlantyk zaprojektował pan nową łódkę.
Czym się różni od poprzedniej?
Setka A nie jest nową łódką, lecz nieco
zmodyfikowaną setką B-A. Te modyfikacje to głównie zmiany stylizacyjne. Narysowałem prawie pionową dziobnicę, by
jacht nabrał nowocześniejszego kształtu,
co wydłużyło nieco linię wodną. Nieznacznie szersza jest pawęż. Zmieniony jest też
obrys grota.
Czy sprawuje pan nadzór nad budową
łódek?
Nie jest to możliwe. Ale odpowiadam
na wszystkie pytania budowniczych. Blog
z budowy „Skwarka” skonstruowałem tak,
by był możliwie najpełniejszą instrukcją
budowy setki. Zamieściłem tam sporo
praktycznych informacji, które można
wykorzystać także przy budowie innych
jachtów. Ludzie dzwonią i pytają, ale
większych problemów z realizacją planów
szkutniczych nie mają. Żeglarze, którzy
chcą startować w regatach Setką przez
Atlantyk, to indywidualiści z silnymi charakterami i na pewno nie potrzebują mojej
ingerencji w budowę jachtów. Sprawdzian
będzie latem, kiedy pierwsze łodzie zostaną zwodowane i przywiezione na regaty

„Poloneza”. W świnoujskiej marinie będzie
można je zobaczyć i porównać. Dla tych,
którzy zdążą zakończyć budowę, będzie to
czas poważnych morskich testów, a dla pozostałych – okazja do konsultacji.
Nie obawia się pan, że w takim wyścigu może wziąć udział ktoś, kto nie jest
dostatecznie przygotowany? Osoba, dla
której chęć przeżycia przygody będzie
silniejsza niż zdrowy rozsądek?
Takiej sytuacji nie można wykluczyć.
W żeglarstwie i w wielu innych sportach
można jedynie ograniczać ryzyko. Samodzielna budowa jest pierwszym sprawdzianem charakteru, wytrwałości, dokładności
i odporności na trudy. Jacht musi być prawidłowo wykonany. Trzeba spełnić wymagania regulaminu regat dotyczące niezatapialności jednostki oraz jej wyposażenia.
Wymiana doświadczeń między uczestnikami również sprzyja bezpieczeństwu i krytycznej ocenie własnych działań. W pierwszych regatach Setką przez Atlantyk dwóch
żeglarzy wystartowało i dwóch bezawaryjnie ukończyło wyścig. Trzeci na starcie doszedł do wniosku, że nie jest dostatecznie
przygotowany. To pozytywna, ale zupełnie
nietypowa sytuacja. Niemal we wszystkich
regatach oceanicznych spora część zawodników nie kończy wyścigu. Jesteśmy wolnymi ludźmi, powinniśmy być rozważni,

ale mamy prawo do ryzyka. Na starcie nikt
nie wie, czy dopłynie do mety.
Jaka będzie przyszłość setki, a także
innych podobnych konstrukcji?
Regaty setek przywracają zainteresowanie małymi łódkami. Mam nadzieję, że
powstanie sporo nowych i ciekawych konstrukcji. To jest żeglarstwo, którego warto
spróbować nawet wtedy, gdy jesteśmy armatorem innego dużego jachtu. To jest inne
żeglowanie, z silniejszymi wrażeniami.
Francuzi są żeglarską potęgą. Tam wszelkie pomysły na organizację regat mają
poparcie sponsorów, społeczeństwa i państwa. U nas niestety z reguły są to inicjatywy prywatne i hobbystyczne. Udało się zorganizować polskie regaty oceaniczne Setką
przez Atlantyk 2012. Regaty dostępne dla
każdego, bo koszt wybudowania setek wyniósł około 6 tys. zł, a całkowity koszt startu
wraz z transportem łodzi i biletami lotniczymi na powrót z Martyniki nie przekroczył
14 tys. zł. Zagrało wszystko. Dziś zainteresowanie regatami rośnie. Byłoby miło, gdyby na przykład Ministerstwo Sportu wsparło
zawodników. Na Teneryfie, w porcie Radazul, „Skwarek” był przycumowany bezpośrednio do kei, tuż pod ciągiem portowych
kafejek. Hiszpanie przechodzili, spoglądali
na łódkę z podziwem i mówili: „Polonia!”.
Rozmawiał Marek Słodownik

rejsy maxus solo around

Zew trzech oceanów
Zachęceni sukcesem poprzedniego przedsięwzięcia Szymon Kuczyński
i Dobrochna Nowak pracują nad kolejnym – Maxus Solo Around. Nim Szymon ruszy
w samotny rejs dookoła świata, sprawdzi swój nowy jacht podczas bałtyckich regat.

Maxus prosto z formy w barwach projektu Zew Oceanu.

P

Zabudowa wnętrza. Grodzie podzieliły kadłub na części.

rojekt Maxus Solo Around zaczął się
klarować, gdy stocznia Northman
postanowiła zostać partnerem rejsu i zadeklarowała, że przygotuje dla Zewu
Oceanu seryjnie produkowaną jednostkę
Maxus 22 (6,36 m długości, 2,48 m szerokości, 23 metry kwadratowe ożaglowania) przeznaczoną do żeglugi po różnych akwenach.

– Idea tego przedsięwzięcia jest taka sama jak
ta, która przyświecała regatom Setką przez
Atlantyk, czyli żeglowanie na małej i względnie niedrogiej łódce – tłumaczy Szymon. –
Chcielibyśmy przekonać ludzi, że żeglarstwo
nie kończy się na Mazurach i że za relatywnie
nieduże pieniądze można uprawiać bezpieczne żeglarstwo morskie.

Szymon Kuczyński osobiście pomaga szkutnikom.

Pokład przygotowany do montażu.

Testowanie jachtu,
szlifowanie formy
Zanim jesienią łódź wypłynie w podróż
dookoła świata, od marca będzie wielokrotnie testowana. – Najpierw będziemy ją
sprawdzać na Mamrach – mówi Szymon.
Następnie jacht zostanie przetransportowany nad Zatokę Gdańską, ponieważ tam zaplanowano testy morskie. Później dotrze do
Świnoujścia. W drugiej połowie maja z Dobrochną Nowak i Katarzyną Sałaban na pokładzie rozpocznie swój prawdziwy chrzest
morski podczas wyprawy na Islandię (w tym
samym rejsie Szymon poprowadzi swój poprzedni jacht – setkę „Lilla My”). Po powrocie z Islandii Szymon na maxusie weźmie
udział w regatach „Poloneza” i Unity Line.
Wczesną jesienią odbędą się ostatnie
przygotowania do okołoziemskiej wyprawy. Po zaprowiantowaniu jacht wyruszy

Szymon Kuczyński popłynie dookoła świata samotnie, z przystankami, trasą przez Kanał Panamski.
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W 2013 roku Szymon Kuczyński z Dobrochną Nowak zakończyli pierwszą
część projektu Zew Oceanu. Obejmował on budowę łódki i udział w regatach samotników Setką przez Atlantyk,
zorganizowanych przez Janusza Maderskiego. Szymon na „Lilla My” przepłynął ocean w niecałe 32 doby i wygrał wyścig. Po atlantyckiej przeprawie
razem z „Brożką” rozpoczęli włóczęgę
po Karaibach, aby po kilku miesiącach
wrócić przez północny Atlantyk do Polski. Szymon został laureatem nagrody
Żeglarz Roku Magazynu „Wiatr”.
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ze Świnoujścia na Wyspy Kanaryjskie. Do
Hiszpanii będzie przeprowadzany etapowo, prawdopodobnie przez 2-, 3-osobowe
załogi. W listopadzie na Kanarach Szymon
rozpocznie wielką pętlę. Popłynie przez
Atlantyk na Karaiby, a następnie Kanałem
Panamskim na Pacyfik. Dalej pożegluje
przez okrytą złą sławą Cieśninę Torresa,
wokół Przylądka Dobrej Nadziei i z powrotem Oceanem Atlantyckim na Kanary.

Po pierwsze, bezpieczeństwo
Szymon czuwa w węgorzewskiej stoczni
nad dostosowaniem jachtu do żeglugi oceanicznej. Konsultacji udziela mu konstruktor
jednostki Jacek Daszkiewicz. Trwa wykańczanie wnętrza. Kładzione są grodzie,
usztywnienia i stałe części zabudowy. Z pokładu zniknęły wszelkie udogodnienia. Pozostawiono jedynie niezbędne wyposażenie.
– Rezygnujemy z komfortu na rzecz bezpieczeństwa. Im mniej sprzętu, tym mniej rzeczy, które mogą się zepsuć – mówi Szymon.

Jacht będzie miał stały balast. Przewidziano dwa stery na pawęży, by przy większych falach płetwa sterowa nie wychodziła
ponad taflę wody. Zamknięty zostanie kokpit, pojawią się ponadstandardowe handrelingi, zniknie roler przedniego żagla i lazy
jack. Fały zostaną zdublowane, będą też
dwa sztagi (jeden tradycyjny, drugi miękki – z polietylenu). Przewidziano instalację radiową i AIS. W nadbudówce zostanie zmieniona zejściówka – by zwiększyć
szczelność, zrezygnowano ze standardowej
suwklapy na rzecz kolejnego luku. Będą też
mniejsze okna boczne.

Inaczej nie znaczy drożej

niczych umiejętności. – Przy okazji Maxus
Solo Around pokazuję ludziom, że nie trzeba samodzielnie budować jachtu. Można
nie mieć czasu lub smykałki i wtedy rozwiązaniem jest dostosowanie nawet śródlądowej łódki do żeglugi po morzach – wyjaśnia Kuczyński. Zmodyfikowany maxus
będzie kosztował niewiele więcej niż modele oferowane w wersji seryjnej, ponieważ
zrezygnowano z wielu standardowych elementów, nie będzie między innymi patentu
do kładzenia masztu, zostanie ograniczona
instalacja wodna i zmniejszony kambuz.
Przygotowania do wyprawy możecie śledzić na stronie www.zewoceanu.pl.
Kamila Ostrowska

Po oceanicznych rejsach setką Szymona
i Dobrochny rozgorzała dyskusja na temat
morskiego żeglowania na małej jednostce
i to zbudowanej własnoręcznie. Na forach
internetowych zasypywano Szymona pytaniami, dlaczego akurat wybrał taką łódkę
i co mają zrobić ci, którzy nie mają szkut-

Projekt Maxus Solo Around można wspierać,
wpłacając drobne datki za pośrednictwem serwisu PolakPotrafi.pl. Pieniądze zebrane w ten
sposób zostaną przeznaczone na wyposażenie
jachtu, między innymi na tratwę ratunkową
oraz radiopławę EPIRB. W wyszukiwarkę portalu
wpiszcie hasło „Dziewczyny na pokład”.

