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Co nas ciągnie do Szczecina?

P

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: KATAMARAN LAGOON 450, FOT. NICOLAS CLARIS

omorze Zachodnie od kilku sezonów nieprzerwanie jest
liderem zmian w żeglarskiej infrastrukturze Bałtyku. Zachodnie dzielnice Szczecina mają piękne przystanie przy
ul. Przestrzennej – powiększoną Marinę Pogoń, tętniącą żeglarską
atmosferą przystań JK AZS, port Marina Club z zapleczem hotelowym, gastronomicznym, szkutniczym i handlowym, Centrum Żeglarskie z okazałą infrastrukturą oraz kameralną i spokojną przystań Campingu Marina. Wzdłuż Odry czekają Wały Chrobrego,
Marina Gocław oraz nowy port żeglarski między Wyspą Grodzką
a Łasztownią (raport z placu budowy publikujemy w tym wydaniu
„Wiatru”). Ta przystań z pewnością zmieni Szczecin i stanie się
jego żeglarską wizytówką.
Nowe oblicze centrum miasta to jednak dopiero początek rejsu.
W okolicy jeziora Dąbie powstają urokliwe zakątki wodne. W pobliżu mamy odnowiony za 6 mln zł port w Lubczynie, gdzie pogłębiono
wejście, zbudowano falochron osłaniający marinę od zachodu, przygotowano stanowiska dla prawie 100 jednostek, a teraz powstaje bosmanat za ponad ćwierć miliona złotych. Warto też wpaść do Nowego
Warpna, Wolina, pięknie się prezentują nowe mariny w Kamieniu
Pomorskim, Dziwnowie, Kołobrzegu oraz oczywiście Basen Północny w Świnoujściu, największy morski port żeglarski w kraju. Nawet
niewielka Stepnica znad Roztoki Odrzańskiej, licząca zaledwie 2000
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mieszkańców, inwestuje w żeglarstwo – gmina ma już cztery
przystanie: w zacisznym Kanale
Młyńskim, w Gąsierzynie, w Kopicach oraz nowy port jachtowy
na północno-wschodnim brzegu
Zatoki Stepnickiej. I tylko legendarna Trzebież, gdzie szkoliły się
pokolenia polskich żeglarzy, pozostała na marginesie przemian...
Zmiany na Pomorzu Zachodnim są przykładem realizacji
wizji regionu, który nie ma nic
cenniejszego od wody i brzegów. Inwestycje prowadzone są systematycznie – co sezon pojawiają się nowości. Jeśli dodamy do tego
ciekawą ofertę kulturalną Szczecina, zloty żaglowców oraz silne
sekcje regatowe, zobaczymy miasto, za którym można zatęsknić.
I jeszcze drobiazg: kiedyś z Warszawy do Szczecina jechaliśmy siedem godzin, dziś 570 km pokonujemy w pięć godzin, jadąc od startu do mety wyłącznie autostradą i drogą ekspresową. Jeśli znudziły
się wam jeziora, wpadnijcie na bałtyckie Mazury.
Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

11 897 czytelników* pobiera bezpłatne e-wydania
„Wiatru”. Na tabletach szukajcie aplikacji
Magazyn Wiatr w Apple Store i Google Play,
a na komputerach i smartfonach – plików PDF.

www.wiatr.pl

reklama

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania XII 2014 / I 2015, II 2015, III 2015).
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Podnoszone przęsło kładki zdało już pierwsze testy.

Okazałe trapy prowadzą z wysokiego brzegu na główne pomosty.

Pomosty i kładkę pokryto egzotycznym drewnem garapowym.

Kładka ma dwa poziomy: komunikacyjny i portowy.

Oto marina, która zmieni Szczecin

W

czerwcu pierwsze jachty zacumują w nowej miejskiej
marinie na Odrze w centrum
Szczecina. Pod koniec marca odwiedziliśmy plac budowy, gdzie pracownikom
przybijającym deski robota aż się paliła
w rękach. Przystań robi wrażenie – drugiej takiej z pewnością nie ma na całym
wybrzeżu południowego Bałtyku od Rugii
po Kłajpedę. Piszemy „na wybrzeżu”, pamiętając, że Szczecin leży ponad 70 km od
morza. Jest jednak miastem portowym i żeglarskim, do którego zawijają duże statki
towarowe oraz największe żaglowce.
Do końca kwietnia trwać będzie przetarg
na operatora portu. Przystań będzie przede
wszystkim mariną tranzytową, ale znajdą
się też miejsca dla rezydentów, a być może
także dla firm czarterowych. Zaplanowano
trzy keje dla jednostek o długości 25 me-

trów, 26 stanowisk dla jachtów o długości
15 metrów, siedem dla jachtów o długości
12 metrów, natomiast pozostałe miejsca
zajmą mniejsze łodzie. Łącznie marina ma
76 stanowisk postojowych.
Port powstaje na przesmyku wodnym
Duńczyca, między Wyspą Grodzką spoczywającą na Odrze u stóp Wałów Chrobrego a rozległą Łasztownią mającą przemysłowy i stoczniowy charakter. Wyspy
połączono nową kładką z podnoszonym
przęsłem o długości 25 metrów i wadze
70 ton (32 tony waży konstrukcja przęsła,
a 38 ton – balast). Kładka ma dwa poziomy.
Dolny dla żeglarzy korzystających z przystani, a górny dla pieszych, rowerzystów
oraz pojazdów służb ratunkowych i obsługi
technicznej (zaplanowano okazjonalny lub
awaryjny przejazd pojazdów do 3,5 tony).
Do basenu portowego będzie można wpły-

Szerokie wejście do mariny przy południowym cyplu Wyspy Grodzkiej.
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nąć od południa, czyli od strony mostu im.
Jerzego Łabudy, lub od północy, czyli od
Kanału Grodzkiego. Niewysokie łodzie
motorowe zmieszczą się pod zamkniętym
przęsłem, natomiast jachty żaglowe chcące
przepłynąć przez kładkę będą oczekiwać
na podniesienie przęsła. Głębokość basenu
wynosi od pięciu do sześciu metrów.
Jachty zmierzające z morza trafią do mariny Odrą, mijając po drodze Marinę Gocław i tereny dawnej stoczni im. Leonida Teligi. Żeglując przez jezioro Dąbie lub przez
jezioro Dąbie Małe i Dębską Strugę, należy
wpłynąć w Regalicę, a następnie w Przekop Mieleński. Niewysoką łodzią motorową możemy dotrzeć od południa, Odrą
lub kanałem Parnica, przepływając pod
głównymi mostami Szczecina. Znacznie
trudniej trafić do portu lądem – bez dobrej
orientacji w tej części miasta lub dobrego

Przystań ma 76 stanowisk postojowych.

planu mogą być kłopoty (szczególnie teraz, gdy na jezdniach trwają remonty). Ważnym punktem orientacyjnym, na który należy się
kierować, jest Opera na Zamku – stąd droga jest już prosta.
Oprócz kładki z obszernym dolnym pokładem i długich pomostów wzdłuż obu brzegów przystań ma pomosty cumownicze
z przyłączami prądu i wody oraz imponujące ruchome trapy, którymi żeglarze będą schodzić z wysokiego brzegu. Trapy będą się
unosić lub opadać razem z pomostami cumowniczymi w zależności od zmieniającego się poziomu wody w Odrze. Co ciekawe, pomosty i kładkę pokryto egzotycznym drewnem garapowym – wyjątkowo twardym, odpornym na warunki atmosferyczne i wodę,
mającym także najwyższą klasę odporności na ogień. Drewno to
jest prawie dwa razy twardsze od dębu. Jego ciekawy kolor żółtobrązowy z odcieniami miodowego i złotego, sprawia, że często jest
nazywane złotym drewnem (goldenwood). – To bardzo dobry wybór – mówi Andrzej Ludwiński, doskonały specjalista od drewna
egzotycznego ze Szczecina. – Zakup tego gatunku świadczy o tym,
że inwestor myślał o trwałej budowie na wiele lat, a nie o prowizorce, która ma wytrzymać jedynie do kolejnych wyborów samorządowych. Metr kwadratowy garapy w hurcie kosztuje około 170 zł.
Na Wyspie Grodzkiej, tuż przy kładce, powstaje niewysoki podłużny budynek (ma 55 metrów długości), w którym znajdzie się
bosmanat oraz centrum dowodzenia zwodzoną kładką. Ten budynek
wykonawca przygotuje pod klucz. W planach są także trzy kolejne,
w tym restauracja od strony Wałów Chrobrego (pierwszy etap budowy portu ma kosztować 42 mln zł). Natomiast na Łasztowni, na południowym brzegu Duńczycy, ozdobą jest sąsiadująca z kładką Stara
Rzeźnia, centrum kultury, sztuki i edukacji. Pięknie odrestaurowany budynek z kubrykiem literackim, mesą kapitańską i salą teatralną mieści także siedzibę firmy CSL Internationale Spedition, która
zakupiła i wyremontowała gmach, powołując do życia nowy oddział
przedsiębiorstwa – Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. To
doskonałe miejsce na pokazy filmowe i teatralne, warsztaty dla dzieci
i dorosłych, koncerty, wystawy, plenery fotograficzne i malarskie oraz

Twoja łódź,
nasza pasja
Zabezpiecz kadłub swojej łodzi przed porastaniem
stosując farby Seajet. Seajet jest marką japońskiego
koncernu Chugoku Marine Paints, światowego lidera w
produkcji morskich powłok ochronnych od 1917 roku.
Stara Rzeźnia – centrum kultury, sztuki i edukacji.

spotkania autorskie. Postój w nowej marinie może się więc okazać nie
tylko przygodą żeglarską, ale także okazją do podróży w świat kultury. Oby tej marynistycznej było w Starej Rzeźni jak najwięcej. – Możemy być o to spokojni, bo Laura Hołowacz, szefowa firmy CSL, jest
żeglarką, uczestniczką regat organizowanych na Pomorzu Zachodnim
– mówi Piotr Stelmarczyk z JK AZS Szczecin, organizator regat Unity
Line, Bakista Cup i Etapowych Regat Turystycznych. – Okolice nowej
mariny oraz Starej Rzeźni mają ogromny potencjał – dodaje. – Obserwujemy początek zmian w tym miejscu. Przytaczając słowa znanego
przeboju, można powiedzieć, że na Wyspie Grodzkiej i Łasztowni
„dziś na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco”.
Tekst i zdjęcia Krzysztof Olejnik
www.wiatr.pl

www.seajet.pl
Dystrybucja: CMS Spółka z o.o. 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 11, Infolinia: 801
508 560, komórki: 913 508 560, e-mail: info@farbyjachtowe.pl, www.farbyjachtowe.pl
Uzywaj biocydów bezpiecznie. Zawsze czytaj etykiete i karte informacyjna przed uzyciem
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Oceaniczna tratwa Rudolfa

O świerkach,
dzieciństwie i edukacji
Pierwsze rejsy „Ruda” odbywał w marzeniach. Miał swoje miejsce nad rzeką na Morawach. Chodził tam i leżał godzinami na
nagrzanym słońcem wielkim kamieniu. Patrzył w niebo, słuchał rzeki i wyobrażał sobie, że pływa po oceanach i leci w kosmos.
Dziadek Rudolfa miał bibliotekę wypełnioną książkami Josepha Conrada. Całe
dzieciństwo czytał wnukowi o morzu. Chodzili razem do kościoła św. Mikołaja, patrona
marynarzy. W świątyni dziadek wskazywał
ambonę w kształcie ziemskiego globu i mówił: „Widzisz tę kulę? Na niej są prawie same
morza. Jak będziesz pływał po tych morzach,
to będziesz mieszkańcem tego świata”. Dziadek mawiał też, że gdyby przylecieli na Ziemię kosmici i wylądowali akurat na środku
Pacyfiku, pewnie by pomyśleli, że nasz świat
to tylko woda. Młody „Ruda” przesiąknięty
morskimi opowieściami od początku wie-
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Rudolf „Ruda” Krautschneider: „Żyję prawie na pograniczu nędzy, ale
podróżuję jak król. I to mi wystarcza. Robię w życiu to, co chcę. Pływam
tam, gdzie chcę. Piszę, co chcę. Po prostu – jestem szczęśliwy”.