Czarciński sprzedaje miejsca na burcie

B

artek Czarciński (26 lat) buduje
mały jacht, na którym chce opłynąć świat trasą z Gdyni do Gdyni.
Samotnie i bez zawijania do portów. Dotychczas tylko jeden Polak odbył taki rejs:
Henryk Jaskuła (1980 rok).
Od trzech lat Bartek samodzielnie finansuje i buduje jacht. Założył stowarzyszenie
Polacy Dookoła Świata, a burty swej łodzi
podzielił na 3200 kawałków – teraz każdy
po wpłaceniu 50 zł na konto wyprawy może
umieścić swoje zdjęcie na jachcie i w ten
symboliczny sposób pożeglować dookoła
świata razem z Bartkiem. Wystarczy wejść
na stronę www.polacydookolaswiata.pl, wybrać swoje miejsce na burcie łódki i przekazać darowiznę.
Czarciński pływa zawodowo od siedmiu
lat. Jest współwłaścicielem kaliskiej szkoły
żeglarstwa Morka. W planowaniu rejsu pomagał mu sam Henryk Jaskuła. Trasa będzie
www.magazynwiatr.pl

wiodła z Gdyni do Gdyni, czyli szlakiem Jaskuły sprzed 34 lat. Jacht będzie miał niecałe 8 metrów długości, 2,5 metra szerokości
oraz żagle o powierzchni 33 metrów kwadratowych. Na pokładzie znajdzie się tylko

Jacht Bartka Czarcińskiego powstaje pod Kaliszem.

niezbędne wyposażenie, ponieważ Bartek
uważa, podobnie jak Szymon Kuczyński, że
im mniej rzeczy na łódce, które mogą się zepsuć, tym sprawniej można żeglować.
W podkaliskiej miejscowości, gdzie powstaje jacht, zakończono już prace nad
kadłubem. Przygotowano też drewniane
elementy do zabudowy pokładu oraz sklejki do wykończenia wnętrza. Zamówiono
część okuć pokładowych oraz płetwę sterową z mocowaniem. Bartek chce zwodować łódkę w maju, by przygotować ją do
testów i pierwszych prób na morzu. Planuje
starty w Regatach Samotników o Memoriał
im. Leonida Teligi (ostatni weekend czerwca), w lipcowym wyścigu Sailbook Cup,
w sierpniowych regatach o puchar „Poloneza” oraz w jesiennej Bitwie o Gotland. Na
łamach „Wiatru” będziemy was informować o przygotowaniach do rejsu.
Kamila Ostrowska

39

Film „Tabarly” na DVD
Niemal rok po polskiej premierze film „Tabarly”,
poświęcony jednemu z najsłynniejszych współczesnych
żeglarzy, ukazał się na płycie DVD.

F

ilm „Tabarly” sprowadził do Polski i przetłumaczył dr Krzysztof Zawalski, żeglarz, pedagog
sportowy, wieloletni pracownik AWFiS w
Gdańsku, pomysłodawca i twórca Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich, który odszedł na wieczną wachtę
9 marca 2014 roku, dzień po uhonorowaniu
nagrodą Conrada – Indywidualności Morskie. Francuskie szkoły żeglarskie były dla
niego wzorem do naśladowania w pracy
pedagogicznej, a Eric Tabarly, z którym się
przyjaźnił, wzorem człowieka i żeglarza.
Dzięki staraniom dr. Zawalskiego w kwietniu 2013 roku w gdańskim kinie „Neptun”
odbyła się uroczysta polska premiera filmu,
na której gośćmi specjalnymi byli Jacqueline Tabarly oraz reżyser obrazu Pierre Marcel. Krzysztof Zawalski był bardzo szczęśliwy z tego wydarzenia, a kolejnym jego
pomysłem było wydanie filmu na DVD.
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Zgromadzony na płycie materiał zawiera
także nagrania z wizyty Erica Tabarly’ego
w Gdyni w 1997 roku.
Zrealizowany przez Pierre’a Marcela dokument to opowieść o człowieku, którego
przez całe życie interesowały jachty i zwyciężanie na nich. To również saga o francuskim żeglarstwie od początku lat 60.,
o korzeniach dominacji Francuzów w oceanicznych regatach i ich zainteresowaniu żeglarstwem, które zainicjował Eric Tabarly.
Żeglarski świat zainteresował się Erikiem Tabarlym, a Francuzi uznali za bohatera i pokochali, w 1964 roku, gdy 32-letni wówczas oficer marynarki francuskiej
zwyciężył w regatach OSTAR. Przypływając Atlantyk jachtem „Pen Duick II” w 27
dni, zburzył anglosaski spokój bardziej
niż jesienny sztorm w Kanale Angielskim.
Utytułowany Francis Chichester dotarł do
mety prawie 3 dni później.

Eric od dzieciństwa był zakochany w żaglówkach i morzu. Mając siedem lat, uczył
się żeglować na jachcie ojca, gaflowym kutrze z końca XIX wieku konstrukcji Williama Fife. Do szkoły nie miał zacięcia, chciał
zostać drwalem, przekonany, że ten zawód
nie wymaga specjalnej edukacji. Zaciągnął
się do wojska, a potem ku wielkiej radości
matki, zdał egzaminy do szkoły marynarki
wojennej. Tam też zaczął realizować swoją
żeglarską karierę.
Po sukcesie w OSTAR w 1964 roku buduje kolejne jachty nazywane „Pen Duick”.
Za każdym razem do konstrukcji wprowadza innowacje, które początkowo budzą
zdziwienie, potem zaś znajdują naśladowców. Tworzy kadłuby o nowych kształtach,
wykorzystuje duraluminium, konstruuje
balast w kształcie torpedy, stosuje ruchomy
balast wodny i wprowadza wielokadłubowce na arenę wielkich regat...
Życie Erica Tabarly’ego to lata wytrwałej,
systematycznej pracy przede wszystkim nad
sobą i nad kolejnymi jachtami. To lata orania
morza, zwycięstw w regatach i bicia kolejnych rekordów. Niezłomny na oceanie twardziel boi się jednak życia na lądzie, czuje
się nieporadny w tak naturalnej kwestii jak
założenie rodziny. Czas jednak pokaże, że
i w tej dziedzinie sprawdzi się jak mało kto.
Dla wielu żeglarzy stał się mistrzem. Pod
jego okiem szkolili się Olivier de Kersauson, Philippe Poupon, Yves Parlier czy Jean
Le Cam – wielkie nazwiska współczesnego
żeglarstwa regatowego. Dla tych ludzi pływanie w załodze Tabarly’ego nie było tylko
przygodą, ale przede wszystkim wielkim
zaszczytem.
Oglądając film, poznajemy niesłychanie
ambitnego, pracowitego i wytrwałego sportowca, który mimo kolejnych sukcesów pozostaje skromnym człowiekiem. Staje się
bohaterem trochę wbrew własnej naturze.
Nie przepada za mediami, za fetami i za
sztampowymi pytaniami dziennikarzy,
najlepiej czuje się na morzu, na jachcie.
Przez wszystkie lata żeglarskiej kariery
i ścigania się na coraz bardziej nowoczesnych konstrukcjach Eric Tabarly nie zapomina o obietnicy danej ojcu – odbudowie
pierwszego „Pen Duicka”. Kadłub pozostawiony przez wiele lat na uboczu zaprzyjaźnionej stoczni w końcu znajduje dach nad
głową. W późnych latach życia Tabarly
pieczołowicie remontuje prawie 100-letni
jacht. Na pracę przy nim poświęca kilkanaście godzin dziennie. W jesieni życia piękno żeglowania na klasycznym gaflowym
kutrze urzeka go najbardziej.
„Tabarly” to film o człowieku, jakiego
we współczesnych czasach trudno spotkać
– mającym wyraźnie określone wartości
i prostą, uczciwą postawę wobec sportu,
wobec innych ludzi i wobec siebie samego.
Andrzej Minkiewicz
kwiecień 2014

Raport o bałtyckich czarterach

FOT. JEANNEAU / WWW.JEANNEAU.COM
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oszukując jednostek czarterowych
nad polskim morzem, znaleźliśmy
kilkanaście agencji. Jedne mają
ugruntowaną pozycję na rynku, inne dopiero rozpoczynają przygodę z czarterowym
biznesem. Zgłaszajcie nam nowe i ciekawe
oferty – będziemy systematycznie budować bazę bałtyckich jachtów czarterowych
i prezentować najbardziej interesujące propozycje na łamach „Wiatru”. Piszcie na
adres: redakcja@magazynwiatr.pl.
Bardzo ciekawą ofertę przedstawiła
agencja Baltica Yachts & Charter dysponująca sześcioma jednostkami (www.balticayachts.pl). W Gdyni kotwiczy Bavaria 33,
Bavaria 36 i Bavaria 45. Natomiast w Kołobrzegu – Bavaria 36, Sun Odyssey 379 oraz
Delphia 47 (nowość w ofercie od 31 maja
2014 roku). Pięciokabinową Delphię 47,
z dwunastoma kojami, wyposażono między innymi w radar, odbiornik systemu
AIS oraz ster strumieniowy. Z pewnością
ciekawym jachtem jest zupełnie nowy Sun
Odyssey 379. Ta elegancka, zgrabna i nieduża jednostka ma trzy kabiny i osiem
koi. Mimo swych stosunkowo niewielkich
rozmiarów (długość: 11,34 m) została wyposażona w dwa koła sterowe. Cieszy nas
to, że firma dostrzegła Kołobrzeg, który ze
swą nową mariną i dobrym położeniem jest
doskonałą bazą dla bałtyckich flot czarterowych. Z tego portu jest najbliżej na
Bornholm (trzy razy bliżej niż z Gdyni).
A żeglując przez Świnoujście, Kröslin lub
Sassnitz łatwo osiągniemy wody zachodniego Bałtyku. Za wynajęcie na tydzień
jednostek stacjonujących w Kołobrzegu zapłacimy w sezonie od 6300 zł do 9990 zł,
natomiast za wynajęcie na tydzień jachtów

www.magazynwiatr.pl

Oferta jachtów czarterowych na polskim wybrzeżu
wciąż jest skromna, ale mimo to jest w czym wybierać.
z Gdyni – od 4800 zł do 7950 zł. Wszytskie
jednostki możemy wynająć ze skipperem.
Nowym graczem na polskim rynku bałtyckich czarterów będzie w tym roku Jacht
Czarter Bałtyk (www.jachtczarterbaltyk.
pl). Agencją zarządza załoga sopockiej
firmy Yachts & Yachting (przedstawiciel
stoczni Bavaria i Dufour Yachts). Klientom
zaoferowano niemieckie jachty Cruiser 32
i Cruiser 37 oraz francuską łódź Dufour 335
Grand Large. Większość łodzi z tej floty

czeka w Trójmieście (mariny w Gdyni i Sopocie), ale niektóre modele możemy czarterować z Darłowa i Szczecina. Wszystkie
jachty są nowe (roczniki 2013 i 2014) i dobrze wyposażone, posiadają nawet moduł
Wi-Fi (załogi korzystają z internetu bezpłatnie). Poza tradycyjnymi tygodniowymi
czarterami firma oferuje imprezy firmowe
i okolicznościowe, szkolenia turystyczne
i regatowe, a także czartery krótkoterminowe (nawet na kilka godzin).