„Ruda” Krautschneider na pokładzie swojej tratwy.

dział, czego chce od życia. Nie tracił czasu
nawet na szkołę. – Mam świetne wykształcenie, bo jestem kapitanem żeglugi wielkiej.
Skończyłem siedem klas szkoły podstawowej, ale napisałem 15 książek, które przetłumaczono na różne języki i nakręciłem dziesiątki filmów dokumentalnych – mówi.
„Ruda” zawsze cenił sobie niezależność.
Zaczął się zatrudniać przy wycinkach drzew.
Ścinał świerki przez 45 lat. Kiedy potrzebował pieniędzy – ciął. Kiedy chciał żeglować –
wyruszał na morze. Dzięki swoim książkom
został zaproszony do Kanady, gdzie na uczel-

niach opowiadał o swoich przygodach. Ktoś
się zdziwił, że „Ruda” nie ma wykształcenia
i polecił mu przed wyjazdem, by o tym głośno nie mówił, bo za oceanem cenią ludzi wykształconych. „Ruda” wyjaśnił jednak, że na
tytułach nigdy mu nie zależało. Gdyby miał
wysokie stanowisko, to by się bał, że je straci. Nie przywiązywał też wagi do majątku. –
Żyję prawie na pograniczu nędzy, ale podróżuję jak król. I to mi wystarcza. Robię w życiu
to, co chcę. Pływam tam, gdzie chcę. Piszę, co
chcę. I nie ukrywam, że jestem szczęśliwy –
mówił na antenie Radia Szczecin.

Atlantycka tratwa „Eurica”.

Trzy drabiny i maszt można stawiać.

kwiecień 2015
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udolf „Ruda” Krautschneider –
czeski żeglarz, podróżnik, drwal,
wolny duch – ma 72 lata, kilka
wypraw oceanicznych na koncie, kilka zbudowanych przez siebie jachtów i piętnaście
książek. Urodził się w Wiedniu. Po wojnie
zamieszkał z matką na Morawach. Morze
pierwszy raz zobaczył w wieku 16 lat. Na
siedmiometrowym jachcie „Vela” popłynął
wraz z Małgorzatą Szyndler na Szetlandy i na
Morze Grenlandzkie. Na „Polce” – na Spitsbergen i Falklandy. Na „Polarce” żeglował
wokół Antarktydy. Kadłub „Victorii” kupił
w Kołobrzegu – był to spadek po Januszu
Kirszaku, który zginął na Bałtyku. Polsko-czeską „Victorią” upodobnioną do karaki
Ferdynanda Magellana wyruszył śladem
portugalskiego podróżnika. Magellan rozpoczął swą wyprawę w hiszpańskiej miejscowości Sanlúcar de Barrameda na początku
szesnastego wieku, a Rudolf Krautschneider
startował ze Szczecina pod koniec dwudziestego stulecia. W rejsie uczestniczyła grupa
czeskich wolontariuszy, którzy pracowali
przy budowie łodzi. Po rocznej żegludze bez
silnika, na Florydzie oddał „Victorię” w ręce
nowego kapitana Jindricha Kuchejdy i przesiadł się na „Polarkę”. Tym jachtem popłynął
w dwuletni rejs na Grenlandię i do kanadyjskiej prowincji Nowa Fundlandia i Labrador.
Teraz wykańcza i testuje tratwę, na której
chce płynąć przez Atlantyk do Ameryki
i z powrotem do Europy. W reportażu Katarzyny Wolnik-Sayny, wyemitowanym na antenie Radia Szczecin, mówił, że chce płynąć
jak najdłużej i jak najwolniej...

O Polsce i przyjaźni

DF200 do DF300 AP:
dalej, szybciej,
ekonomiczniej

„Ruda” wychodzi z założenia, że sztuka nawiązywania kontaktów polega na znajdowaniu odpowiednich ludzi na różnych etapach
życia. Rozpoczynając pracę nad „Victorią”, poszukiwał pomocy.
Teraz, gdy zaczynał budować tratwę, do nikogo się nie zwrócił – ludzie sami do niego przyszli. Wielokrotnie korzystał z pomocy Polaków. Przyjechał do Szczecina w 1960 roku i od razu dobrze się tam
poczuł. – Poznałem wtedy najbardziej fascynujący kraj na świecie
– opowiada. – Zachwycił mnie Zalew Szczeciński, jezioro Dąbie,
kanały... Poza tym panowała przyjazna atmosfera. Wszyscy marzyli
wtedy o żeglowaniu i nie było wśród nas snobów. Żaden mój jacht
nie wypłynął na ocean bez dokładnego przeglądu Jurka Siudego albo
takielmistrza Mirka Marciniaka. Cenię olbrzymie doświadczenie
Henryka Nowosada, Andrzeja Armińskiego, Sławka Rogali. Czuję
się zaszczycony, że mogę ich nazywać przyjaciółmi – mówi „Ruda”.
W Szczecinie „Ruda” korzystał z pomocy szkutników i żaglomistrzów przy budowie kolejnych jachtów. Z polskiego wybrzeża
wyruszał w swoje rejsy. Często powtarza, że język polski bardziej
się przydaje na morzach niż angielski. – Jeśli potrzebowałbym pomocy, na zawołanie „help” mało kto zareaguje. Ale gdy krzyknę
„ratunku” – wiem, że każdy Polak przynajmniej przyjdzie zobaczyć, co się dzieje – opowiada żartobliwie. Wszędzie, gdzie dopływał, najczęściej zaprzyjaźniał się z Polakami. Tęskni za klimatem
Szczecina z dawnych lat, ale nie za komunizmem. Uważa, że za
jego życia dawna atmosfera już się nie powtórzy.

O żeglowaniu i tratwie
Dwa lata temu Krautschneider zaczął realizować marzenia o oceanicznej tratwie. Myślał o niej wiele razy, ale nigdy nie miał czasu
rozpocząć budowy, bo albo żeglował, albo pracował. Ale pewnego
dnia miał wypadek podczas wycinki drzew i musiał chodzić o kulach. Wtedy wróciła myśl o tratwie. Wziął kule, przyczepił do nich
kółka od kijków narciarskich i poszedł w las przez głęboki śnieg.
Zaczął ścinać pierwsze pnie na swoją tratwę. Koledzy drwale, widząc jego zapał, kazali mu odłożyć kule, usiąść, pilnować ognia
i podgrzewać piwo – ścięli resztę potrzebnego drzewa za niego. Już
następnego dnia „Ruda” zorganizował traktor, przeciągnął pnie do
znajomego, gdzie zaczął je obrabiać.
Tratwa składa się z szesnastu pni. Ma ożaglowanie typu kecz o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Pod koniec 2014 roku przewieziono ją w częściach do Portugalii. Na miejscu została poskładana i wykończona. Nadano jej imię „Eurica”. Na pokładzie znajduje
się zadaszone schronienie. „Ruda” planuje zabrać na ocean prawie
pół tony jedzenia, co powinno wystarczyć nawet na rok. Żywność
będzie zapakowana w beczki. Żeglarz podkreśla jednak, że chciałby
w dużej mierze korzystać z tego, co zdoła wyłowić z oceanu.
W rejs popłynie z przyjaciółmi, którzy pomagali przy budowie
tratwy, szlakiem Kolumba. Wyprawa jest nie tylko spełnieniem
marzeń żeglarza, ma także promować ideę połączonych kultur Europy i Afryki z cywilizacjami Ameryki. Trasa rejsu będzie zależeć
od warunków na oceanie: – Nie jestem nadętym kretynem, który
myśli, że sobie coś zaplanuje i później wszystko pójdzie po jego
myśli. Człowiek ma plan, ale reszta zależy od Neptuna. W tej wyprawie nie chodzi o prędkość i zdobywanie kolejnych bander. Chcę
płynąć oceanem jak najdłużej i jak najwolniej. Będę się cieszył,
kiedy tratwa osiągnie prędkość dwóch węzłów. Nie będziemy się
spieszyć. Nie wiem, gdzie chcę dopłynąć. Jest mi to zupełnie obojętne. Po prostu chcę się cieszyć oceanem.
Kamila Ostrowska

Suzuki oferuje szeroką gamę
silników zaburtowych do celów
wypoczynkowych, sportowych
i komercyjnych.
W naszej ofercie są silniki, które będą
pasowały do wszystkich zastosowań,
począwszy od lekkiego, przenośnego
DF2.5 aż do potężnego DF300AP V6.
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DF30A

DF60AV

DF150TG

DF200AP

DF300AP

silnik uciągowy

Opracowano na podstawie reportażu „Żaglonauta” Katarzyny
Wolnik-Sayny wyemitowanego na antenie Radia Szczecin.
Posłuchaj audycji na stronie internetowej www.radioszczecin.pl.
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Katarzyna Sałaban: „Rejs na Islandię to było żeglarstwo, za jakim tęskniłam”.

Fot. Dobrochna Nowak

Jakie są obowiązki pierwszego oficera?
Pełnię wachty. Zajmuję się zaokrętowaniem
i wyokrętowaniem załogi. Koordynuję szkolenia wstępne, które odbywają się pierwszego
dnia. Prowadzę część teoretyczną obejmującą
zagadnienia bezpieczeństwa i obsługi statku. Później koordynuję to, co się dzieje na
pokładzie żaglowca, podczas gdy pozostali
oficerowie i bosman przeprowadzają swoje szkolenia. Zajmuję się też sprawami formalnymi: opłatami portowymi, rezerwacją
miejsc w portach, zamawianiem paliwa. Jeżeli
jesteśmy poza Unią Europejską i trzeba zrobić

Nawigacja w męskim świecie
Rzuciła AWF, zaokrętowała się na „Chopina” i rozpoczęła
studia na Akademii Morskiej. Katarzyna Sałaban opowiada
o trudach nauki, zarobkach i szansach na ciekawe życie.

K

atarzyna Sałaban, która wspólnie z Dobrochną Nowak została laureatką plebiscytu Żeglarz
Roku 2014 Magazynu „Wiatr”, pełni funkcję pierwszego oficera na „Fryderyku Chopinie” i studiuje nawigację. W marcowym
wydaniu pisaliśmy o marzeniach Dobrochny, teraz rozmawiamy z Kaśką o jej planach
na żeglarskie życie.
Kamila Ostrowska: Postanowiłaś zostać zawodowym żeglarzem. Kiedy narodził się ten pomysł?
Katarzyna Sałaban: Jestem obciążona
genetycznie. Moi rodzice są kapitanami
żeglugi bałtyckiej. Studenckie lata spędzali głównie na morzu. Później uznali,
że czas osiąść na lądzie i założyć rodzinę.
A ja chłonęłam ich pasję, która się we mnie
spotęgowała, bo uznałam, że trzeba iść na
całość i żeglować zawodowo.
Pierwszy raz byłam na jachcie, gdy miałam dwa miesiące. Na początku była to
spokojna żegluga po Mazurach. Kiedy
skończyłam 11 lat, mama zabrała mnie na
„Pogorię”. Kilka razy organizowaliśmy rodzinne rejsy na jachtach czarterowanych,
następnie na własnych. Teraz już niestety
nie mamy czasu na wspólne żeglowanie.
Jak wyglądała twoja droga na pokład
„Chopina”?
Pierwszy raz byłam na „Chopinie” w 2007
roku jako załogantka. Wybrałam się na tygodniowy rejs i od razu mi się spodobało.
Usłyszałam wtedy o załodze szkieletowej,
której członkowie pływają za darmo w za-