Jacht Sun Odyssey 379 można wynająć z Kołobrzegu. To nowy punkt na mapie bałtyckich czarterów.
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czartery flota polskiego bałtyku

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia

1% PODATKU

KRS 000 000 4522
www.hospicjum.lublin.pl
www.facebook.com/HospicjumMalegoKsiecia
Tel. 81/53 71 373

A co z cenami? Są zbliżone do tych, które
proponuje konkurencja. W szczycie sezonu
Bavaria Cruiser 37 kosztuje 6700 zł za tydzień, a wiosną – od 5100 zł do 6100 zł za
tydzień.
Stocznia Delphia Yachts z Olecka prowadzi firmę czarterową we własnej marinie
w Górkach Zachodnich (w tym miejscu
załogi rozpoczynają i kończą rejsy). Portem i flotą siedmiu jachtów opiekuje się
dyrektor przystani kapitan Piotr Ostrowski. Na stoczniowej stronie internetowej
(www.delphiayachts.eu) znajdziecie zakładkę „Czartery”. Kalendarz rezerwacji

reklama

Marina Pogoń w Szczecinie. Jachty czarterowe firmy Skaut.
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online pokazuje wolne terminy, a system
oblicza cenę czarteru i wysokość zaliczki
(to jedyny taki system na polskim rynku
bałtyckich czarterów). W tym roku możemy zarezerwować Delphię 37 z 2012 roku,
Delphię 40 „Polska Miedź”, na której Tomasz Cichocki samotnie opłynął świat,
oraz Delphię 40 o nazwie „Delphia IX”
(rocznik 2013). Trzecia z czterdziestek
(„Delphia Trójka”) została już wynajęta na
cały sezon. Dwa kolejne jachty to Delphie
47 – największe łodzie żaglowe produkowane w stoczni. Te modele mają pięć kabin
i aż 11 koi. Wszystkie jednostki wyposażo-

no w urządzenie systemu AIS, ogrzewanie
i autopilot, a największe także w ster strumieniowy. W ofercie znajdziecie również
Nautikę 1000 – spacerową łódź motorową
przeznaczoną na śródlądowe szlaki Pętli
Żuław i Zalewu Wiślanego.
W szczycie sezonu Delphia 37 kosztuje 6700 zł za tydzień, Delphia 40 – 8260 zł
za tydzień, a Delphia 47 – 10 990 zł (firma
udziela rabatów do 15 proc.). Wiosną i jesienią ceny są niższe, na przykład w maju nawet
o 28 proc. Chcąc zarezerwować największe
jednostki, trzeba pamiętać o odpowiednich uprawnieniach. Do obsługi jachtów
Delphia 47 w rejsach czarterowych potrzeba co najmniej trzech osób, w tym dwóch
z patentami (przynajmniej jedna z nich musi
mieć stopień sternika morskiego).
W Szczecinie znanym pośrednikiem
czarterowym jest firma Skaut specjalizująca się w sprzedaży i montażu elektroniki
jachtowej. W jej ofercie znajdziecie między
innymi pięcioletnią Delphię 37 za 6390 zł
oraz czteroletni jacht Sun Odyssey 39i za
7490 zł (ceny za tydzień w terminie od
połowy czerwca do końca sierpnia). Skaut
oferuje też dwa inne ciekawe jachty: Sun
Legend 41 za 8100 zł oraz Reinke Hydra 47
za 12 000 zł. Firma jest także pośrednikiem
łodzi Bavaria należących do znanej niemieckiej agencji Mola (jednostki stacjonują
w sezonie w Świnoujściu).
Poszukując czarterowych ofert na polskim wybrzeżu, znaleźliśmy też kilka
mniejszych agencji. Firma Meltemi Czarter (www.meltemiczarter.pl) oferuje trzy
jednostki: jacht Beneteau Idylla 1150, Je-

FOT. KRZYSZTOF OLEJNIK

ogłoszenie społeczne
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BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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MARINA DELPHIA
ul. Przełom 24
80-643 Gdańsk
tel. (58) 35 05 500
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tel.kom. 668 868 226
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(www.jacht.prv.pl) dysponująca między innymi jachtami Dufour 31 i Carter 30 (ceny
w sezonie: od 3000 zł do 3500 zł).
Jarosław Sykson i Artur Sykson (www.
zagle.jmaster.pl) oferują czarter z Gdań-

Czarter jachtów na Bałtyku
czarter jachtów
rejsy morskie
szkolenia

www.meltemiczarter.pl
Layout by FreeCSSTemplates.org, header photo by viatorius
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anneau San Fast 39 oraz Jeanneau Melody.
Wszystkie przeznaczone są dla ośmiu osób.
Jacht typu Jeanneau San Fast 39, nazwany
„Momo One”, kosztuje w czerwcu 650 zł za
dobę, a w lipcu i sierpniu – 700 zł za dobę.
W pozostałych terminach (poza długimi
weekendami) wynajmiemy łódź za 600 zł
na dobę. Model Beneteau Idylla jest tańszy o 100 zł za dobę, natomiast Jeanneau
Melody kosztuje 500 zł w szczycie sezonu
i 450 zł w czerwcu.
Atsea Yachts & Charter (www.atsea.pl)
proponuje klientom Bavarię 32 stacjonującą w Gdyni. W sezonie tygodniowy czarter
tej jednostki kosztuje 4800 zł. Poza tym
możemy wynająć katamaran Lagoon 52
z Sopotu oraz jacht GibSea 472 z Kołobrzegu (cena w sezonie: 8400 zł z tydzień).
Łódź GibSea dostępna jest także w ofercie
firmy Speed Yacht (www.speedyacht.pl).
We flocie Stratusa (www.stratusczarter.eu)
znajdziemy jachty Bavaria 32, Bavaria 39
oraz Carter 30 cumujące w Szczecinie lub
Świnoujściu (ceny w sezonie: od 3100 zł
do 4290 zł). Charter Baltic (www.charterbaltic.pl) proponuje zaś dwa jachty typu
Janmor 34 AC (cena w sezonie: 4780 zł). Te
jednostki stacjonują nad Zatoką Gdańską
(Górki Zachodnie i Błotnik). Robert i Aleksandra Szymczak (www.czarterbaltyk.eu)
oferują do czarteru trzy jachty: Janmor 31,
Janmor 32 oraz Reja 35 (ceny w sezonie:
od 4250 zł do 4450 zł). Jednostki stacjonują w Narodowym Centrum Żeglarstwa
w Górkach Zachodnich.
Edward Prus-Zajączkowski (www.arwenacharter.pl) proponuje stacjonujący w Centrum Żeglarskim w Szczecinie jacht SAS 39
z 2001 roku (cena w sezonie: 5500 zł za
tydzień). W sierpniu firma udostępni także łódź typu Vega, drewniany jacht z lat
60. o długości 11 metrów. W tym samym
szczecińskim porcie działa firma Guliver

ska czterech jednostek: Jeanneau Gin Fizz,
Gib Sea 362, Jeanneau Melody i Albin
Ballad (ceny: od 300 do 600 zł za dobę).
Paweł Łazarów (www.czartery-polska.pl)
przygotował zaś na nadchodzący sezon
w Szczecinie (Centrum Żeglarskie i Camping Marina) trzy mniejsze i starsze jachty:
Neptun 27, Defender 27 i Dufour Arpege 30 (ceny: od 320 zł do 400 zł za dobę).
Piotr Wroński (www.skysail.pl) czarteruje
w Gdańsku ciekawą jednostkę Pegaz 969 M
(cena w sezonie: 3600 zł za tydzień). Natomiast Andrzej Flak i Arkadiusz Pławski
(www.jacht.net.pl) proponują dwie jednostki typu Janmor 31 stacjonujące w Górkach
Zachodnich. Tygodniowy czarter w sezonie
kosztuje 3950 zł.

Delphia 40. Jacht, który opłynął świat z samotnym żeglarzem na pokładzie.

Nasza mama
chce do Rio

Zofia Klepacka realizuje kolejne misje: zdobyła medal olimpijski, pomogła chorej dziewczynce, urodziła drugie dziecko, teraz rozpoczyna walkę o swoje czwarte igrzyska.

Krzysztof Olejnik: W sezonie poolimpijskim sportowcy zwykle nieco zwalniają tempo – trenują mniej, rzadziej wyjeżdżają na zgrupowania i porządkują sprawy rodzinne... Ale twoje
życie zdaje się wcale nie wyhamowało. A nawet rozpędziło się
jeszcze bardziej...
Zofia Klepacka: Oj, działo się naprawdę wiele. Zlicytowałam brązowy medal igrzysk, by zdobyć pieniądze dla Zuzi, mojej chorej sąsiadki i najwierniejszej fanki. Wspólnie z kibicami przez pięć tygodni uzbieraliśmy 87 tys. zł. Za tę akcję otrzymałam nagrodę fair play.
Medal kupił Jan Kulczyk, by ci go oddać. Podczas gali PKOl
wypowiedział pamiętne słowa, że wywalczyłaś swój medal dwa
razy – w Londynie i w Warszawie. Za każdym razem w cudownym niepowtarzalnym stylu.
Tak, to była niezwykle wzruszająca chwila. Nie tęskniłam za medalem, bo zdobywając go na igrzyskach i sprzedając, wypełniłam
moją misję. Ale kiedy znów zawisł na mojej szyi, na chwilę odebrało mi mowę. To najlepszy dowód, że gdy człowiek czymś się
dzieli, to potem wszystko do niego wraca. Warto wyciągnąć dłoń
do drugiego człowieka.
Jak się czuje Zuzia?
Chodzi już do zerówki. Walczy z mukowiscydozą z pewnymi
sukcesami, ale wciąż potrzebuje opieki, pomocy i bardzo drogich
leków. Prawdopodobnie kiedyś będzie potrzebny niezwykle kosztowny przeszczep płuc.
Na twoim rodzinnym froncie życie po igrzyskach też nie
chciało zwolnić.
To prawda, po raz drugi zostałam mamą. Do Mariano dołączyła
Marysia. Nie planowałam tak od razu drugiego dziecka, ale właściwie fajnie się to wszystko poukładało. Przy pomocy najbliższych,
którzy tworzą taki mój zespół brzegowy, dość szybko po porodzie
mogłam wrócić do treningów. Nie uwierzysz, ale już dwa tygodnie
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po przyjściu na świat Marysi stałam w Pucku na desce. Jak zwykle
dobrym duchem we wszystkich sportowych sprawach był trener kadry Paweł Kowalski. Ogromne znaczenie miało wsparcie innych moich sponsorów – przede wszystkim firmy energetycznej PGE. Ciężko
trenowałam przez cały ubiegłoroczny sierpień z myślą o zbliżających
się mistrzostwach kraju. Dla niektórych były to chyba dość zaskakujące regaty – przyjechała Klepacka z pieluchami i znów zdobyła złoto. Co roku wybieram sobie jakieś regaty, które są moim sportowym
celem. W minionym sezonie były to właśnie mistrzostwa Polski.
Jesteś dziewczyną z warszawskiego Śródmieścia. Z tą dzielnicą dość mocno związałaś się emocjonalnie, nawet jeden z twoich
tatuaży to skrót od słów „Na zawsze Śródmieście Południowe”.
Ale teraz mieszkasz poza Warszawą. Czy nie brakuje ci rytmu
stolicy i gwaru dużego miasta?
Mieszkam w rodzinnym domu w Zielonce. Dobrze się tam czujemy, dzieci potrzebują przestrzeni, kawałka ogródka. A do Warszawy przecież jest blisko, zawsze można wsiąść do samochodu
i odwiedzić stare kąty.
No właśnie, od niedawna jeździsz nowym samochodem. Jak
sobie radzisz za kierownicą auta dość pokaźnych rozmiarów?
Od zeszłego roku jestem ambasadorem marki Volkswagen Samochody Użytkowe i dlatego mogę korzystać z modeli tej marki.
Będą mi one towarzyszyć w podróżach na zgrupowania i regaty aż
do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Jeżdżę dostosowanym do
moich potrzeb volkswagenem caravelle comfortline (wersja przedłużona), a wkrótce być może przesiądę się do californii comfortline, która jest właściwie małym samochodem kempingowym wyposażonym nawet w łóżko. Na pewno się przyda, gdy latem będę
się przygotowywać do tegorocznych startów nad naszym polskim
morzem. Zwykle na takie wyjazdy zabieram rodzinę. To dla mnie
bardzo ważne, by dzieci miały gdzie odpocząć, kiedy trenuję.
kwiecień 2014

FOT. LESZEK SZYMAŃSKI / PAP

Zofia Klepacka, brązowa medalistka olimpijska z Londynu, zamierza
walczyć o udział w kolejnych igrzyskach, choć jest mamą dwojga małych
dzieci. Jak organizuje sobie pracę między przedszkolem a domem?

rozmowa sport
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A czym jeździłaś wcześniej?
Niczym. Nawet nie miałam prawa jazdy. To jest mój pierwszy
samochód w życiu.
Debiutujący kierowca za kierownicą busa? To chyba dość
duże wyzwanie. Na przykład, gdy trzeba zaparkować w wąskiej
uliczce...
Wcale się nie czuję w tym samochodzie jak w busie. Mam automatyczną skrzynię biegów i czujniki cofania, które świetnie sprawdzają się na parkingu przed sklepem. Przednie i boczne poduszki
powietrzne, dzięki którym czujemy się z dziećmi bezpiecznie. Siedzę wygodnie i wysoko – taka pozycja sprawia, że mój kręgosłup
się nie męczy. Witek Dudziński, lekarz naszej kadry, z pewnością
jest zadowolony, że jego podopieczna ma prawidłową postawę za
kierownicą podczas długiej podróży na regaty. Poza tym fotel jest
podgrzewany – nie sądziłam wcześniej, że to może sprawiać taką
frajdę w chłodne poranki. Samochód jest pakowny, mieści nie tylko
sprzęt do treningów, ale także wózek, rower i cały mój team wspomagający, bo ma aż osiem miejsc siedzących.
Często odwiedzasz szkoły i opowiadasz dzieciakom o tym, że
warto marzyć i pracować, bo sukces w sporcie wcale nie jest
rzeczą odległą i nieosiągalną. Czy ta misja przynosi efekty?
Czy twoi słuchacze chcą pójść w ślady Klepackiej?
Na dzieci i młodzież czyha wiele pokus: komputery, telewizor,
internet. Trudniej wyciągnąć je na boisko lub choćby na trzepak na
podwórku. Ale mimo to jest dość spora grupa, która chce trenować
i garnie się do sportu. Problemem jest raczej to, że nie wszyscy potrafią uwierzyć w swoje możliwości. Dlatego staram się im mówić,
że trzeba wierzyć we własne siły. Skoro zwykła Zośka z szarego
podwórka została medalistką olimpijską, to znaczy, że warto mieć
marzenia, bo mogą się spełnić.
Jak będziesz się przygotowywać do igrzysk w Rio de Janeiro?
Najpierw trzeba wywalczyć kwalifikację. Łatwo nie będzie, bo
konkurencja w kraju jest silna. Kwalifikacje rozpoczną się w przyszłym roku. Będę trenować z naszą kadrą, ale także z zawodniczkami z zagranicy. Nie zamierzam się ograniczać do pływania na
desce. Ciągnie mnie do żeglugi na katamaranach, sporo pracy fizycznej trzeba też wykonać na lądzie. Oczywiście, nie będę mogła
być wszędzie tam, gdzie młodsze dziewczyny z kadry. Kiedy one
będą jeździć na rowerach górskich gdzieś po hiszpańskich stokach,
ja będę trenować blisko domu i dzieci, nie ma innej możliwości.
Mariano chodzi już do przedszkola, więc moje dotychczasowe
sportowe życie musi się nieco uporządkować.
Czy można z optymizmem patrzeć w przyszłość polskiego
windsurfingu?
Oczywiście, nasza kadra jest bodaj najlepszym teamem na świecie. Wiele zagranicznych ekip czerpie wzór z Polaków, prawie na
każdym akwenie chcą z nami trenować. Reprezentacja jest naprawdę mocna, a jej zaplecze szerokie. Jesteśmy jak skoczkowie narciarscy. Tam odszedł Małysz i przyszedł Stoch. W polskim żeglarstwie
regatowym odszedł Mateusz Kusznierewicz, dziś są Klepacka
i Miarczyński. I jedno na pewno mogę obiecać: w Rio de Janeiro
też będziemy walczyć o medale.
Rozmawiał Krzysztof Olejnik

Londyn 2012. Klepacka na podium igrzysk razem z Przemkiem Miarczyńskim.

Cypr 2013. Mama Zosia na jesiennych wakacjach.

ZOFIA KLEPACKA
Urodziła się w Warszawie w 1986 roku. Jest mistrzynią i dwukrotną wicemistrzynią świata w olimpijskiej klasie RS:X, brązową medalistką igrzysk w Londynie, mistrzynią Europy, zdobywczynią Pucharu Świata i czterokrotną mistrzynią świata
w kategorii juniorek oraz młodzieżowej. Startowała na igrzyskach olimpijskich w Atenach (2004), gdzie zajęła 12. miejsce
w klasie Mistral, oraz w Pekinie (2008), gdzie wywalczyła 7.
miejsce w klasie RS:X. Reprezentuje klub YKP Warszawa.
Moim pierwszym samochodem z Poznania do Rio de Janeiro.

www.magazynwiatr.pl
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Energa na sześciu frontach
Ponad 600 dzieci z sześciu województw rozpoczęło w marcu przygodę
z programem edukacyjnym Energa Sailing. Dzieciaki są bystre, wygadane, przebojowe,
chętne do nauki i gotowe do pierwszych treningów na wodzie. Będą z nich ludzie!

E

nerga Sailing, projekt Polskiego
Związku Żeglarskiego i Grupy Energa, promuje żeglarstwo
i zaraża pasją do naszego sportu dzieci
z najmłodszych klas podstawówki. Partnerami są Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Zajęcia prowadzone są w Gdyni,
Szczecinie, Olsztynie, Warszawie, Poznaniu i w Krakowie. Z tych sześciu miast do
programu zgłosiły się 24 szkoły.

W Warszawie zajęcia teoretyczne zorganizowano w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 przy Wale Miedzeszyńskim. Tu
dzieci mają zajęcia teoretyczne z trenerami
z trzech warszawskich klubów. W maju
młodzi sternicy rozpoczną naukę na wodzie.
Treningi będą się odbywać w centrum miasta – na Jeziorze Kamionkowskim w Parku
Skaryszewskim. – To dla nas doskonałe
miejsce – mówi Sławomir Kalinowski, koordynator programu w Warszawie. – Dzieci

Przystań nad Jeziorem Kierskim. Zajęcia w świetlicy JKW Poznań.
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Kraków. W pierwszych zajęciach aktywnie uczestniczyli rodzice.
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Początki wymagają cierpliwości. Zanim dadzą żagiel, trzeba trochę powiosłować.

mają blisko na trening. Mogą stawiać pierwsze kroki pod żaglami na bezpiecznym osłoniętym akwenie, gdzie silniejsze wiatry są
rzadkością, na dodatek pod okiem rodziców,
którzy obserwują swe pociechy, spacerując
parkowymi alejkami wzdłuż brzegu.
W Gdyni każda z pięciu grup dzieci ma
zajęcia w innym klubie. Wszystkie poznały już gdyńską marinę. Przeprowadzono
ogólnorozwojowe zajęcia na pobliskiej plaży, a także ćwiczenia ruchowe na znanym
gdyńskim placu zabaw sąsiadującym z mariną. – Już po kilku zajęciach dzieci dopytywały się, kiedy wreszcie zaczną trenować
na wodzie – mówi Sebastian Wójcikowski,
koordynator programu w Gdyni.
Nad poznańskim Jeziorem Kierskim
dzieci spotykają się z dwiema trenerkami
na przystani Jacht Klubu Wielkopolskiego.
W połowie marca, podczas kolejnych zajęć
teoretycznych, uczestnicy programu potrafili
już nazwać prawie wszystkie elementy łódki klasy Optimist. Wiedzieli, do czego służy
szot, ster i cuma. Obserwowali wodę, drzewa
i wstążki, szukając wiatru i określając jego
kierunek. Przeglądały podręcznik przygotowany przez Polski Związek Żeglarski i podglądały starszych kolegów, którzy korzystając z pierwszych wiosennych dni, wyjątkowo
wcześnie rozpoczęli sezon na wodzie. Prowadząca zajęcia Małgorzata Pic z cierpliwością anioła odpowiadała na wszystkie, nawet
najbardziej wyszukane i zaskakujące pytania
dzieci. Obszerna świetlica JKW, z tarasem
i pięknym widokiem na jezioro, każdego
marcowego popołudnia tętniła życiem.
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W Krakowie, pod troskliwym okiem
Józefy Ogrodnik, młoda załoga spotyka się w klubie Horn nad zalewem Bagry.
Na pierwszych zajęciach dzieci wykonały
własnoręcznie wycinankę obrazującą łódkę. Układając elementy, poznawały budowę jachtu. Do prac włączyli się też rodzice.
Były również zajęcia, podczas których dzieci
poznawały zasady poruszania się na łódce.
– Chcemy jak najwięcej pracy wykonać na
lądzie, by później bez problemów rozpocząć
treningi na wodzie – mówi Józefa Ogrodnik.
W Szczecinie uczestnicy programu spotykają się na przystani Centrum Żeglarskiego. Korzystają z nowych sal wykładowych
klubowego budynku. Zajęcia prowadzi
trzech trenerów. – Projekt Energa Sailing
spotkał się u nas z bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci zabrały się do nauki
z zapałem. W połowie marca wszyscy już
czekali na dostawę nowych łódek klasy Optimist od firmy Energa – mówi Jacek Kierzek, koordynator programu w Szczecinie,

Tak pływają mistrzowie. Tytus Butowski, ubiegłoroczny mistrz Europy.

Szczecin. Zajęcia w Centrum Żeglarskim.