mian za pracę na pokładzie. Pomyślałam, że
to coś dla mnie. Zgłaszałam się do remontów i zaczęłam pływać. W końcu uznałam,
że czas postawić wszystko na jedną kartę.
Rzuciłam studia na wrocławskiej AWF. Wyruszyłam „Chopinem” na Karaiby, zdobyłam doświadczenie i zaczęłam pływać jako
pierwszy oficer – stały członek załogi.
Łatwo zostać pierwszym oficerem na
żaglowcu?
Trzeba mieć co najmniej stopień jachtowego sternika morskiego. Poza tym dobrze mieć ukończone szkolenia zawodowe
typu LRC, ARPA i STCW. Trzeba też znać
statek. Na „Chopina” nie bierzemy ludzi
wcześniej z nim niezwiązanych. Oficerami zostają zwykle osoby, które już były na
statku – często wywodzą się ze „szkieletu”.
Jeśli ktoś wyjątkowo szybko się uczy, rekrutacja może być krótsza. Najważniejsze,
by oficer akceptował nasze zwyczaje i atmosferę. To ważna rzecz na „Chopinie”, bo
przyciąga na pokład młodych żeglarzy.
Na czym polega magia i niepowtarzalny klimat „Chopina”?
To jest na tyle nieuchwytne, że naprawdę
trudno o tym mówić. Na pewno „Fryderyka Chopina” wyróżnia to, że dużo pływa na
żaglach. Przed pierwszą wyprawą usłyszałam powitalne słowa kapitana: „Słuchajcie,
ten rejs jest do Karlskrony, ale prognozy nie
są korzystne. Skierujemy się tam, gdzie będziemy mogli płynąć na żaglach, bo »Chopin« nie jest promem”. To zrobiło na mnie
wrażenie.
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odprawę, też należy ona do moich obowiązków. Drugi oficer na „Chopinie” zajmuje się
pomocami nawigacyjnymi, czyli aktualizacją
map, publikacji i przygotowaniem pomocy
na następny etap rejsu. Trzeci ma pieczę nad
sprzętem ratowniczym i przeciwpożarowym.
Czy na „Chopinie” zmieniają się kapitanowie i członkowie załogi?
W wypadku stałych stanowisk (kapitan,
pierwszy oficer, bosman, mechanik i kucharz) funkcje te pełnią przynajmniej dwie
osoby, byśmy mogli się zmieniać. Nie da się
cały czas żyć na statku. Jeśli chodzi o pozostałych oficerów, jest ich więcej, bo to wolontariusze. Nie mogą sobie pozwolić, by się
wyrwać z pracy i życia na sześć miesięcy.
Ile czasu spędzasz na „Chopinie”?
Staram się pływać pół roku, a kolejne pół
spędzać w domu. Ale w najbliższych latach
będę musiała ograniczyć żeglowanie na
„Chopinie”, by odbyć praktyki – wymagają
tego studia na Akademii Morskiej. Jestem
na wydziale nawigacji, na kierunku transport morski. Nauka przygotowuje do pływania na statkach konwencyjnych, czyli takich,
których dotyczą wszystkie międzynarodowe
przepisy i konwencje. Są to głównie statki
handlowe i pasażerskie. Właśnie na takich
jednostkach muszę odbyć praktyki.
Jak wygląda studiowanie na Akademii
Morskiej?
Jestem w tak zwanym trybie zjazdowym
przewidzianym dla osób, które już pływają.
Zjazdy odbywają się dwa, trzy razy w roku
i trwają trzy, cztery tygodnie. W tym czasie
realizowany jest cały semestr. Godzinowo
odpowiada to studiom dziennym. Zajęcia
odbywają się od poniedziałku do soboty, od
7.15 do 21.00. Nie jest lekko, ale dzięki temu
mamy kilkumiesięczną przerwę, w której
możemy pływać i zdobywać doświadcze-
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nie. To ważne, bo dziś, żeby dostać dyplom
oficera, trzeba wypływać 12 miesięcy praktyk. I to przez rok od ukończenia studiów.
W związku z tym część praktyk trzeba realizować już w trakcie nauki.
Jakie przedmioty są w programie?
Ponieważ są to studia inżynierskie, obowiązuje program ministerialny z podstawowymi przedmiotami jak matematyka czy
fizyka. Oprócz tego są przedmioty kierunkowe wymagane przez konwencję STCW, czyli
konwencję o wyszkoleniu marynarzy, standardach pracy na morzu i pełnieniu wacht.
To nawigacja, meteorologia, astronawigacja,
budowa i stateczność statków, przedmioty
związane z ładunkiem, bezpieczeństwem,
zarządzaniem oraz łącznością. Oprócz tego
są podstawowe kursy, które trzeba zaliczyć,
by zostać oficerem, czyli zawodowy kurs
radiooperatora GOC, radarowy kurs ARPA,
kurs bezpieczeństwa STCW i kurs zarządzania wachtą nawigacyjną. W zależności
od tego, na jakim statku chce się pływać, są
jeszcze kursy dodatkowe. Zwłaszcza na statki
bardziej niebezpieczne, czyli chemikaliowce,
tankowce czy gazowce.
Ile jest kobiet na roku?
W trzydziestoosobowej grupie są trzy
dziewczyny. Na kierunkach mniej morskich,
jak transport czy logistyka, pań jest więcej.
Wykładowcy jeszcze się do nas nie przyzwy-

czaili, bo wciąż zwracają się do grupy słowem
„panowie”. Także na rynku pracy dominują
mężczyźni. W polskiej marynarce handlowej
kobiet prawie nie ma. Co innego na zachodzie
– tam dowodzą już wielkimi statkami pasażerskimi i pełnią funkcje oficerskie. U nas
panie często mają kłopot z praktykami, bo
do pracy chętniej biorą mężczyzn. Nie dziwię
się, bo to ciężka robota – bieganie z młotkiem
i pędzlem, noszenie tobołów... Poza tym nie
ma pojedynczych kabin i robi się kłopot, gdy
w załodze jest kobieta, bo nie wiadomo, co
z nią zrobić. Musi jeszcze trochę czasu upłynąć, by to się zmieniło, ale kropla drąży skałę.
Jakie są perspektywy pracy?
To zależy od tego, co się chce robić. Jestem
żeglarzem, więc chciałabym jak najdłużej
być związana z „Chopinem”. Chciałabym
też popływać na większych żaglowcach,
może na pasażerskich – kilka pływa takich
po świecie. Jeżeli z żaglowcami się nie uda,
mogłabym pracować na statkach pasażerskich. Nie interesują mnie jednostki towarowe, to nie moja bajka, bo chcę mieć kontakt
z ludźmi, a nie z węglem czy zbożem. Osoby
z mojego roku biorą jednak pod uwagę różne opcje. Dzięki rozmaitym kursom można
się specjalizować w kilku rodzajach statków.
Zarobki też są uzależnione od typu jednostki.
Dla jednych priorytetem są pieniądze, a dla
innych długość kontraktu. Ważne jednak,

że w tej branży nie ma niskich zarobków na
pozycjach oficerskich. Nie ma też większego
problemu ze znalezieniem pracy. Trzeba tylko przebrnąć przez stanowiska marynarskie.
Jakie trzeba mieć predyspozycje do takiej pracy?
Na pewno trzeba być odpowiedzialnym.
Gdy się zaczyna pływać na wyższych stanowiskach, ponosi się odpowiedzialność za statek, za ładunek, za kolegów z załogi. Potrzebna
jest zdolność przystosowania się do różnych
warunków pracy i łatwość nawiązywania
kontaktów z ludźmi. Przydaje się odporność
psychiczna, bo na morzu zdarzają się różne
sytuacje. Nie można być domatorem. Trzeba
się pogodzić z tym, że nie będzie cię przy bliskich w wielu ważnych dla nich momentach.
Ktoś się rodzi, ktoś umiera, ktoś bierze ślub,
a ciebie nie ma i nie masz na to wpływu. Nie
każdy umie się zdobyć na takie poświęcenie.
To jest cena, którą trzeba zapłacić, ale w zamian zwiedza się świat i żyje swoją pasją.
Będziesz wracać na małe jachty?
Pewnie, że tak. Jeśli tylko będzie okazja.
Z Dobrochną chciałybyśmy znów gdzieś
razem popłynąć, może tylko w nieco cieplejsze strony. Nasza wyprawa na Islandię
była okazją, by przypomnieć sobie, jak się
żegluje dla czystej przyjemności. To było
żeglarstwo, za jakim tęskniłam.
Rozmawiała Kamila Ostrowska
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Polska buduje żaglowiec dla Wietnamu

G

dańska stocznia Marine Projects
Ltd. buduje szkoleniowy żaglowiec dla wietnamskiej Akademii
Marynarki Wojennej. Przetarg na kontrakt
zdobył Polski Holding Obronny. Projekt powstał w biurze Zygmunta Chorenia. Prace
idą pełną parą – już w sierpniu jednostka
zostanie przekazana armatorowi.
Żaglowiec o wyporności 860 ton ma 67 metrów długości, 10 metrów szerokości i cztery
metry zanurzenia. Na trzech masztach będzie
nosić żagle o powierzchni 1400 m kw. Jednostka pomieści 30 osób stałej załogi oraz
80 kadetów. – Na całym świecie marynarki
wojenne korzystają z żaglowców do szkolenia
marynarzy. Wszystkie prace przy olinowaniu
będą wymagały użycia siły mięśni. Będzie to
szkoła życia, która zweryfikuje przydatność
kadetów do służby – mówi Tadeusz Zieliński,
dyrektor techniczny w Marine Projects Ltd.

Pierwsze próbne wodowanie odbyło się jesienią ubiegłego roku.

Budowa rozpoczęła się w lipcu 2014
roku. Pod koniec września przeprowadzono tzw. suche wodowanie, na które przyjechali przedstawiciele armatora z Wietnamu. Wodowanie polegało na spuszczeniu
jednostki na ponton i wciągnięciu z powrotem na ląd. Zimę statek spędził w hali.
Przy budowie żaglowca pracuje około stu
osób – pracownicy Marine Projects oraz
podwykonawcy.
Obecnie trwają prace wykończeniowe
oraz związane z wyposażeniem statku.
Wodowanie zaplanowano na koniec maja.
Z początkiem czerwca zostaną postawione
maszty. – Mamy pozwolenie na przejście
pod liniami wysokiego napięcia na Wiśle
Śmiałej, więc możemy wszystkie prace
wykończeniowe przeprowadzić w stoczni
– mówi Tadeusz Zieliński. – Następnie statek przepłynie do portu. Przeprowadzimy

Na trzech masztach bark będzie nosić żagle o powierzchni 1400 m kw.
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testy w żegludze na silniku i pod żaglami.
Myślę, że pod koniec czerwca zobaczymy
żaglowiec z mostu Wantowego w Gdańsku
w całej okazałości. Także w czerwcu do
Gdańska przyleci wietnamska załoga na
dwumiesięczne szkolenie w naszej Akademii Marynarki Wojennej. Zajęcia, w miarę
możliwości, będą prowadzone na pokładzie
ORP „Iskra”. W sierpniu statek zostanie
przekazany armatorowi i wyruszy w długi
rejs do portu macierzystego w Nha Trang
w południowym Wietnamie. Żaglowiec poprowadzi polska załoga, a Wietnamczycy
będą dalej uczyć się obsługi statku. Rozpatrywane są dwa warianty trasy do Wietnamu – wokół Afryki lub przez Kanał Sueski.
Projekt jest wyzwaniem dla konstruktorów i budowniczych. Zygmunt Choreń
i Krzysztof Lisiecki, którzy pracowali nad
tym zleceniem, musieli wziąć pod uwagę
to, że nie jest to zwyczajny żaglowiec, bo
ma stosunkowo niewielką powierzchnię,
a musi pomieścić aż 80 kadetów. Poza standardowym wyposażeniem zaprojektowano
sale wykładowe oraz pracownie z urządzeniami niezbędnymi do nauki nawigacji.
– Wietnamczycy nie mają doświadczenia
w pływaniu pod żaglami, dlatego zwrócili
się do nas – mówi Tadeusz Zieliński. – Nazwisko Zygmunta Chorenia jest znane na
całym świecie i przyciągnęło kontrahenta.
Wcześniej, wspólnie ze stocznią Marynarki
Wojennej, braliśmy udział w przetargu na
żaglowiec szkoleniowy dla Indonezji (także
projektu Zygmunta Chorenia). Dotarliśmy
do finału, ale tam przegraliśmy z Hiszpanią – opowiada Tadeusz Zieliński – Ale
dzięki temu zaistnieliśmy jako wykonawcy.
Otrzymujemy już kolejne zapytania o projekty. Myślę, że po przepłynięciu barku do
Wietnamu, o polskich żaglowcach będzie
jeszcze głośniej.
Kamila Ostrowska
kwiecień 2015

FOT. MARINE PROJECTS LTD

Żaglowiec o wyporności 860 ton ma 67 metrów długości.

ZAINSTALUJ NA SWOJEJ ŁÓDCE INTELIGENTNY SYSTEM SKŁADAJĄCY SIĘ Z WIELOFUNKCYJNEGO
WSKAŹNIKA RAYMARINE, WYPOSAŻONEGO W INTERFEJS LIGHTHOUSETM II, ROZBUDOWANEGO
O FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO WYTYCZANIA TRASY – NAVIONICS AUTOROUTING ORAZ 9-OSIOWY
AUTOPILOT EVOLUTION, KTÓRY POMOŻE CI W STEROWANIU.
PO PROSTU „SMART”.

Gdańsk 80-642, ul. Łowicka 13
tel. 58 320 70 24, www.eljacht.pl
Lista dystrybutorów i partnerów handlowych dostępna jest na stronie: www.eljacht.pl
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Aleksander Hanusz zwodował łódź w Zegrzu.

„King of Bongo” wypływa na krótkie przejażdżki po zalewie.

Oceaniczna mieczówka Olka Hanusza

O

lek Hanusz, warszawski szkutnik, żeglarz, specjalista od morskiej żeglugi na łodziach bez kabiny, przygotowuje projekt Dinghy Atlantic,
czyli rejs przez ocean na otwarto pokładowej jednostce konstrukcji Andrzeja Książyka. W marcu Olek zwodował zbudowaną
przez siebie łódź „King of Bongo”. Skromna
uroczystość z udziałem kibiców odbyła się
w Zegrzu.
Choć łódź nie była jeszcze w pełni wykończona i wyposażona, budziła duże zainteresowanie. Niektórzy po wodowaniu
i rozbiciu butelek szampana wypływali na
pokładzie „King of Bongo” na krótkie przejażdżki po Zalewie Zegrzyńskim (jacht

wyposażony był w silnik przyczepny).
Łódź Olka to mieczowa jednostka o długości zaledwie 6,53 metra. Przypomina
nieco szalupę. Ma wysokie burty i bardzo
przemyślane rozwiązania w kokpicie – sporo z nich to autorskie pomysły armatora.
Jest tam dużo schowków, pojemników, komór wypornościowych, a mimo to jacht nie
sprawia wrażenia przeładowanego. W trakcie morskich i oceanicznych rejsów sternik
będzie spać w części dziobowej, częściowo
tylko przykrytej pokładem. Dodatkową
ochroną będzie brezentowa owiewka. Takielunek kutra gaflowego nawiązuje do
tradycyjnych łodzi brytyjskich i jest charakterystycznym elementem projektów

Andrzeja Książyka. Łączna powierzchnia
trzech żagli to 22,5 m kw.
Po wykończeniu „King of Bongo” zostanie przewieziony na przyczepie do Lizbony,
skąd Olek Hanusz wyruszy w samotny rejs na
Wyspy Kanaryjskie. Żeglarz planuje też rejsy
po Morzu Śródziemnym, wyprawę na Azory
oraz pokonanie Atlantyku.
Budowa łodzi kosztowała około 5 tys.
zł, ale Olek wiele elementów otrzymał od
patronów projektu. Ponadto zebrał 13. tys.
zł na portalu www.polakpotrafi.pl, co pozwoliło przyspieszyć prace. Więcej o wyzwaniach Olka Hanusza na stronie www.
dinghyadventures.pl.
Tekst i zdjęcia Marek Słodownik
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Jacht typu Albin Vega pod spinakerem.
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kademicki Klub Morski w Gdańsku zaprasza na I Zlot Jachtów
Nefryt i Albin Vega – Dacron '70.
Spotkanie załóg rozpocznie się w Górkach
Zachodnich 10 lipca (przystań AKM), a zakończy 12 lipca. Te jachty to sprawdzone
tradycyjne konstrukcje, będące przed laty
nowościami wprowadzającymi żeglarzy
w świat laminatów.
Nefryt powstał dzięki staraniom konstruktorów Wacława Liskiewicza i Edmunda Rejewskiego. Na tej niewielkiej i skromnie wyposażonej jednostce pierwsze kroki
na morzu stawiały pokolenia żeglarzy. Nefryt służył głównie jako jacht szkoleniowy
w wielu klubach i przystaniach polskiego
wybrzeża. Albin Vega jest szwedzką konstrukcją stworzoną dla żeglujących rodzin
(2 + 2). To jedna z najbardziej popularnych

łodzi w historii żeglarstwa – wyprodukowano prawie cztery tysiące jednostek.
W Skandynawii, Wielkiej Brytanii i USA
działają kluby zrzeszające miłośników tych
jachtów.
W czasie zlotu odbędą się regaty klasowe oraz wyścig o Błękitną Wstęgę lat 70.
dwudziestego wieku otwarty dla armatorów wszystkich jachtów zaprojektowanych
i wybudowanych w tamtej dekadzie. Zaplanowano także wykład Wacława Liskiewicza oraz premierowy pokaz filmu „Red
Dot on the Ocean” opowiadający historię
Matta Rutheforda, który na jachcie typu
Albin Vega samotnie opłynął obie Ameryki. Organizatorzy obiecują ponadto grilla,
ognisko, szanty i zabawę do białego rana.
Więcej informacji oraz zapisy na stronie
internetowej: www.dacron70.akm.gda.pl.
kwiecień 2015

FOT. KUBA MARJANSKI

Gdański zlot Dacron '70
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Ryszard Wojnowski odebrał Kolosa

R

yszard Wojnowski, zdobywca
nagrody Rejs Roku i nominowany w plebiscycie Żeglarz Roku
Magazynu „Wiatr”, został w marcu nagrodzony Kolosem. Jury doceniło jego ubiegłoroczny rejs przez Przejście Północno-Zachodnie, którym zamknął pętlę wokół
bieguna północnego. To już drugi Kolos dla
kapitana jachtu „Lady Dana 44”.
W Gdyni podsumowano rok 2014 w kategoriach żeglarstwo, alpinizm, eksploracja
jaskiń, podróż oraz wyczyn. Przez trzy dni
prezentowano najciekawsze podróżnicze
dokonania: wyprawy rowerem do Singapuru, eksplorację Amazonki, badanie ludów
Ameryki Południowej, odkrywanie jaskiń
w Tybecie, a także zjazd na nartach z ośmiotysięcznika i skoki spadochronowe z balonu
lecącego na wysokości 11 tysięcy metrów.

Nagrodę wręcza Krystyna Chojnowska-Liskiewicz.

W kategorii żeglarstwo oprócz rejsu Ryszarda Wojnowskiego zgłoszono 4,5-letnią wyprawę prawie dookoła świata jachtu „Nekton” Łukasza Natanka, 4,5-letni rejs dookoła
świata jachtu „Ulysses” Mirosława Lewińskiego oraz rejs na Islandię Dobrochny Nowak i Katarzyny Sałaban, które odbyły podróż bez silnika sześciometrowym jachtem
typu Maxus 22. Jurorzy mieli trudne zadanie, ale w swoim werdykcie byli zgodni.
Gościem imprezy był Aleksander Doba,
który prezentował wyprawę kajakiem
przez Atlantyk. Kiedy skończył, czterotysięczna publiczność zgromadzona w Hali
Gdynia nagrodziła go owacją na stojąco.
Był to z pewnością najbardziej wzruszający
moment imprezy, wielu widzów miało łzy
w oczach.
Marek Słodownik

Nagroda dla Roberta Sowińskiego

FOT. A. LARISZ

R

obert Sowiński został laureatem
nagrody im. Edwarda Zająca
przyznawanej przez Polską Fundację Morską. Wyróżnienie otrzymują osoby, które z determinacją realizują wielkie
marzenia przy stosunkowo skromnych nakładach finansowych.
Robert „Sowa” Sowiński, 63-letni żeglarz, zapragnął samotnie przepłynąć Atlantyk. Na Mazurach pozyskał stary jacht
typu Giga II o nazwie „Capella”. Własnoręcznie go wyremontował i przystosował
do żeglugi oceanicznej. W pierwszym rejsie ze Świnoujścia dotarł do Kanału Kiloń-

skiego. Rok po tej próbie przetransportował
jacht do Włoch. Tam niestety doszło do
rozszczelnienia kadłuba w czasie sztormu
i Sowiński musiał zawrócić, a jego „Capella” ponownie stanęła w przydomowym
ogródku.
„Sowa” jednak się nie poddał. Bogatszy
o doświadczenia postanowił podjąć trzecią
próbę. Tym razem zdecydował się rozpocząć rejs w USA. Kupił tam trzydziestoletni jacht typu Bristol 27. Wymagał on
remontu, ale przy pomocy życzliwych amerykańskich kolegów udało się przygotować
jednostkę do wyprawy. Jacht otrzymał imię

„Capella Tangles”. W połowie czerwca
2012 roku Robert Sowiński wyruszył w samotny rejs przez Atlantyk tzw. drogą północną, obierając kurs na Wielką Brytanię.
Do celu dotarł po pięciu tygodniach. – Choć
sam żeglarz nie uważa, że dokonał czegoś
wyjątkowego, warto go uhonorować za
wytrwałość i determinację w realizacji marzeń – powiedział Marek T. Słaby, prezes
zarządu Polskiej Fundacji Morskiej. Pierwszą nagrodę im. Edwarda Zająca otrzymał
Szymon Kuczyński – za atlantyckie rejsy
samodzielnie zbudowaną pięciometrową
setką „Lilla My”.

W sezonie 2015 mamy przyjemność
zaproponować Państwu czarter
jachtów morskich typu Delphia 37.3,
Delphia 40.3 i Delphia 47 oraz
premierowego modelu jachtu
spacerowo-motorowego
Nautika 1100 Soley.

MARINA DELPHIA
ul. Przełom 24
80-643 Gdańsk
tel. (58) 35 05 500
REZERWACJA:
BARBARA GRZEMPCZYŃSKA
tel. (22) 420 35 05
tel.kom. 668 868 226
e-mail: czarter@delphiayachts.pl
www.wiatr.pl
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Zmiany w porcie Nieporęt – Pilawa

W

przystani Nieporęt – Pilawa
nad Jeziorem Zegrzyńskim
będzie w tym roku 230 miejsc
cumowniczych. Spora część portu jest już
zajęta przez rezydentów, zarezerwowano
na przykład cały nowy pomost zamontowany przed rokiem. Na pozostałe wolne miejsca armatorzy mogą składać deklaracje.
W ubiegłym roku teren dwóch podwarszawskich portów został połączony.
W miejscu płotu dzielącego Pilawę i Nieporęt powstał nowy pomost. Gmina zadbała o porządek na terenie rekreacyjnym, pojawiły się nowe ławki, zniknęły porzucone
jachty i sprzęty. Uporządkowano tereny

Nowy pomost w porcie Nieporęt – Pilawa.

14

parkingowe. W sezonie działał bosmanat
zlokalizowany w budynku obok slipu i stacji pali. Szkolenie kontynuowały kluby
sportowe YKP i Spójnia. Sprzęt żeglarski
wypożyczaliśmy w Przystani Między Żaglami. Bez zmian funkcjonowała szkoła
żeglarstwa Magellan, szkoła Trawers oraz
baza windsurfingowa L-Surf. Wszystkie te
firmy będą kontynuowały swą działalność
także w tym roku.
Zimą życie w kompleksie przycichło, ale
nie zamarło. Na terenie zimowało sześćdziesiąt jachtów. Miejsca były przygotowane i ogrodzone. Podobnie jak w sezonie
letnim, zapewniono całodobową ochronę.