Olsztyn. Trening w akademickim basenie.

Kraków. Młoda załoga KŻ Horn.

przewodniczący Komisji Sportu Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Niezwykle profesjonalnie udało się zorganizować zajęcia w Olsztynie,
gdzie koordynatorem jest Rafał Szukiel,
były olimpijczyk z klasy Finn. Program
wsparł prezydent Olsztyna, więc można było zapisać na zajęcia większą grupę
dzieci. Żeglarzom pomaga też Olsztyńska
Szkoła Wyższa, udostępniając basen, salę
gimnastyczną oraz salę z akrobatyczną batutą zbudowaną na poziomie podłogi. Także zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych olsztyńskiej uczelni.
Drugą edycję programu edukacyjnego
Energa Sailing wspierają patroni z klas

olimpijskich: Agnieszka Skrzypulec i Natalia Wójcik (klasa 470) pomogą organizatorom w Szczecinie, Anna Weizieher (Laser
Radial) w Warszawie, Przemek Miarczyński (RS:X) w Trójmieście, Piotr Myszka
(RS:X) w Olsztynie, Kacper Ziemiński
(klasa Laser) w Poznaniu, a Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński (49er) w Krakowie. Wszyscy patroni, a także Maja Dziarnowska, Paweł Tarnowski (oboje z klasy
RS:X) oraz Piotr Kula (klasa Finn), wchodzą w skład Energa Sailing Team Poland.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą
trwały do końca lipca. Dzieci, które wykażą
się największym zaangażowaniem i umiejętnościami, wezmą udział w 10-dniowych

półkoloniach zorganizowanych w sześciu
województwach. Każdego dnia zgrupowania zawodnicy będą mieli osiem godzin
zajęć. Dopełnieniem programu są regaty
cyklu Energa Sailing Cup – najważniejsze
wydarzenia w kalendarzu klasy Optimist.
Najlepszych 40 sterników uzyska kwalifikację do finałowych zawodów Energa Sailing Cup. Dziesięciu najlepszych otrzyma
stypendia, które ułatwią kontynuowanie
kariery w kolejnym sezonie.

Fot. Arek Komorowski

Więcej informacji o projekcie edukacyjnym
Energa Sailing oraz aktualności i zapowiedzi najważniejszych wydarzeń na stronie
internetowej www.edu.energasailing.pl.

Grupa Energa partnerem strategicznym
żeglarskiej kadry narodowej PZŻ
Energa Sailing Team Poland
oraz programu edukacji żeglarskiej
ENERGA SAILING

reklama

Kibicuj żeglarzom na EnergaSailing.pl

www.magazynwiatr.pl
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Na polskim katamaranie pływa Nathan Outteridge, mistrz świata i mistrz olimpijski z 2012 roku w klasie 49er. 		

Fot. Paula Kopyłowicz

Dokąd leci polski katamaran?

W świecie regatowych katamaranów zauważono nową
konstrukcję – fachowcy coraz częściej mówią o polskim jachcie
Exploder A13. Czy bolid rodem z Tczewa podbije rynek?

P

ierwszy raz pojawił się na wodzie
w ubiegłym roku. Dziś na polskim
katamaranie ścigają się gwiazdy
tego sportu: Nathan Outteridge, mistrz świata i mistrz olimpijski z 2012 roku w klasie
49er, Glenn Ashby, wicemistrz olimpijski
z 2008 roku w klasie Tornado, wielokrotny
mistrz świata w klasie A i zwycięzca tegorocznych mistrzostw świata rozegranych
w Nowej Zelandii, a także Jacek Noetzel
z sopockiego UKS Navigo – ubiegłoroczny
wicemistrz Europy w klasie A.

Nowy katamaran powstał na bazie wcześniejszych modeli stworzonych w polskiej
firmie eXploder: MayFly oraz eX One.
Jakub Kopyłowicz, konstruktor łodzi, oraz
Jacek Noetzel, jego klubowy kolega z UKS
Navigo Sopot, najpierw starali się określić, w jakich warunkach jednostka będzie
najczęściej pływać podczas regat, a co za
tym idzie, jakie parametry powinien mieć
projektowany A-cat. Wzięli pod uwagę
wcześniejsze sezony regatowe, głównie
siłę wiatru i zafalowanie. Okazało się, że

Dotychczas wyprodukowano 45 egzemplarzy explodera A13. Żeglują w Europie i Australii. Fot. Paula Kopyłowicz
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regaty katamaranów klasy A odbywają się
najczęściej przy wiatrach umiarkowanych,
raczej nie przekraczających 18 węzłów,
a bywają również starty przy wiatrach słabych, a nawet bardzo słabych.
Ustalono, że łódź musi być przystosowana
przede wszystkim do wiatrów średnich, ale
powinna też z powodzeniem rywalizować
przy nieco silniejszych podmuchach i przy
wiatrach słabych. Parametry te uwzględniono, przede wszystkim projektując linie kadłuba, które nie mogły być przystosowane
wyłącznie do dużych prędkości. Pamiętano
również o tym, że katamarany klasy A najczęściej ścigają się na osłoniętych wodach,
czyli przy niewysokich krótkich falach.
W exploderze A13 zastosowano między
innymi przesuwane skrzynie mieczowe.
Konstruktor podkreśla, że szczególnie
ważne są w tym wypadku związki między
środkiem ożaglowania, środkiem wyporu
kadłuba i usytuowaniem miecza. Te elementy w głównej mierze decydują o możliwości pełniejszej żeglugi z wiatrem, o tym,
z jaką łatwością łódź unosi nawietrzny
kadłub, wykonuje zwroty na wiatr, a także o tzw. nurkowaniu dziobów. W najnowszej wersji łodzi zastosowano miecze typu
C oraz poziomy płat (skrzydło) na płetwie
sterowej zmniejszający kołysanie wzdłużne (pitching). Ten element jest szczególnie
przydatny podczas żeglugi pełnymi kursami przy silnym wietrze oraz pod falę przy
wiatrach słabych.
Prace projektowe trwały do wiosny 2013
roku. Na podstawie wszystkich parametrów
stworzono cyfrowy model kadłuba. Platformę wykonano z włókna węglanowego – jej
sztywna konstrukcja w znacznym stopniu
wpływa na prędkość jednostki. Pierwsze
testy, które odbyły się w lutym 2013 roku
na wodach u wybrzeży Los Alcázares
kwiecień 2014
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w Hiszpanii, wypadły pomyślnie. Doskonałe warunki pogodowe pozwoliły na 10
dni efektywnej pracy na wodzie. Testy potwierdziły, że polski katamaran może być
konkurencją dla najlepszych światowych
konstrukcji.
Również w Hiszpanii odbył się pierwszy poważny start. W czerwcu 2013 roku
w Barcelonie rozgrywano mistrzostwa
Europy katamaranów klasy A. Na starcie
stanęło ponad 90 zawodników. Jacek Noetzel na prototypowym exploderze A13 zajął
piąte miejsce, będąc drugim zawodnikiem
z Europy. Polski katamaran budził spore
zainteresowanie, a Jakub Kopyłowicz, który także pływał tam na exploderze A13,
udostępnił swoją łódź do testów zagranicznym zawodnikom. Konstrukcja okazała się
rewelacją regat. Polacy wrócili z Hiszpanii
bez łódek – pojechały one do Australii,
zakupione przez Andrew Landenbergera
i Scotta Andersona, którzy z sukcesami
testowali katamaran w regatach rozgrywanych na wodach australijskich.
Podczas tegorocznych mistrzostw świata
klasy A w Nowej Zelandii wystartowało
dziewięć exploderów (osiem nowych przywiezionych z Polski i jeden z rynku wtórnego). Andrew Landenberger był czwarty,
Nathan Outteridge – szósty, Scott Ander-

son – siódmy, Brad Collett – ósmy, Jacek
Noetzel – 11. (pierwszy z Europejczyków),
David Parker – 21., Chris Cairns – 31., a Jakub Kopyłowicz – 46. (wszyscy sternicy
poza Polakami to żeglarze z Australii).
Polski zespół zabrał do Nowej Zelandii
stery i miecze, które unosiły oba pływaki
nad wodą. Nowe wyposażenie pozwoliło
osiągać jeszcze lepsze rezultaty. Należy też
wspomnieć o pracy Ryszarda Partyckiego,
projektanta, który od wielu lat tworzy wielokadłubowce. To on stworzył dla explodera A13 nowe miecze i stery. Wszystkie
zastosowane rozwiązania konstrukcyjne są
oczywiście zgodne z obowiązującymi przepisami klasowymi.
Dotychczas wyprodukowano 45 egzemplarzy explodera A13. Żeglują w Europie
i Australii. Na polskim katamaranie pływają nie tylko wspomniani Nathan Outteridge, Glenna Ashby i Jacek Noetzel, ale
także Hiszpan Iker Martínez, uczestnik
Volvo Ocean Race, dwukrotny medalista
olimpijski w klasie 49er (złoto w Atenach,
srebro w Pekinie), oraz australijski żeglarz
Andrew Landenberger, wicemistrz olimpijski z Atlanty w klasie Tornado. Co o polskim katamaranie sądzą zawodnicy?
Jacek Noetzel uważa, że to solidna
i sztywna łódź pozwalająca na szybkie że-

glowanie. – Konstrukcja jachtu, w tym nowe
miecze i stery, umożliwia latanie ponad
wodą, co wciąż jest nowością w tej klasie.
Bez wątpienia to najszybsza łódź, na jakiej
dotychczas startowałem. W miarę łatwo się
nią steruje, więc nadaje się także dla początkujących w tej klasie żeglarzy – mówi.
Nathan Outteridge podczas mistrzostw
w Nowej Zelandii nagrał wideo, na którym
opowiada między innymi o zastosowanych
w łodzi mieczach. Materiał znajdziecie na
You Tube (w wyszukiwarkę serwisu wpiszcie słowa: „Nathan Foiling”). Nathan Outteridge podkreśla, że w porównaniu z innymi katamaranami, na których startował,
polska jednostka jest stabilniejsza i pływa
się na niej łatwiej.
Zespół eXplodera to ludzie, których połączyła pasja do wielokadłubowców. Załogę firmy tworzą Wojciech Kaliski, Jakub
Kopyłowicz, Jacek Noetzel, Ryszard Partycki (konstruktor) oraz Paula Kopyłowicz
(fotograf). Exploder A13 bez masztu i żagli
kosztuje 11,9 tys. euro netto lub 12,6 tys.
euro netto z płetwami pozwalającymi unosić kadłuby ponad wodą. Do tego należy
doliczyć około 1,5 tys. euro na żagiel, 3 tys.
euro na maszt oraz 500 euro na akcesoria
(łącznie: 17,5 tys. euro netto).
Emilia Wylandowska

Delphia 16 dla dzieci i dorosłych
Stocznia Delphia Yachts z Olecka przygotowała
ciekawy otwarto pokładowy jacht szkoleniowy. Czy nowa
konstrukcja zadomowi się w polskich klubach?