Fot. Beata Wilk

Uroczyste otwarcie nowego sezonu zaplanowano na weekend majowy. Wreszcie
ożyje basen w dawnym Porcie Nieporęt.
W minionym sezonie pracownicy gminy
mieli związane ręce, gdyż obowiązywała
umowa dzierżawy basenu podpisana przez
byłych najemców. Nieliczni armatorzy
mogli jedynie na własną odpowiedzialność cumować do nabrzeży. Teraz ma się
to zmienić. Pod koniec kwietnia na wodzie
pojawią się trzy nowe pomosty z przyłączami prądu i oświetleniem. Będą miały
40, 36 i 24 metry długości. Dwa krótsze to
pomosty pływające z drewnianymi pokładami i metalowymi ocynkowanymi odnogami cumowniczymi. Najdłuższy, o stalowej konstrukcji, będzie dodatkowo pełnił
funkcję falochronu. Zostanie postawiony
jako przedłużenie pomostu, który znajduje
się w północnej części basenu. – Nowe pomosty to wydatek 492 tys. zł – mówi Anita
Madej, pełnomocnik gminy do spraw kompleksu Nieporęt – Pilawa. Planowany jest
także remont pomostu głównego w Pilawie.
Stare deski zastąpi nowe poszycie. Gmina
zainwestowała też w wielofunkcyjny ciągnik. Będzie służył do wyciągania jachtów,
koszenia trawy, wyrównywania terenu
i zbierania śmieci.
Ubiegłoroczny cennik portu pozostaje bez
zmian, ale pojawią się nowe usługi i dojdą
opłaty za miejsca przy nowych pomostach.
W tym roku urzędnicy chcą rozpocząć starania o dofinansowanie budowy nowego
portu ze środków unijnych. Na początek
planują zamówić projekt zagospodarowania terenu – będzie on częścią dokumentacji dołączonej do wniosku.
Kamila Ostrowska
kwiecień 2015

www.hqhh.de 02/2015

O

rganizatorzy Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta po raz trzeci zapraszają na regaty
otwierające sezon w Zatoce Gdańskiej. W tym roku impreza będzie się odbywać
od 29 do 31 maja. Zmagania uświetnią obchody 50-lecia Pomorskiego Związku
Żeglarskiego, a ich oprawę wzbogaci udział jednostek Marynarki Wojennej RP.
Do udziału w regatach można się zgłaszać wypełniając formularz zamieszczony na stronie internetowej imprezy – www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl. Klasyfikacja będzie prowadzona w klasach KWR, ORC, w grupie wielokadłubowców powyżej sześciu metrów oraz
w kategorii open (jachty do 7 metrów, od 7 do 9 metrów i powyżej 9 metrów). Przewidziano
również nagrodę w klasyfikacji generalnej.
Inauguracja trzeciej edycji regat odbędzie się 29 maja w Gdyni. Uczestnicy oraz goście
Pomorskiego Związku Żeglarskiego uroczyście otworzą sezon żeglarski. Pierwszy etap zakończy wieczorne świętowanie w Sopocie (30 maja), natomiast finał imprezy oraz dekorację zwycięzców zaplanowano w Gdańsku (31 maja).
Patronem Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta został Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, a partnerem – 3. Flotylla Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego. W trakcie imprezy rozegrane zostaną regaty samorządowe, w których udział wezmą jachty Marynarki Wojennej reprezentujące wybrane miasta województwa pomorskiego.

GER15058

Puchar Trójmiasta otwiera sezon

Pantaenius –
złodziej Ci niestraszny

Debiut targów Boatex w Poznaniu

S

tolica Wielkopolski znów ma swoje
targi żeglarskie. Podczas pierwszej
lutowej edycji masztów i żagli było
jeszcze niewiele, ale za to łódek, kajaków,
pontonów, a nawet łodzi motorowych, jak
na debiut – całkiem sporo. A jeśli ktoś lubi
łączyć sporty wodne z wędkowaniem, był
w siódmym niebie, bo targi Boatex towarzyszyły popularnym targom Rybomania.
W godzinach weekendowego szczytu trudno
było się przecisnąć przez dużą halę wypełnioną po brzegi zwiedzającymi, wędkami,
akcesoriami wędkarskimi, odzieżą i silnikami do łódek. Były jeszcze niewielkie targi
Knieje dla miłośników myślistwa i strzelectwa, ale to już nie nasza bajka. Wszystkie
trzy imprezy przez trzy dni odwiedziło prawie 30 tys. osób. To jedyna w kraju tak duża
impreza skierowana do trzech grup: wędkarzy, żeglarzy i myśliwych.
W części wędkarskiej zwróciliśmy uwagę
na ciekawe stoisko marki Lowrance, na któ-

rym zwiedzający poznawali tajniki działania
echosondy, wielofunkcyjnych urządzeń GPS,
radarów i radiotelefonów VHF (dystrybutorem marki Lowrance jest znana wodniakom
firma Parker Poland). W części żeglarskiej
goście mogli poznać ofertę znanych importerów łodzi i jachtów motorowych (Power Boats
i AMS Boats). Duże stoisko miała firma Dedimarine – dystrybutor łodzi kilku marek. Nie
zabrakło oferty czarterowej – na stoisku firmy weekendnawodzie.pl mogliśmy zamówić
spacerowy jacht motorowy na Odrze i szlaku
Wielkiej Pętli Wielkopolski. Sporo się działo
na stoiskach klubów żeglarskich: JKW Poznań i AZS Poznań. Zaprezentowano kilka
jednostek regatowych, między innymi łodzie
klas Nautica 450 i Delphia 24. Poznaliśmy też
flotę sekcji sportowych oraz ich ofertę szkoleniową. Z targowej sceny wybrzmiały szanty,
były też liczne spotkania i prezentacje. Kolejne targi Boatex i Rybomania odbędą się w Poznaniu za rok – do 5 do 7 lutego 2016 roku.

Stoisko marki Lowrance (firma Parker Poland).

Sprzęt marek Crewsaver i Yak (firma Makanu).

pantaenius.pl/kradzieze

FOT. MAGAZYN „WIATR” (2)

Jesteśmy już
10 lat w Polsce

Niemcy · Wielka Brytania · Monaco · Dania
Austria · Hiszpania · Szwecja · USA · Australia
Nautica Nord · ul. Gradowa 11
80-802 Gdańsk · Tel. +48 58 350 61 31
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Bakista Cup na początek lata

„Bryza 33” zajęła przed rokiem trzecie miejsce w grupie ORC.

„Loxa” – drugie miejsce w grupie I KWR.

Statkiem komisji będzie żaglowiec „Olander”.

Regaty będą rozgrywane na trasie Świnoujście – Darłowo – Świnoujście.

T

reklama

egoroczne Regaty po Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim Bakista Cup będą rozgrywane na trasie
Świnoujście – Darłowo – Świnoujście. To
trzecia edycja imprezy mającej propagować
turystyczną żeglugę między nowymi przystaniami zachodniego wybrzeża. W tym roku
głównym organizatorem regat został Jacht
Klub Morski Joseph Conrad z Kołobrzegu.
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Fot. Marek Wilczek (3)

Załogi wystartują ze Świnoujścia 28 czerwca, w pierwszą niedzielę letnich wakacji.
Pierwszego dnia udadzą się do Dziwnowa,
a nazajutrz do Kołobrzegu, gdzie na redzie
rozegrany zostanie wyścig portowy. Kolejny
etap to żegluga do Darłowa, gdzie także odbędzie się wyścig w pobliżu plaży. W każdym
z portów żeglarze będą podejmowani przez
gospodarzy i nagradzani za poszczególne

etapy. W piątek 3 lipca rozpocznie się etap
powrotny Darłowo – Świnoujście, będący
jednocześnie 33. edycją Regat o Puchar
Gryfa Pomorskiego. Miniaturkę trofeum,
którego oryginał znajduje się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Szczecinie, otrzymają zwycięzcy w grupie KWR. Uroczyste
zakończenie zaplanowano przy kei portu
jachtowego w Świnoujściu (sobota, 4 lipca,
godz. 18.00).
Klasyfikacja będzie prowadzona dla grup
z pomiarami KWR i ORC. W regatach mogą
uczestniczyć także jednostki bez pomiarów
oraz jachty i żaglowce towarzyszące. Zgłoszenia są przyjmowane do całych regat lub
tylko do wybranych etapów – to ważne dla
wszystkich, którzy nie mogą sobie pozwolić
na dłuższy urlop w terminie imprezy.
Statkiem komisji sędziowskiej będzie piękny żaglowiec „Olander”, na co dzień cumujący na przystani Campingu Marina. „Nawigator XXI”, statek szkolno-badawczy Akademii
Morskiej w Szczecinie, będzie zabezpieczał
regaty i przyjmie na pokład dziennikarzy
oraz fotoreporterów. Natomiast sklep Bakista
przygotuje nagrody, które zostaną rozlosowane wśród uczestników. Harmonogram regat
oraz dokumenty znajdziecie na stronie internetowej www.regatyunityline.strefa.pl.
kwiecień 2015

Janmor 700. Nowy mały houseboat

reklama
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„Polonez” rozwija skrzydła

D

o 10 lipca trwać będzie przyjmowanie zgłoszeń do XVI edycji
Baltic Single & Double Handed
Polonez Cup Race. Nie zwlekajmy z wypełnieniem formularza, gdyż im wcześniej
znajdziemy się na liście startowej, tym
mniej zapłacimy za zgłoszenie.
Regaty „Poloneza” to tradycyjny wyścig rozgrywany na trasie Świnoujście –
Christiansø – Świnoujście. Na starcie staną
samotnicy oraz załogi dwuosobowe. Być
może uda się w tym roku zorganizować wyścig dodatkowy na Odrze, przy szczecińskich
Wałach Chrobrego, na który, oprócz uczestników wyścigu głównego, zaproszeni zostaną
wszyscy chętni żeglujący solo lub w załogach
dwuosobowych. – Od kilku lat planujemy
organizację prestartu w Szczecinie – mówi
Krzysztof Krygier. – Wierzę, że ten projekt
przybliży regaty „Poloneza” mieszkańcom
miasta i turystom. Będzie też doskonałą okazją dla załóg, by odwiedzić nową marinę na
Wyspie Grodzkiej, zobaczyć pokaz sztucznych ogni zorganizowany w ramach festiwalu
Pyromagic oraz zwiedzić pierwszy budynek
restaurowanego kompleksu Starej Rzeźni na
Łasztowni, gdzie zaplanowano ciekawe wydarzenia kulturalne i szkoleniowe.
W tegorocznym „Polonezie” prowadzona
będzie osobna klasyfikacja dla łodzi typu
Setka. Miłośnicy tej konstrukcji uznają start
w regatach jako kwalifikację do wyścigu
Setką przez Atlantyk. Być może uda się także stworzyć klasyfikację w klasie Mini 650
– byłoby to niezwykłe wydarzenie dla regatowego żeglarstwa na Bałtyku. Pasjonująco
mogłaby przebiegać na przykład rywalizacja w tej konkurencji między Radkiem Ko-

CHRISTIANSØ

BORNHOLM

BORNHOLM

Morze Bałtyckie

NIEMCY

Morze Bałtyckie

POLSKA

START

ŚWINOUJŚCIE

NIEMCY

META

POLSKA

ŚWINOUJŚCIE

Trasa regat: jachty omijają lewą burtą Christiansø...

...i wracają do Świnoujścia.

walczykiem (jacht powstaje w Szczecinie)
a Krzysztofem Kołakowskim (buduje jacht
w Ostródzie). Udział w regatach i pokonanie
całej trasy zapowiedział też Krzysztof Baranowski. Kapitan stanie za sterem „Poloneza”, na którym przed laty opłynął świat.
Historia regat rozpoczęła się w 1973 roku
od wyścigu Kuby Jaworskiego i Jerzego
Siudego rywalizujących na jachtach typu
Taurus. Nazwa imprezy i głównej nagrody
(puchar „Poloneza”) powstała w celu upamiętnienia rejsu Krzysztofa Baranowskiego.
W 2010 roku wyścig reaktywowano po 27
latach przerwy – na starcie stanęło wtedy 15
sterników. Od tamtej pory impreza każdego
lata mocniej rozwija skrzydła. W 2011 roku
było już 20 śmiałków. W 2012 rywalizowało 40 żeglarzy. Po raz pierwszy organizator
zastosował wówczas profesjonalny tracking

satelitarny Yellowbrick, dzięki któremu
kibice mogą śledzić regaty w internecie.
W 2013 roku podjęto decyzję o zaproszeniu
do regat załóg dwuosobowych, dzięki czemu zgłosiło się 104 żeglarzy („Polonez” do
dziś jest jedyną imprezą dla załóg dwuosobowych na naszym wybrzeżu). Pierwszy raz
w polskiej imprezie regatowej wystartował
jacht klasy IMOCA 60 – „Energa” Zbigniewa Gutkowskiego ustanowiła rekord trasy
(14 godzin i 43 minuty). Przed rokiem padł
natomiast rekord frekwencji – do „Poloneza”
zgłosiło się 124 żeglarzy. Ilu ich będzie za
kolejnych pięć lat, jeśli impreza nadal będzie
się rozwijać tak dynamicznie?
Harmonogramy tegorocznych wydarzeń,
listy startowe oraz wszystkie informacje
dla uczestników i kibiców publikowane są
na stronie www.regaty-poloneza.pl.