K

onstruktorem jachtu jest Andrzej Skrzat, a pomysłodawcami – Karol Jabłoński, zawodowy żeglarz, sternik w regatach o Puchar
Ameryki i wiceprezes Polskiego Związku
Żeglarskiego do spraw sportu, oraz Adam
Liszkiewicz, żeglarski menadżer i trener.
Delphia 16 ma być pierwszym jachtem, na
którym najmłodsi zawodnicy będą poznawww.magazynwiatr.pl

wać żeglarski świat. Zanim samodzielnie
usiądą za sterem optimista i wyruszą na
pierwszy trening, będą się przyzwyczajać
do nowego środowiska pod okiem trenera
i w towarzystwie kolegów ze szkółki. –
Delphia 16 pozwoli rozpocząć szkolenie
bez stresu związanego z pierwszą samotną żeglugą, bez problemów z komunikacją
i bez strachu przed wywrotką czy silniejszym podmuchem wiatru – mówi Adam
Liszkiewicz. – To bardzo ważne, bo sporo
dzieci zniechęca się po pierwszych niepowodzeniach i nie wraca do żeglarstwa.
Jestem pewien, że tracimy przez to wielu
uzdolnionych zawodników.
Delphia 16 ma pięć metrów długości i 1,85
metra szerokości. Zanurzenie z mieczem
wynosi około 80 cm. Na pokładzie łódź pomieści na przykład dorosłego sternika oraz
pięcioro dzieci (75 kg plus pięć razy 35 kg).
Kadłub ma wygodne szerokie siedziska
z oparciem, prosty takielunek, uchylny
miecz i dość wysoko zamocowany bom. Na
Delphii 16 dzieci będą mogły pierwszy raz
w życiu przejąć ster, zdobędą podstawowe

umiejętności związane z poruszaniem się
na jachcie, balastowaniem i trymowaniem
żagli. Poznają też słownictwo oraz zasady
dowodzenia jachtem i prawidłowej komunikacji. Delphia 16 może być również jednostką szkoleniową dla dorosłych. Wówczas na pokładzie może przebywać trzech
załogantów oraz sternik.

DELPHIA 16
Długość

5m

Szerokość

1,85 m

Waga

310 kg

Zanurzenie
Wysokość masztu

0,15 m / 0,77 m
6,70 m

Grot

7,65 m kw.

Fok

4,65 m kw.

Genaker

14,5 m kw.

Spinaker

15 m kw.
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PERYSKOP WYZWANIA

Kobiety rzuciły
wyzwanie

Kobieca załoga przygotowuje się do regat Volvo Ocean Race. Panie trenują z dala od widzów na kanaryjskiej wyspie Lanzarote.

Fot. Rick Tomlinson / Team SCA

Team SCA rzuca rękawicę panom w regatach Volvo Ocean Race.
Ambicją międzynarodowej damskiej załogi jest nie tylko dorównanie
mężczyznom, ale pokonanie ich. Start w październiku.

J

uż samo zgłoszenie kobiecej ekipy
do regat wywołało wielkie zainteresowanie. Szkolą się i zgrywają z dala
od widzów na kanaryjskiej wyspie Lanzarote. Do 20 marca skompletowano 12-osobową załogę – trzon zespołu. Do obsadzenia
pozostały jeszcze dwa miejsca rezerwowe.
Kluczem do zdobycia miejsca na jachcie
nie są jedynie dotychczasowe osiągnięcia,
bo wszystkie kandydatki mają imponujące
żeglarskie CV. – One muszą podobnie my-

Portowe testy stateczności krótko po wodowaniu jachtu.
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śleć, nie tylko akceptować siebie nawzajem,
ale się lubić i współpracować niezależnie od
warunków – mówi kierownik zespołu brzegowego Richard Mason, uczestnik trzech
edycji regat Volvo Ocean Race.

Załoga
Początkowo prasę żeglarską obiegła informacja, że skipperem kobiecego teamu będzie
Brytyjka Sam Davies, znana z samotnych

Fot. Rick Tomlinson / Team SCA

regat. Szefowie zespołu nie potwierdzają
jednak tej informacji. Mówią, że nic nie jest
jeszcze postanowione. Może to oznaczać,
że skipperem zostanie Holenderka Carolijn
Brouwer, niekwestionowana liderka grupy
z silnymi cechami przywódczymi, dla której
nie ma zbyt trudnych wyzwań. Niewykluczone, że za sterem stanie Dee Caffari, jedyna kobieta, która trzykrotnie opłynęła świat
bez zawijania do portów, do tego w obie strony. Na żeglowaniu po oceanach Dee Caffari
zna się jak mało kto. Oprócz wymienionych
pań w zespole znalazły się Sophie Ciszek,
Liz Wardley, Annie Lush, Abby Ehler, Stacey
Jackson, siostry Justine i Elodie Mettraux,
Sara Hastreiter i Sally Barkow. Już pobieżna
lektura dokonań zawodniczek robi wrażenie.
Oto bowiem na jednym pokładzie popłyną kobiety, które już uczestniczyły w tych
regatach (Brouwer, Wardley i Ehler), żeglowały na jachtach klasy IMOCA 60 (Davies,
Caffari i Ciszek), startowały z powodzeniem
w igrzyskach olimpijskich (Brouwer, Barkow i Lush), a także mają duże doświadczenie w morskich klasach sportowych (prawie
wszystkie). Do zespołu dołączyła też Szwajcarka Justine Mettraux, która doskonale
spisywała się w tegorocznych regatach Mini
Transat (2. miejsce). Mieszanka sportowa
i kulturowa (na pokładzie żeglują przedstawicielki pięciu państw) to dodatkowa wartość zespołu, bo każda z zawodniczek wnosi
własne doświadczenie i sposób pojmowania
żeglarstwa.
kwiecień 2014

www.makanu.com.pl
www.crewsaver.pl

Zespół brzegowy

Życie na co dzień
Każdy dzień zawodniczek jest wypełniony niemal co do minuty. Pobudka, zaprawa
sportowa, śniadanie, odprawa, wykłady
lub żeglowanie, obiad, zajęcia teoretyczne,
praca przy sprzęcie, odprawa i prezentacja
nagranych materiałów, odnowa biologiczna i sen. Oprócz wspólnych zajęć, każda
z dziewczyn ma indywidualny plan treningów rozliczany w cyklu tygodniowym. Są
też pod ścisłą opieką medyczną. Żartują,
że dokładniej niż one są badani tylko astronauci. Badania obejmują wszystkie aspekty
funkcjonowania organizmu podczas wysiłku, a zatem wydolność, szybkość regeneracji, stopień zakwaszenia mięśni po wysiłku
oraz poziom wielu hormonów i elektrolitów. Zespołowi medycznemu znane są najdrobniejsze nawet aspekty funkcjonowania

kobiecego ustroju, a wszystko po to, aby
lepiej dopasować obciążenia i zadania na
pokładzie. – Pół roku takiego życia i wszystko robi się automatycznie, to chyba cięższa
próba wytrzymałości i odporności niż same
regaty – mówią dziewczyny. Ale poddają
się temu reżimowi bez zastrzeżeń. Na kilkudniowe treningi wypływają z udziałem
trenerów, pod okiem kamer i komputerów
zbierających cenne dane do analizy. Dodatkowym obciążeniem jest to, że większość
pań ma rodziny, za którymi tęskni. Partnerami żeglarek są zwykle ludzie z tego samego
świata, także zawodowi żeglarze. Ci, którzy
mogli, przenieśli się na Lanzarote.
Zawodniczki prawie cały czas przebywają
razem, co może być przyczyną nieporozumień. Aby tego uniknąć, sporządzono ich
profile osobowościowe, z których na co dzień
korzystają zespołowi psycholodzy. Przed laty
na jachcie kobiecego zespołu „EF Education”
podczas kilku etapów żeglował fotograf Rick
Tomlinson. Wspominał później, że dziewczyny starały się na co dzień dogadzać sobie
kulinarnie, czego nie dostrzegał na ogół 

FOT. RICK TOMLINSON / TEAM SCA (2)

Współczesny zespół regatowy nie może
istnieć bez wsparcia z lądu. A tutaj niespodzianka: w kilkudziesięcioosobowej ekipie
są tylko trzy panie, reszta to faceci. – Kryterium naboru nie był stosunek do kobiet, lecz
jedynie kwalifikacje poparte solidnymi referencjami – mówi Mason. – Zgłosiło się ponad
200 chętnych, przyjęliśmy prawie sześćdziesięciu. Co ciekawe, w kontekście kobiet na
jachcie zespół pozwala sobie na dowcipy wobec specjalisty od przygotowania fizycznego
Santi Casanovy, który pokornie znosi żarty
z powodu swego nazwiska. Jest on jednak zawodowcem i nie wybiega w swych relacjach
z członkiniami zespołu poza przyjęte formy.
W ekipie są specjaliści od treningu siłowego, masażu, snu, żywienia, pierwszej pomocy medycznej, psychologii, inżynierii materiałowej (ze szczególnym uwzględnieniem
włókien węglowych), szycia żagli, elektroniki, teletransmisji i komunikacji morskiej. –
Dużym ciosem była dla nas śmierć Magnusa
Olssona w kwietniu zeszłego roku. Dopiero

gdy go zabrakło, zauważyliśmy, jak bardzo
był niezastąpiony – mówi Mason. – Ale
Magnus zostawił nam szczegółowy harmonogram pracy na półtora roku przygotowań.

Stanowiska nawigacyjne wyposażono w nowoczesny sprzęt.

www.magazynwiatr.pl

Wnętrze jachtu. Koje zamontowano jedna nad drugą wzdłuż burt.
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sport volvo ocean race

przesiadły się na nową jednostkę. Do przebadania było kilkadziesiąt zestawów żagli,
ustawień kila i zestrojenie skomplikowanego mechanizmu, jakim jest współczesny
jacht regatowy. – Zawodniczki uczą się
tego jachtu na pamięć, muszą umieć poradzić sobie w każdej sytuacji bez względu
na okoliczności – mówi Mason.
Jacht żegluje coraz lepiej, wprawdzie nie
tak szybko jak jego dłuższy o 5 stóp poprzednik, ale wyniki są satysfakcjonujące.
Rekord 24-godzinnej żeglugi wynosi 540
mil, o niespełna 60 mniej niż rekord siedemdziesiątki. Panie przepłynęły podczas
doby 525 mil, jednak na wnioski jest jeszcze za wcześnie.

Szanse

w załogach męskich. Wskazał także na jedną
różnicę w życiu codziennym na pokładzie;
otóż faceci niezależnie od sytuacji na jachcie
dużo z sobą rozmawiają, snują morskie opowieści i żartują, także z siebie. W kobiecej
załodze takie żarty były surowo zakazane,
a rozmowy ograniczały się do kwestii związanych z regatami.