Start w regatach na „Polonezie” zapowiedział Krzysztof Baranowski.

www.wiatr.pl

CHRISTIANSØ

Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla łodzi typu Setka.

Fot. Marek Słodownik (2)
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„Totem” czekał na remont 20 lat

W

hangarze Mariny Club przy
ul. Przestrzennej w Szczecinie
remontowany jest jacht „Totem”, który na początku lat 60. zbudowano
w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida
Teligi. To drewniana jednostka typu Vega,
niezwykła pamiątka – przykład szczecińskiej myśli technicznej z dawnych lat. Wodowanie planowane jest w 2017 roku.
Niegdyś prawie w każdej przystani cumował podobny jacht szkoleniowy. Vegi
wyruszały na morze z Mariny Pogoń,
z portu Pałacu Młodzieży (dzisiejsze Centrum Żeglarskie) oraz z przystani Harcerskiego Ośrodka Morskiego. Pozostało ich
niewiele: „Magnolia”, „Tytan”, „Gandalf ”...
„Totem” ponad 20 lat stał na lądzie i czekał na opiekuna. Marcin Raubo, szef Mariny Club, armator pięknego drewnianego
stara o nazwie „Rozpiór”, wypatrzył go
w zrujnowanej fabryce domów pod Wolinem. „Totem” wrócił do Szczecina 50
lat po swych narodzinach, by w hangarze
przy ul. Przestrzennej czekać na nowe życie. – Jacht był w marnym stanie. Remont
prowadzimy w taki sposób, aby odtworzyć
łódź w całości według projektu ze stoczni Teligi – mówi Marcin Raubo. – Będzie
to wyjątkowa jednostka, gdyż większość
wciąż pływających jachtów tego typu poddano znacznym modyfikacjom. Odnaleźliśmy także oryginalny maszt, był prawie
w idealnym stanie – przez 20 lat leżał pod
ścianą w hangarze HOM, ponieważ przed
laty zabrano stamtąd jedynie kadłub. To
prawdziwy cud.
Z Muzeum Narodowego w Szczecinie
szkutnicy otrzymali oryginalne plany klasy Vega, między innymi dokładne rysunki
wszystkich żagli oraz elementów stalowych
– każdy był osobno projektowany i wyrabiany. W taki więc sposób jest prowadzony remont. Jedynie silnik zyska nową moc, gdyż
oryginalny miał zaledwie 7 KM. W pracach
uczestniczą osoby, które budowały łódź
przed laty, załogą szkutników dowodzi Witomierz Witkowski. Po remoncie jacht będzie pływać pod banderą Yacht Klubu Polski Szczecin. Posłuży do szkoleń, edukacji
morskiej i będzie startować w regatach.
Marcin Raubo jest armatorem luksusowej
nowoczesnej jednostki Sunbeam 36.1, ale
ma także sentyment do starych jachtów, które odchodzą w zapomnienie. Tą pasją chciałby zarazić żeglarzy z innych przystani. – Dla
wielu klubów stare drewniane jednostki są
problemem – mówi. – Lata zaniedbań i chałupniczych napraw doprowadziły do tego, że
kompleksowa renowacja jest czasochłonna
i droga. Łatwiej jest pozbyć się takiej łodzi.
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„Totem” jest remontowany w hangarze Mariny Club.

Edmund Bąk, dyrektor stoczni, oraz załoga szkutników.

Kazimierz „Kuba” Jaworski i Edward Hoffman.

Ale kiedy wszystkie stare jachty pójdą do
pieca, po dawnej świetności szczecińskiej
stoczni pozostaną jedynie wspomnienia.
Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi w Szczecinie działała od 1946 do
1997 roku. Po wojnie powstały warsztaty
szkutnicze w Nowym Warpnie. Zajmowały
się głównie remontami sprzętu rybackiego.
W 1947 roku warsztaty przeniesiono do
Szczecina na ul. Światowida. Rozpoczęto
produkcję szalup ratunkowych, kajaków
i jednostek sportowych o drewnianym poszyciu. W 1956 roku Urząd Morski przekazał stoczni nabrzeże Mak 3 należące przed
wojną do stoczni Ostseewerft. Odbudowano hale produkcyjne i magazyny. W 1961
roku rozpoczęto seryjną produkcję jachtów
typu Cadet, zbudowano też pierwszy jacht
pełnomorski Folkboat. W kolejnych latach
powstawały łodzie typu Micron, Omega,
Tom 110, Vega, Amigo, Antares, Arcturus,
Dragon, Capella i Orion. Wszystkie na podstawie polskich dokumentacji technicznych.
W 1970 roku, na żądanie załogi, stocznia
przyjęła imię polskiego żeglarza samotnika – Leonida Teligi. Krótko potem powstał

pierwszy jacht typu Taurus oraz „Polonez”,
na którym Krzysztof Baronowski odbył
rejs dookoła świata. W 1973 roku rozpoczął
się okres budowy kadłubów z laminatów
– pierwszymi jednostkami były popularne
cariny, kolejnymi – cartery budowane na licencji amerykańskiej. W 1975 roku powstał
„Spaniel”, na którym Kazimierz „Kuba” Jaworski wystartował w regatach OSTAR, zajmując drugie miejsce w swojej klasie i trzecie
w ogólnej klasyfikacji, a krótko potem jacht
„Bumerang”, na którym Jerzy Siudy startował w regatach Admiral’s Cup. W latach
1978 – 1980 rozpoczęto budowę jednostek
typu Skorpius, zwodowano też „Spaniela II”
dla Kazimierza Jaworskiego na kolejne regaty OSTAR (zwycięstwo w grupie jednokadłubowców) oraz „Cetusa” Jerzego Siudego
na Admiral’s Cup. Po kilku kolejnych latach,
wielu kłopotach i przekształceniach własnościowych stocznia zakończyła działalność
w październiku 1989 roku.
Informacje o Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi zaczerpnięto z opracowania Janusza
Charkiewicza.

kwiecień 2015

Dlaczego „Cichy” wraca do Europy?

P

o przerwaniu w RPA samotnej wyprawy dookoła świata Tomasz Cichocki żegluje w załogowym rejsie
do Francji. „Wracam na linię startu” – napisał tuż przed opuszczeniem Afryki. Dlaczego nie zdecydował się rozpocząć okołoziemskiego rejsu non stop z Port Elizabeth?
Aby rejs dookoła świata został uznany
przez organizację World Sailing Speed Record Council, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim trasa musi
liczyć nie mniej niż 21600 mil morskich liczonych po ortodromie. Start i meta muszą
się znajdować w tym samym miejscu (zawsze na północ od równoleżnika 45 stopnia
szerokości geograficznej południowej). Na
przykład uczestnicy regat The Race 2000
nie odbyli klasycznych rejsów okołoziemskich, gdyż zaczynały się one w Barcelonie, a kończyły w Marsylii. W kolejnym
punkcie regulaminu czytamy, że jacht musi
przepłynąć równik i wszystkie południki.
Po rekordy żeglarze najczęściej wyruszają
z Francji, gdzie linię startu wytyczono między lądem a wyspą Quessant leżącą nieopodal Brestu. Możliwy jest oczywiście start
z innego miejsca, ale wymaga on spełnienia
wszystkich wymienionych warunków. Kiedy Roman Paszke wyruszał na katamaranie
„Gemini 3” w samotny rejs trasą ze wschodu
na zachód, otrzymał zgodę na start z Wysp
Kanaryjskich, ale aby osiągnąć regulaminową długość trasy, nakazano mu okrążyć lewą
burtą Raoul Island (Kermadec Islands) leżącą na północ od Nowej Zelandii. Próba opłynięcia świata przez Tony’ego Bullimore’a

sprzed kilku lat z Hobart do Hobart także
była zaakceptowana przez radę, gdyż miasto leży na szerokości 42 równoleżnika
(niestety próby Tony’ego i Romana Paszke
zakończyły się niepowodzeniem). Oczywiście południowe porty wykorzystywane są
zazwyczaj przez żeglarzy z antypodów, dla
których żegluga na linię startu w Europie
byłaby zbyt długa i bezcelowa.
Cichocki także mógłby rozpocząć trzeci
okołoziemski rejs w Port Elizabeth. Dodge
Morgan w latach 80. wypłynął z Newport
po rekord samotnej żeglugi dookoła świata,
ale musiał się zatrzymać na Bermudach. Po
naprawie jachtu ogłosił, że nowym portem
startowym jest St. George’s. Tam też zakończył swoją wyprawę. Podobnie postąpiła dekadę później Brytyjka Samantha Brewster.
Płynęła ze wschodu na zachód, ale awaria
jachtu zatrzymała ją w brazylijskim Santos.
Kontynuowała rejs i chciała go zakończyć
w Brazylii, ale upływający termin czarteru
jachtu zmusił ją do zakończenia wyprawy
w Anglii. Jej wyczyn uznano za okołoziemski rejs z jednym postojem.
Cichocki wybrał powrót do Brestu i ponowny start z tego samego miejsca, gdyż
chce odbyć rejs klasyczną drogą z Europy do Europy. Z Port Elizabeth na Wyspy
Zielonego Przylądka (4500 mil) jacht „Indykpol” żeglował z czteroosobową załogą,
a jednostką dowodził Wojciech Kot, współwłaściciel stoczni Delphia Yachts. Kolejnym przystankiem „Indyka” będą Wyspy
Kanaryjskie.
Marek Słodownik

Wypadek jachtu „Magnus Zaremba”

W
FOT. WWW.ZEGLUJMYRAZEM.COM

yprawowy jacht „Magnus Zaremba” stracił maszt w sztormie, który w marcu szalał u wybrzeży Norwegii. Eugeniusz Moczydłowski,
kapitan i właściciel jednostki, zmierzał do
Norwegii, by tam naprawić uszkodzony ster.
Maszt złamał się na wysokich falach, gdy łódź

Niezwykły kadłub „Magnusa Zaremby”.

www.wiatr.pl

przetoczyła się kilem do góry. Ekipę podjęła
z wody załoga śmigłowca, która odebrała sygnał z radiopławy EPIRB. Kadłub ocalał i został odholowany przez statek ratowniczy.
„Magnus Zaremba” to solidna aluminiowa jednostka, którą Moczydłowski budował
w Gdańsku przez pięć lat. Koszt budowy
wyniósł około 1,7 mln zł. Kapitan mówił na
naszych łamach: „Ten jacht to kropka nad
»i« w mojej karierze żeglarskiej – obowiązek i marzenie”. Inspiracją był francuski
szkuner „Tara”, który w 2006 roku przymarzł do pola lodowego i rozpoczął dwuletni dryf w pobliże bieguna północnego,
jak niegdyś „Fram” Fridtjofa Nansena. Od
„Tary” zapożyczono pomysł na kadłub
w kształcie spodka. Gdy jacht zamarza
w lodach, zostaje wypchnięty przez napierające pole lodowe. „Magnus” ma podnoszony hydraulicznie kil ważący 4,5 tony,
demontowany ster na pawęży oraz sterówkę
zapewniającą schronienie podczas wachty.

tel. 0048 88 48 35 888

reklama

Poradnik farby jachtowe

Tajemnice farb przeciwporostowych

C

o roku wiosną przystępujemy do
zabezpieczenia kadłuba przed porastaniem. Zwykle jakaś powłoka
farby przeciwporostowej znajduje się na dnie
naszej łodzi. Jeśli wiemy, co to za farba i zamierzamy dalej jej używać – nie ma problemu. Co jednak zrobić, gdy chcemy zmienić
produkt, na przykład na farbę w innym kolorze albo nie wiemy, jaka farba znajduje się
na dnie, bo ostatnie malowanie wykonał poprzedni armator? Czy stary antifouling trzeba
usunąć? A może należy użyć primera?
Przygotowania do sezonu najlepiej zacząć
jesienią. Po wyjęciu łodzi z wody całe dno
starannie myjemy myjką ciśnieniową lub
dość twardą szczotką. Usuwamy szlam i organizmy, które przylgnęły do dna. Ułatwi to
między innymi schnięcie kadłuba podczas
zimowego postoju. Przed myciem warto zrobić zdjęcie dna, szczególnie gdy w niektórych
miejscach jest porośnięte. Na wiosnę będziemy mogli wrócić do tej fotografii i w porośniętych miejscach nałożyć dodatkową warstwę farby przeciwporostowej. Nowy sezon
rozpoczynamy od dokładnej inspekcji kadłuba i oceny stanu istniejącej powłoki.

musimy całkowicie usunąć (dotyczy to każdej powłoki, nie tylko przeciwporostowej).
Ta sama praca czeka nas wtedy, gdy mamy
starą farbę przeciwporostową zawierającą
teflon (zwany często PTFE). Niestety na takiej powłoce żadna inna farba nie będzie się
trzymać, więc musimy ją usunąć do podkładu. Jeżeli farba podkładowa dobrze się trzyma, oczywiście możemy ją zostawić.

ma uszkodzenia lub przetarcia, miejsca te
także należy przemalować którymś z wymienionych podkładów. W wielu wypadkach starą powłokę wystarczy jedynie dobrze umyć albo umyć i lekko zmatowić. Aby
mieć pewność, która sytuacja nas dotyczy,
możemy się posłużyć tabelą zgodności farb
przeciwporostowych (jako przykład publikujemy obok tabelę dla farb marki Seajet).