Fot. Rick Tomlinson / Team SCA

Jacht
Panie początkowo trenowały na jachcie
klasy Volvo 70 z poprzedniej edycji regat.
W oczekiwaniu na nową łódź poznawały
rozwiązania techniczne i dopasowywały
się do siebie. Jako pierwsze odebrały ze
stoczni jacht nowej klasy VOR 65 i od razu

Kobiece załogi sprzed lat

P

o raz pierwszy kobieca załoga
wystartowała w regatach Whitbread Race w 1989 roku. Na jachcie „Maiden” popłynęło 12 dziewczyn
dowodzonych przez Tracy Edwards. Ekipa budziła duże zaciekawienie w portach
etapowych, a prawdziwą sensację wywołała w Fort Lauderdale, kiedy na mecie
ubrane były w jednolite stroje pokładowe,
tyle że były to kostiumy kąpielowe. Choć
jacht przypłynął na przedostatnim miejscu,
był najczęściej fotografowaną jednostką
w USA. Ostatecznie międzynarodowa załoga zajęła 2. miejsce w klasie i 18. w nieoficjalnej klasyfikacji generalnej, wyprzedzając jeszcze trzy jednostki.
W 1993 roku na starcie stanęła kobieca
załoga „US Women Challenge” kierowana
przez Nance Frank. Tym razem start nie był
jednak ani tak udany, ani dopracowany, jak
cztery lata wcześniej. Już po pierwszym
etapie skipperkę zdymisjonowano z powodu niezapewnienia finansowania na resztę
regat, a ponadto doszło do niesnasek wśród
załogi. Rolę kapitana przejęła Dawn Riley,
która dopięła budżet, a jacht zmienił nazwę
na „Woman Challenge”. Na tym jednak nie
koniec zmian, na ostatnich etapach jacht
nazywał się już „Heineken”, co jego osią-
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gów nie poprawiło. Załoga zajęła 9. miejsce
(na 10 startujących) w klasie W-60.
W 1997 roku wystartowała międzynarodowa załoga „EF Education” dowodzona
przez Christinę Gouillou. Duży budżet
pozwalał na spokojne przygotowania,
które prowadzono z męską załogą „EF
Language” Paula Cayarda. Podczas regat
jednak współpracy już nie było – panowie zwyciężyli, a panie zajęły miejsce 9.,
ostatnie w stawce. Gwiazdą na pokładzie,
ale tylko podczas ostatniego etapu, była
Isabelle Autissier, wówczas najsłynniejsza
żeglarka oceaniczna. Niestety, niewiele
wniosła do załogi, choć spekulowano, że
gdyby dowodziła, panie zajęłyby wyższe
miejsce.
W roku 2002 wystartowała załoga
„Amer Sports Two” dowodzona przez
Lisę McDonald. Zespół powstał nieco
przypadkowo. Grant Dalton wymógł na
sponsorze budowę dwóch jachtów do testów i kiedy wybrał lepszy („Amer Sports
One”), z drugim nie wiedziano, co zrobić.
Pół roku przed startem sformowano załogę kobiecą, nie licząc wszelako na wiele.
I rzeczywiście, dziewczyny dopłynęły
na 9., ostatnim miejscu.
Marek Słodownik

reklama

Podczas treningu u wybrzeży Lanzarote na maszt wspina się Liz Wardley.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia damskich załóg w Volvo Ocean
Race, trudno o optymizm. Panie zazwyczaj żeglowały z tyłu, czasem były to próby
zgoła nieudane. Tym razem ma być inaczej.
– Mamy wszystko, czego potrzebujemy
i nie ma powodu skarżyć się na cokolwiek
– mówi Mason. Regulamin dopuszcza
11-osobową załogę kobiecą, aby wyrównać przewagę fizyczną rywali. Jachty są
monotypowe, co także wpływa korzystnie
na rywalizację, o miejscu na mecie decydować będą umiejętności zawodników. A panie są równie kompetentne w żeglarstwie
oceanicznym jak panowie. Uszczypliwi
zauważą zapewne, że jeśli załoga dopłynie do mety, i tak uzyska najlepsze miejsce
w dziejach startu kobiet w tych regatach i to
nie ze względu na swoje umiejętności, lecz
z powodu liczby startujących jachtów, których na razie jest zaledwie pięć.
Marek Słodownik

kwiecień 2014

bojery sport

Mistrz jest tylko jeden

Fot. Kasper Jabłoński (2)

P

onad rok temu na łamach magazynu „Wiatr” Tomasz Zakrzewski,
mistrz świata z dwóch poprzednich sezonów, powiedział: „Nie ma co liczyć na to, że Karol odejdzie na emeryturę.
Przynajmniej przez najbliższych 10 lat”. No
i wykrakał. Najlepszy polski bojerowiec
w historii tego sportu znów był w doskonałej formie. „Aż się wierzyć nie chce, że
tak długa kariera jest możliwa” – napisał
Karol Jabłoński, który swój pierwszy tytuł
mistrza świata zdobył 22 lata temu. „Nie
przypuszczałem, że w tym wieku będę
jeszcze zdolny powtórzyć taki sukces, ale
najwidoczniej doświadczenie jest w bojerach niezwykle ważnym elementem.”
Mistrzostwa świata rozegrane w Estonii
były nie tylko osobistym sukcesem Karola,
ale także polskich bojerów. Wszystkie miejsca na podium zajęli nasi zawodnicy – Michał Burczyński zdobył srebro, a Tomasz
Zakrzewski – brąz. Burczyński, aktualny
mistrz kraju, sięgał po złoto mistrzostw
świata dwukrotnie – w 2006 i 2010 roku.
Zakrzewski stanął natomiast na podium
mistrzostw świata trzeci raz z kolei –
w 2012 i 2013 roku zwyciężał, teraz wywalczył brąz. Drugi raz w przeszło 40-letniej
historii mistrzostw polscy bojerowcy zajęli
wszystkie miejsca na podium. Poprzednio
było to w Austrii w 2010 roku (Buczyński
miał wtedy złoto, Adam Baranowski – srebro, a Łukasz Zakrzewski – brąz).
Karol Jabłoński uważa, że kluczem do
sukcesu w tegorocznych regatach była dobra taktyka w trudnych warunkach wietrznych oraz szybkość w pierwszych dwóch
dniach mistrzostw świata oraz pierwszego
dnia mistrzostw Europy. – Dziś wielu zawodników ma podobną szybkość końcową,
dlatego tak ważne jest, w jakim czasie się
ją osiągnie oraz to, jak żeglujemy na trasie
regat – twierdzi Jabłoński.
Co ciekawe, Karol doskonale radził sobie
przy słabym wietrze, a to przecież nie są
jego ulubione warunki. – Po raz pierwszy
od dawna czułem się bardzo komfortowo
w słabszym wietrze – mówi. – Miałem dobrą szybkość i żeglowałem spokojnie, choć
kilka razy na pierwszym górnym znaku
byłem poza dziesiątką, a raz nawet zajmowałem 33. pozycję. Uzyskałem sporą przewagę punktową nad rywalami, ponieważ
udało mi się uniknąć słabszych wyścigów.
Nie pamiętam, bym kiedykolwiek wygrał
mistrzostwa świata tak pewnie.
Pierwszego dnia mistrzostw Europy, które
rozegrano tuż po mistrzostwach świata, zawodnicy ścigali się na miękkim lodzie i przy
słabym wietrze. W tych trudnych warun-

www.magazynwiatr.pl

Karol Jabłoński (52 lata) po raz ósmy został mistrzem świata w klasie
DN, zdobywając swój pierwszy tytuł po 11 latach przerwy. A na deser
sięgnął po mistrzostwo Europy – szóste w karierze i trzecie z kolei.

Karol Jabłoński z pucharem przechodnim.

kach Jabłoński zdecydował się na pokerowe
zagranie przy wyborze płóz. Wystartował
na tak zwanych kątownikach, których nie
używał prawie od 20 lat. – Byłem przekonany, że moje kątowniki są bardzo dobrze
przygotowane do żeglugi po takim lodzie,
ale mimo to jakoś dziwnie czułem się na
linii startu, widząc, że jestem jedynym zawodnikiem na takich właśnie płozach. Moi
rywale wybrali wkładki lub grube teowniki
– opowiada Jabłoński.

Karol żeglował szybko, nie miał problemów z kontrolą ślizgu, nawet w trzecim
wyścigu, gdy wiatr był już sporo silniejszy. Amerykanin Ron Sherry, pięciokrotny
mistrz świata, nie mógł uwierzyć, że nawet
przy tak szybkiej żegludze Jabłoński zdołał
wygrać wyścig na swoich płozach.
Ostatni dzień mistrzostw Europy przyniósł dużo silniejszy wiatr, który oznaczał
bardzo szybkie latanie. – W pierwszych
dwóch wyścigach szukałem prawidłowego
trymu. Miejsca czwarte i piąte były zadowalające, ale moja przewaga punktowa nad
Estończykiem Vaiko Vooremaa zmniejszyła się do punktu – opowiada Karol. – Vaiko
żegluje bardzo szybko w takich warunkach,
ostatnio wygrywał wszystko, co było do
wygrania. Wiedziałem, że wyścig szósty
będzie bardzo ważny. Znów zmieniłem
płozy. Poprawiłem naprężenie sztagu, by
móc szybciej wystartować. Po doskonałym
starcie na górnym znaku byłem tuż za Ronem Sherry. Przez dwa okrążenia dystans
między nami wynosił 20, 40 metrów. Na
ostatnim okrążeniu ciaśniej minąłem dolny
znak i znalazłem się odrobinę po nawietrznej stronie rywala. Gnaliśmy lewym halsem
do lay line. Kiedy zbliżaliśmy się do niej,
wiedziałem, że jedyną szansą na atak jest
zrobienie zwrotu wcześniej od rywala, ale
miejsce jego wykonania musiało być perfekcyjnie wybrane. Realizując mój plan doskonale, powiększyłem przewagę do 50 metrów
i utrzymałem ją aż do mety. Vaiko finiszował na czwartej pozycji. Po podliczeniu
punktów okazało się, że zostałem mistrzem
Europy już przed ostatnim wyścigiem. Pogoda tego dnia była wymarzona; idealnie
gładki lód, silny wiatr i słonce – ściganie
sprawiało mi niesamowitą przyjemność.

Podczas mistrzostw Europy Jabłoński zdecydował się na pokerowe zagranie przy wyborze płóz.
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Nautiner 38. Na klasycznym, pełnym krągłości kadłubie umieszczono nowoczesną nadbudówkę z bardzo wysoką sterówką.