Antifoulingu nigdy nie powinniśmy opalać. Jeżeli go szlifujemy, najlepiej robić to na mokro, bo
wdychanie pyłu jest bardzo szkodliwe. Farbę
przeciwporostową możemy także usuwać chemicznymi zmywaczami – to chyba najłatwiejsza
metoda. Ostatnio taki produkt, pod nazwą Zmywacz F-1, opracowały zakłady Organika Sarzyna.

Jeśli nie wiemy, jaką mamy farbę przeciwporostową na kadłubie, ale dobrze się ona
trzyma, nie ma konieczności jej usuwania.
W takiej sytuacji powinniśmy zmatowić
dno, odpylić i odtłuścić, a następnie nałożyć warstwę jednoskładnikowego podkładu
przeznaczonego pod linię wodną. Mogą to
być farby: Seajet 011 Underwater Primer,
Oliva Optimal albo Epifanes CR Antifouling
Primer. Tego typu farby stanowią tak zwaną
przekładkę, czyli warstwę kontaktową między starą i nową powłoką. Jeżeli antifouling

Zawsze warto zostawić sobie opakowanie po
farbie przeciwporostowej, której ostatnio używaliśmy. W ten sposób będziemy wiedzieli, jakiej
farby użyliśmy, a także znali tzw. numer szarży –
przyda się w razie ewentualnej reklamacji. Oczywiście można także zrobić zdjęcie puszki.

Jak widać, nie taki diabeł straszny jak go
malują, więc śmiało możecie przystąpić do
wiosennych prac. To już ostatni dzwonek
przed sezonem.
Paweł Ryżewski

Karta zgodności farb przeciwporostowych Seajet

Usuwając glony, możemy korzystać ze środków chemicznych. Doskonale sprawdzą się
Epifanes Hull Cleaner albo Yachticon Algen +
Muschel Entferner. Oba produkty dostępne są
w formie zraszacza. Środki te pozwalają uniknąć uszkodzeń podczas agresywnego skrobania. Działają także na zaschnięte porosty, które
wcześniej najlepiej namoczyć.

Zacznijmy od najczarniejszego scenariusza. Kiedy musimy całkowicie usunąć
stary antifouling? Po pierwsze, wtedy, gdy
stara powłoka jest w złym stanie i słabo
się trzyma kadłuba – łuszczy się, pęka lub
odchodzi. Żadna nowa farba nie będzie się
trzymać na takim podłożu i starą powłokę
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Istniejąca farba przeciwporostowa

Farby przeciwporostowe Seajet: 031 Samurai,
032 Professional, 033 Shogun, 034 Emperor,
035 Hard Racing, 037 Costal

Hempel Hard Racing
Hempel Mile Dynamic
International Micron Extra
International Cruiser
International Trilux
International Interspeed Ultra
International VC Offshore
International VC 17M
Jotun Non Stop
Jotun Racing
Nautix A2
Nautix A3
Oliva VSE
Plastimo Classic
Plastimo Racing
Sea-Line Antifouling
Sea-Line Aluplus
Nieznana twarda farba przeciwporostowa
Nieznana samopolerująca farba przeciwporostowa
Nieznana farba przeciwporostowa z teflonem (PTFE)
Nieznana farba przeciwporostwa

Dno należy umyć i zmatowić papierem na mokro
Wystarczy umyć dno i można malować
Wystarczy umyć dno i można malować
Wystarczy umyć dno i można malować
Dno należy umyć i zmatowić papierem na mokro
Dno należy umyć i zmatowić papierem na mokro
Dno należy umyć i zmatowić papierem na mokro
Należy usunąć istniejący antifouling
Wystarczy umyć dno i można malować
Dno należy umyć i zmatowić papierem na mokro
Wystarczy umyć dno i można malować
Dno należy umyć i zmatowić papierem na mokro
Wystarczy umyć dno i można malować
Wystarczy umyć dno i można malować
Wystarczy umyć dno i można malować
Wystarczy umyć dno i można malować
Wystarczy umyć dno i można malować
Antifouling należy zmatowić i pokryć primerem 011
Antifouling należy zmatowić i pokryć primerem 011
Należy usunąć istniejący antifouling
Antifouling należy zmatowić i pokryć primerem 011

Oryginalna kamizelka asekuracyjna Izeber.

Tanguy De Lamotte w sztormiaku z linii Ozean 900.

Początek sezonu w sklepach Decathlon
Handlowa inauguracja sezonu żeglarskiego w sklepach
Decathlon trwać będzie od 3 do 16 kwietnia. Miłośnicy sportów
wodnych poznają wiosenną kolekcję odzieży i sprzętu.
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sklepy Decathlonu w całej
Polsce oferują pod jednym
dachem sprzęt i odzież do
ponad 70 sportów. Ideą firmy jest dostarczanie produktów technicznych w dobrych cenach. Podczas kwietniowej akcji
promowane będą wszystkie sporty wodne oraz odzież i sprzęt dla wodniaków:
przede wszystkim dla żeglarzy, kajakarzy
i windsurferów. Poza produktami technicznymi w sklepach znajdziecie modne produkty na co dzień. Na przykład wyjątkowo
lekkie damskie buty żeglarskie Kostadle
w łososiowym kolorze (119,99 zł), buty
żeglarskie dla dzieci w kolorze niebieskim
(79,99 zł), bawełniane polo damskie marki
Tribord (59,99 zł) oraz duży wybór szortów
i spodni żeglarskich (ceny od 59,99 zł).
W rejs z pewnością warto zabrać elastyczną bieliznę żeglarską, impregnowany ciemnoniebieski polar męski Inshoreko
(99,99 zł) oraz ciepłą kurtkę Softshell SL
900 (199,99 zł). Przydadzą się rękawiczki,
kalosze oraz czapki – z daszkiem lub cieplejsze polarowe. Szczególnie polecamy nowatorskie uniwersalne kamizelki asekuracyjne
Izeber wyglądające jak pikowane kurtki puchowe bez rękawów (199,99 zł). Izeber to nie
tylko kamizelka spełniająca normę 50N, ale
też dwustronna kurtka z zamkiem chroniąca przed wiatrem i chłodem. Jest dostępna

Damskie buty żeglarskie Kostadle.

www.wiatr.pl

Bawełniane polo damskie – kolorowo i modnie.

w pięciu rozmiarach i w trzech kolorach:
strona przeznaczona do noszenia na lądzie
może być biała, czarna lub niebieska, natomiast strona zwykle używana na wodzie,
z odblaskowymi naszywkami SOLAS na ramionach (norma EN-471), zawsze jest w tym
samym pomarańczowym odcieniu.
Przebojem kolekcji żeglarskiej są także
sztormiaki z linii Ozean 900. W takim sztor-

Sztormiak Ozean 900 – linia turystyczna.

miaku żegluje między innymi Tanguy De
Lamotte, francuski żeglarz młodego pokolenia, uczestnik okołoziemskich regat Vendée
Globe i Barcelona World Race. 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 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.
Dla regatowców i żeglarzy z małych łódek sportowych przygotowano między innymi buty piankowe (99,99 zł) oraz pianki
z długimi nogawkami i rękawami Overall
DG500 (od 159,99 zł). Popularnym produktem jest również topka regatowa DG500 dla
dzieci (99,99 zł) i dorosłych (129,99). Więcej informacji o produktach dla wodniaków
w sklepach Decathlon znajdziecie na stronie internetowej www.decathlon.pl.

Ozean 900 – linia regatowa.

Chowany i regulowany kaptur.
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rejsy przewodnik

Dokąd w rejs wiosną i latem
Na Bałtyk, na Śródziemne czy na Ocean Indyjski? W maju czy
w letnie wakacje? No i z kim wyruszyć w ten wymarzony rejs?

Z Norwegii do Szczecina
Terminy: 2.09. – 10.09.
10.09 – 18.09.
Źródło: 3 Oceans
Dwa rejsy „Chopinem” po Morzu Północnym i Bałtyku. Pierwszy rozpocznie
się w norweskim Bergen, a zakończy się
w Larvik. Drugi prowadzi przez duńskie
cieśniny w kierunku Szczecina. Udział
w każdym z etapów kosztuje 1800 zł. Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo
w obu rejsach, otrzymają zniżkę i zapłacą
3420 zł. Ceny obejmują zakwaterowanie
w trzyosobowych kabinach, wyżywienie
(trzy posiłki dziennie) oraz opłaty portowe
i paliwo. Uczestnicy we własnym zakresie
wykupują ubezpieczenia.

Intensywny rejs pływowy
Termin: 25.07. – 02.08.
Źródło: Kubryk

Z

apraszamy do lektury przewodnika magazynu „Wiatr”. Przedstawiamy propozycje wiosennych
i letnich rejsów organizowanych przez
polskie agencje żeglarskie. Wierzymy, że
ułatwią wam podjęcie decyzji, dokąd wyruszyć na wytęsknioną wyprawę. Kolejny
odcinek przewodnika („Dokąd w rejs jesienią i zimą”) opublikujemy po sezonie.

Rejs po szwedzkie śledzie
Termin: 9.05. – 16.05.
Źródło: 3 Oceans
Rejs dla młodzieży i dorosłych. „Fryderyk Chopin” wyruszy z Gdyni. Celem podróży są szwedzkie porty Kalmar i Visby.
To miasteczka z bogatą historią i świetnie
zachowanymi zabytkami. Zaplanowano
między innymi program edukacyjny dla
młodzieży – podczas zajęć uczestnicy będą

Fot. Jakub Pierzchała

mogli poznać i lepiej zrozumieć świat, który nas otacza. Cena: 1590 zł. Obejmuje zakwaterowanie w trzyosobowych kabinach,
wyżywienie (trzy posiłki dziennie) oraz
opłaty portowe i paliwo. Uczestnicy we
własnym zakresie wykupują ubezpieczenia.

Śladami wikingów
Termin: 14.06. – 25.06.
Źródło: 3 Oceans
„Fryderyk Chopin” wyruszy ze Szczecina i pożegluje przez cieśniny duńskie w kierunku norweskiego Stavanger. U wybrzeży
Norwegii załoga będzie podziwiać wysokie
brzegi i wąskie zatoki wcinające się głęboko w ląd. Cena 2500 zł. Obejmuje zakwaterowanie w trzyosobowych kabinach, wyżywienie (trzy posiłki dziennie) oraz opłaty
portowe i paliwo. Uczestnicy we własnym
zakresie wykupują ubezpieczenia.

Kameralna przystań w Korčuli. Jeden z ostatnich przystanków przed Dubrownikiem.
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Zachodnia Sycylia
i kurs fotografowania
Termin: 5.09. – 12.09.
Źródło: Globtourist
Rejs jachtem Cyclades 43.4 rozpocznie
się w Palermo na północy Sycylii. Załoga
popłynie na zachód w kierunku Wysp Egadzkich i dotrze do portu Marsala, malowniczego sycylijskiego miasta założonego
przez Kartagińczyków. Następnie uczestnicy udadzą się do Trapani, by podczas wieczornego spaceru podziwiać nastrojowo
oświetlone zabytki. Na szlaku znajdą się
także urokliwe zatoki – Castellammare del
Golfo, nad którą wznoszą się mury dawnego zamku, oraz Mondello, przyciągająca
miłośników surfowania, siatkówki i dyskokwiecień 2015

FOT. SHUTTERSTOCK.COM

„Fryderyk Chopin” pod pełnymi żaglami.