Mazurskie barki z floty Le Boat

Ł

odzie typu houseboat, będące jednocześnie wakacyjnymi domami
i środkami transportu, pozwalają
aktywnie spędzać czas w niebanalny sposób – mówi reprezentujący Le Boat w Polsce
Konrad Korzonek, którego firma Sun Yacht
Charter była inicjatorem przedsięwzięcia. –
By prowadzić barkę, nie trzeba mieć żadnych

uprawnień i szczególnych umiejętności, więc
każdy posiadacz prawa jazdy łatwo poradzi
sobie zarówno z rejsem, jak i cumowaniem.
Le Boat jest częścią TUI Marine, firmy
posiadającej jedną z największych na świecie flot jachtów i barek (2415 jednostek
pływających). Sama marka Le Boat ma pod
swą pieczą ponad 900 barek (największa

Nautiner 40 z dwiema kabinami sypialnymi – dziobową i rufową.
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Ktoś mógłby pomyśleć, że to Chorwacja.
A to przecież nasze Mazury. Jezioro Kisajno
na północ od Giżycka.

flota w Europie). Nasze Mazury dołączyły
do oferty akwenów z Francji, Holandii, Belgii, Szkocji, Anglii, Irlandii, Niemiec oraz
Wenecji. Rezerwacji można dokonywać na
stronie www.leboat.com.pl lub skorzystać
z międzynarodowej sieci agentów TUI Marine/Le Boat. Polscy turyści oraz zagraniczni goście zainteresowani Mazurami będą
korzystać z jachtów motorowych Nautiner 40 i Nautiner 38. Czy te jednostki spełnią oczekiwania wymagających klientów?
Łodzie Nautiner 38 Classic i Nautiner 40
Aft Cabin nawiązują do tradycyjnych holenderskich kutrów rybackich. Zostały zbudowane na tym samym wypornościowym
kadłubie o długości 11,5 metra. Różnią się
zabudową pokładu i aranżacją wnętrza.
Solidny kadłub otoczony jest listwą odbojową wykonaną z grubo plecionej liny. Także
owalna platforma kąpielowa na rufie modelu

FOT. WWW.LEBOAT.COM.PL (4)

Firma Le Boat, potentat w organizacji wypoczynku na barkach, otwiera
bazę w giżyckiej Ekomarinie i włącza do swojej floty polskie jachty typu
houseboat. Czarterowe barki przygotowała stocznia Nautiner Yachts.

38 zabezpieczona jest liną. Na klasycznym,
pełnym krągłości kadłubie umieszczono
nowoczesną i pozbawioną zaokrągleń nadbudówkę z bardzo wysoką sterówką. Na
zbudowanym później jachcie Nautiner 40 to
połączenie stylów jest już bardziej łagodne
– łódź nabrała dzięki temu wyglądu solidnej
pełnomorskiej jednostki.
Nautiner 38 ma tradycyjny kokpit w części
rufowej oraz trzy kabiny sypialne – dwie na
śródokręciu i armatorską w części dziobowej.
W każdej z nich jest dwuosobowe łóżko. Na
lewej burcie, przed dziobówką, znajduje się
łazienka z toaletą, umywalką i kabiną prysznicową. Środkową część jachtu zajmuje salon
z opuszczanym stołem i dużą kanapą na prawej burcie oraz kambuzem po lewej stronie.
Po obniżeniu stołu i rozłożeniu materacy powstaje dodatkowe dwuosobowe miejsce do
spania. W kambuzie mamy zlewozmywak,
lodówkę z zamrażalnikiem i dwupalnikową
kuchenkę. Wnętrze wykończone jest mahoniowym drewnem i pewnie gdyby nie dźwięk
pracującego silnika, łatwo można by je pomylić z wnętrzem jachtu żaglowego.
Nautiner 40 Aft Cabin jest rozbudowaną
i wzbogaconą wersją 38 Classic. Jacht dostępny jest w wersji z dwoma lub trzema
kabinami. Najważniejszym uzupełnieniem
tego modelu jest dodatkowa kabina w części
rufowej. Łódź jest wyższa, a kokpit z otwartą sterówką został osłonięty brezentowym
namiotem. Wersja z dwoma kabinami ma
dodatkowe stanowisko sterowania w salo-

nie – w tym wypadku możemy prowadzić
komfortową nawigację nawet w czasie deszczu i chłodu. Z salonu do kabin dziobowej
i rufowej prowadzą schody zejściówek. Obie
kabiny mają łazienki. Jacht Nautiner 40 prezentowano podczas tragów w Düsseldorfie.
Na zaproszenie Le Boat stoisko stoczni Nautiner Yachts odwiedziło kilkanaście osób
z mediów oraz goście specjalni. Jacht otrzy-

mał pozytywne recenzje. Podkreślano jego
uniwersalność i zwracano uwagę, że może
się podobać również żeglarzom.
Jachty z floty Le Boat gwarantują komfortowy i bezpieczny wypoczynek. Na pokładach dziobowych znajdują się wygodne
materace, a przejście z rufy na dziób jest
szerokie i bezpieczne. W kokpitach są
wygodne kanapy, a platforma kąpielowa
z rozkładaną drabinką zapewni bezpieczny
powrót na pokład. Jachty mają ogrzewanie
z regulacją temperatury w każdej kabinie
oraz dziobowy ster strumieniowy, który
ułatwia portowe manewry (oba modele
napędzane są tradycyjnym napędem na
wał). Jednostki z floty Le Boat wyposażono w silniki Diesla o mocy 40 KM, które
pozwalają podróżować z prędkością około
14 km/h, co oznacza, że jachty mogą prowadzić osoby bez patentu motorowodnego.
Arek Rejs

NAUTINER 38 / 40

Obszerny salon. Dla załogi i gości.

Długość

11,50 m

Szerokość

3,50 m

Zanurzenie

0,75 m

Wyporność

9525 kg

Zbiornik paliwa

280 l

Zbiornik wody

250 l

Moc silnika

od 25 KM do 250 KM

Playboat jachty motorowe

Joyboat zdobywa świat
Joyboat, mały jacht motorowy made in Poland, zdobywa popularność
prawie wszędzie, gdzie o nim usłyszą. Są powody do dumy.

W

lutowym numerze „Wiatru”
przedstawiliśmy rekreacyjny
jacht motorowy firmy Sky
Yacht, napędzany dwoma silnikami elektrycznymi i sterowany joystickiem. Krótko po tym artykule i kilku prezentacjach
na zagranicznych targach posypały się
zamówienia na polską jednostkę, a producent musiał kilkakrotnie powiększyć swoje
moce produkcyjne. Czym ta niewielka łódź
zachwyciła odbiorców?
O jachcie Joyboat piszą dziennikarze
branżowych mediów związanych ze sportami wodnymi (boten.nl, boatportal.ru)
oraz portale i wydawnictwa poświęcone
nowościom technologicznym (gizmag.
com, log.com.tr). Joyboat robi też karierę
w magazynach lifestylowych (cnbeta.com,
simplydapper.com) oraz w mediach zajmujących się gadżetami z różnych dziedzin
życia (coolthings.com, diseno-art.com). Nie
brak także newsów o polskiej konstrukcji
w pismach dla panów (soho.com.co, hiconsumption.com, www.lfmmag.com) i na
firmowych stronach sklepów żeglarskich
(www.kleinboote.at), a także w portalach
ogłoszeniowych (boats.com, tutti.ch).
Internet to jednak nie wszystko. Do Sebastiana Sadowskiego, szefa firmy Sky
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Yacht, zgłaszają się także stacje telewizyjne
chcące realizować programy o nowej konstrukcji. Między innymi z Serbii, Norwegii,
angielska stacja „Channel 5” czy popularny
na całym świecie kanał „Discovery”. Komentatorzy zwracają uwagę na dwie cechy
joyboata: cichą żeglugę i łatwe sterowanie.
W łodziach motorowych to rzadko spotykane połączenie. Dziennikarze piszą, że polska
konstrukcja łączy zalety małego jachtu żaglowego i klasycznej łodzi motorowej: jest
cicha i pływa niezależnie od siły wiatru.
Portal gizmag.com zwraca uwagę na
konkurencyjne jednostki (Loon oraz i4),
które mogą zainteresować miłośników cichego pływania. Obie są jednak droższe,
a loon jest także znacznie większy. Amerykański lifestylowy magazyn dla panów
hiconsumption.com podkreśla, że jacht
Joyboat to doskonały wybór dla osób chcących podziwiać widoki i poczuć się jak kapitan. Łatwość obsługi jest najważniejszą
cechą również dla indonezyjskiego portalu technologicznego blackxperience.com.
Natomiast holenderski kwartalnik „Happy
Sailor” (happysailor.nl) widzi w polskim
produkcie spełnienie marzeń każdego
gracza komputerowego. Marzeń o prowadzeniu samolotu, samochodu lub statku za

Innowacyjność i prosta obsługa to przepis na sukces.

pomocą joysticka, ale nie na ekranie Playstation 4, lecz w rzeczywistości.
Również autorom angielskiego portalu
coolest-gadgets.com polska konstrukcja
przywodzi na myśl grę komputerową. Żałują jedynie, że pływając joyboatem, nadal
mamy tylko jedno życie i nie dostajemy
bonusów po pomyślnym ukończeniu misji. Portal desirethis.com zwraca uwagę na
możliwość pływania po wodach rezerwatów i stref ciszy. Na meksykańskim portalu dla mężczyzn incorrecto.mx napisano
nawet, że zamiast zapraszać dziewczynę
na przejażdżkę motocyklem lub skuterem
wodnym, lepiej wziąć ją na joyboata, bo to
idealna łódź spacerowa.
Z kolei austriacki sklep zajmujący się
sprzedażą polskiego produktu na swojej
stronie kleinboote.at wysuwa na pierwszy
plan cenę bogato wyposażonej jednostki,
która jest najniższa spośród łodzi elektrycznych dostępnych na rynku. Amerykański lifestylowy portal z San Diego ( justluxe.com)
podkreślił, że jacht Joyboat jest trochę jak
pluszowa kanapa i dzięki temu możemy słuchać plusku wody podczas spokojnych wycieczek. Jak widać, innowacyjność i rzadko
spotykane połączenie różnych cech, przy
korzystnej cenie to przepis na sukces.
kwiecień 2014
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O jachcie Joyboat piszą nawet czasopisma dla panów i magazyny lifestylowe.

www.parker.com.pl

Zeus Touch
Nowy, rewelacyjny
ploter nawigacyjny

Razem twoRzymy standaRdy.
system nawigacyjny zeus touch, pierwszy taki ploter stworzony dla żeglarzy.
Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy produkt, który sprawi,
że żeglowanie stanie się jeszcze przyjemniejsze. Dotykowy ekran LED, możliwość
rozbudowy o radar, autopilot, bezprzewodowe sterowanie GoFree i wiele więcej.
Unikalny ekran SailSteer automatycznie obliczy punkty zwrotu oraz optymalny kurs,
abyś mógł skupić się na tym co kochasz najbardziej- żeglowaniu.

WIoDĄCa MaRka na RYnkU MaRInE aUDIo
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Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171,
05-152 Czosnów

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

Garo Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 91 424 33 12
garo@ garo.com.pl
www.garo.com.pl

VULCAIN LANGSCHLAG KRÖSLIN 2014
KRÖSLIN - BORNHOLM - KRÖSLIN
REGATY NA TRASIE KRÖSLIN - BORNHOLM - KRÖSLIN
Czekamy na ekscytujący wyścig.
Zgłoś swój udział!
www.vulcain-langschlag.com
Termin: 26 – 28 czerwca 2014 r.

The Watch for Presidents.
Edycja limitowana NAUTICAL SEVENTIES
Mechanizm Vulcain Cricket Calibre V-10.
Odmierza godziny, minuty, sekundy,
wyposażony w budzik i tarczę z tabelą dekompresji.
www.vulcain-watches.com
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