Szkoleniowy rejs po staż na jachcie
„Sleipnir”. Start w Amsterdamie, pięknym
mieście o bogatej historii i wyjątkowej
atmosferze. Żegluga między Den Helder
a Borkum będzie się odbywać w cyklach
sześciogodzinnych. Raz prąd pływowy
będzie sprzyjać żegludze (podaruje do
trzech węzłów), następnym razem będzie
przeszkadzać – jacht, płynąc na pełnych
żaglach, uzyska prędkość ledwie dwóch
węzłów względem dna. Rejs zakończy się
w Bremerhaven, gdzie warto odwiedzić Atlanticum, miejsce w którym w nowoczesny
i ciekawy sposób przedstawiono życie Morza Północnego i Oceanu Atlantyckiego.
Kapitanem będzie Adam Uszyński. Cena:
2200 zł. Zawiera wszystkie opłaty związane z rejsem, a także pościel i sztormiaki.

WYdarzeNIA PERYSKOP

tek na World Festival on the Beach. Cena:
atr 03-2015-B 1695 zł. Zawiera kurs fotografowania. Nie
obejmuje transportu, wyżywienia, opłat
marca 2015 14:56:36
portowych, paliwa, końcowego sprzątania i ubezpieczenia kaucji (pobierana jest
składka do wspólnej kasy jachtu – około
170 euro od osoby).

Z Dubrownika do Czarnogóry
Termin: 29.08. – 5.09.
Źródło: Globtourist
Spacery wąskimi uliczkami Dubrownika, niesamowita atmosfera chorwackiego
miasta oraz przepiękne krajobrazy – w takiej scenerii rozpocznie się rejs do Czarnogóry, która z pewnością przypadnie do
gustu miłośnikom zabytkowego budownictwa. Atrakcją będzie Zatoka Kotorska
przypominająca fiordy, wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Załoga będzie żeglować jachtem typu Bavaria 44. Cena: 1695 zł. Koszty ubezpieczenia
kaucji, końcowego sprzątania, wyżywienia, opłat portowych, administracyjnych
oraz paliwa załoga pokrywa ze wspólnej
kasy jachtowej (składka po 160 euro). Cena
nie obejmuje kosztów transportu.

jmuje transportu. Składka na wyżywienie,
opłaty portowe, paliwo, końcowe sprzątanie oraz ubezpieczenie kaucji wynosi około
170 euro od osoby.

Rejsy w południowej Chorwacji
Termin: kwiecień – październik
Źródło: Globtourist
Sezon rejsów w Chorwacji firma Globtourist rozpoczyna 25 kwietnia. Na początek wyprawa z Trogiru do Dubrownika,
podczas której będzie czas na zwiedzanie,
kąpiele słoneczne, żeglowanie oraz kosztowanie lokalnych przysmaków. A to wszystko pod przewodnictwem doświadczonego
skippera. Cena tygodniowego rejsu: od
1195 zł do 1845 zł (zależy od terminu imprezy). Cena obejmuje pobyt na jachcie, usługi
skippera, ubezpieczenia oraz pakiet VIP

zawierający transit log, sprzątanie, kaucję,
opłatę klimatyczną oraz Wi-Fi. Cena nie
zawiera kosztów transportu oraz składki do
wspólnej kasy jachtu (średnio 120 euro od
osoby). Uczestnicy rejsów mogą skorzystać
z transportu autokarowego w cenie 400 zł
za przejazd w obie strony.

Południowe wybrzeże Turcji
Termin: 19.09. – 26.09.
Źródło: Globtourist
Rejs jachtem Oceanis 50 Family rozpocznie się w porcie Göcek leżącym na północny wschód od greckiej wyspy Rodos.
Region zachwyca górzystymi krajobrazami oraz kuchnią, która jest uznawana za
jedną z najlepszych na świecie. Na trasie
znajdzie się między innymi Kaş, niewielki
kurort, który jest świetną bazą nurkową. 

FOT. GLOBTOURIST

Przygoda w Zatoce
Neapolitańskiej
Termin: 11.07. – 18.07.
Żródło: Globtourist
Eksplorowanie jachtem typu Cyclades 43.4 najpiękniejszych miejsc Zatoki
Neapolitańskiej załoga rozpocznie w Neapolu, u stóp Wezuwiusza. Celem podróży
jest między innymi Sorrento, a także wyspa Capri, którą upodobali sobie celebryci
z całego świata. Na trasie znajdą się również miasto Salerno oraz wyspy Ventotene,
Ponza i Ischia. Cena: 1695 zł. Cena nie obewww.wiatr.pl

Tureckie klimaty. Rejs rozpocznie się w porcie Göcek leżącym na północny wschód od Rodos.
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rejsy przewodnik

Łodzią typu Merry Fisher po Zatoce Gdańskiej.

Cena: 1695 zł. Na wyżywienie, opłaty portowe, paliwo, końcowe sprzątanie i ubezpieczenie kaucji pobierana jest składka do
wspólnej kasy jachtu po 200 euro od osoby.
Cena nie obejmuje transportu.

Katamaranem po Adriatyku
Terminy: od kwietnia
do października
Źródło: The Yachting Club
Polska firma The Yachting Club organizuje w Chorwacji luksusowe rejsy na katamaranach typu Lagoon (ze skipperem lub bez).
Katamaran zapewnia bezpieczną i komfortową żeglugę. Niskie zanurzenie jachtu
pozwala cumować niemal w każdej zatoce.
Duży salon, ogromny kokpit oraz materace
do opalania gwarantują wakacje tak komfortowe jak w pięciogwiazdkowym hotelu.
Cena tygodniowego rejsu: od 4400 euro za
jacht. Nie zawiera kosztów transportu, opłat
portowych, paliwa i wyżywienia.

Jachtem motorowym
po Zatoce Gdańskiej
Terminy: od maja do września
Źródło: Dobre Jachty
Firma Dobre Jachty organizuje rejsy
jachtami motorowymi marki Jeanneau po
Zatoce Gdańskiej. Załogi wypływają na
kilka godzin lub kilka dni. Jednostki typu
Merry Fisher i Cap Camarat stacjonują
w Gdyni. Uczestnicy rejsów wyruszają
w stronę Sopotu, podziwiając po drodze
wysoki Klif Orłowski. W upalne dni mogą
na chwilę wyłączyć silnik i zrobić przerwę
na kąpiel. Przy sopockim molo cumują
kilka godzin lub całą noc. Zmierzając do
Gdańska, oglądają Westerplatte i Twierdzę
Wisłoujście, a następnie kierują się do centrum miasta, płynąc wzdłuż stoczniowych
doków oraz wysokich burt statków. Dalsza
podróż Motławą pozwala od strony wody
podziwiać stary Gdańsk. Idealnym miejscem na nocleg jest marina na Ołowiance,

Z jakim ubezpieczeniem na rejs

W

yruszając w rejs, kapitan jachtu
może wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera obejmujące odpowiedzialność prawną kapitana i załogi za szkody osobowe i majątkowe.
Także za szkody wyrządzone własnej załodze.
Pamiętajmy, że skipper odpowiada własnym
majątkiem za wszystkie szkody wyrządzone
innym osobom podczas żeglugi, cumowania,
w trakcie manewrów portowych czy podczas
używania pontonów będących na wyposażeniu jachtów. Taka polisa chroni przez cały rok
podczas korzystania z jednostek należących
do innych armatorów. Ubezpieczenie działa
w sytuacji, gdy polisa użytkowanego jachtu
nie gwarantuje skipperowi pełnej ochrony.
Mogą je wykupić osoby prywatne prowadzą-
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ce rejsy oraz żeglarze zawodowi. W OC skippera ważne jest także ubezpieczenie utraty
kolejnego czarteru przez armatora (gdy jacht
wymaga dłuższej naprawy). Pamiętajmy też
o ubezpieczeniu kosztów związanych z anulowaniem bądź skróceniem podróży (na przykład w wyniku nagłej choroby skippera).
Chcąc zadbać o pełną ochronę, warto pomyśleć o ubezpieczeniu kosztów leczenia za
granicą, ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz o ubezpieczeniu kaucji
zatrzymanej zgodnie z umową czarterową
w wyniku szkody powstałej podczas żeglugi.
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.

Bałtycki Express na Bornholm
Termin: 6.05. – 10.05.
Źródło: Kubryk
Bałtycka propozycja dla tych, którym
obowiązki rodzinne i zawodowe nie pozwalają na dłuższy rejs. Wystarczy zdobyć
trzy dni urlopu, by naładować na morzu
akumulatory. Rejs rozpocznie się w Świnoujściu, skąd załoga popłynie na Bornholm. Uczestnicy odwiedzą tętniące życiem Rønne z drewnianymi domami. Po
wschodniej stronie wyspy czeka urokliwe
Svaneke, niewielka osada rybacka zwana
Osobista polisa na rejs ważna jest także dlatego, że korzystając z obcego jachtu, nigdy
nie wiemy, czy armator opłacił składkę w terminie. Zwykle nie znamy także pełnej treści
umowy zawierającej wyłączenia lub określone
sumy ubezpieczeń. Może to wynikać z bariery
językowej lub różnych standardów ubezpieczeń w różnych krajach i w różnych flotach.
Dlatego warto polegać na własnej polisie.
Szkody spowodowane rażącym niedbalstwem skippera często nie są uwzględnione w ubezpieczeniu casco jachtu zawartym
przez armatora. W takiej sytuacji można się
więc spodziewać, że w razie odmowy wypłaty odszkodowania armator zwróci się z roszczeniem do skippera. Jeżeli nie ma on specjalistycznej polisy, będzie odpowiadał własnym
majątkiem. Polisa chroni ubezpieczonego
także przed nieuzasadnionymi roszczeniami
innych osób.

kwiecień 2015

FOT. NICOLAS CLARIS, AREK REJS

Katamaran Lagoon 450. Chorwackie rejsy z firmą The Yachting Club.

skąd rozciąga się piękny widok. Kolejnego
dnia załogi płyną Martwą Wisłą w kierunku Wisły i dalej, przez Zatokę Gdańską,
na Hel. Stamtąd najczęściej płyną wzdłuż
Mierzei Helskiej, odwiedzając Jastarnię,
Kuźnicę i Juratę. Niskie zanurzenie jachtów Merry Fisher pozwala cumować niemal w dowolnym miejscu, także wzdłuż
pól campingowych. W drodze powrotnej
do Gdyni uczestnicy rejsów kierują się
w okolice Babich Dołów, by obejrzeć pozostałości po dawnej torpedowni. Wynajęcie
jachtu dla kilku osób na tydzień kosztuje
7500 zł. Łodzie można także czarterować
na godziny.

słonecznym miastem, najdalej na wschód
wysunięta miejscowość Danii. Rejs odbędzie się na sprawdzonym i dzielnym jachcie
„Duch Morza”. Kapitanem będzie Witold
Cichocki. Cena: 1200 zł. Opłata obejmuje
wszystkie koszty związane z rejsem, także
pościel na jachcie, sztormiaki i końcowe
sprzątanie.

podwodnego świata zachwyci ogromna laguna oraz otaczająca wyspę rafa koralowa.
Na szlaku z Nowej Zelandii na Nową Kaledonię zaplanowano przystanek na wyspie
Norfolk należącej do Australii, gdzie żyją
potomkowie buntowników z „Bounty”.
Cena: 3500 zł. Nie obejmuje transportu,
wyżywienia, opłat portowych i paliwa.

Z Nowej Zelandii
na Nową Kaledonię
Termin: 05.05. – 18.05.
Źródło: Skiff – Michał Palczyński

Przez Gotlandię do Sztokholmu
Termin: 18.07. – 25.07.
Źródło: Kubryk

Michał Palczyński płynie jachtem „Crystal” dookoła świata ze wschodu na zachód
(wyruszył z Lizbony we wrześniu 2013
roku). Za nim Atlantyk, Horn, Pacyfik,
ale jeszcze pół świata przed nim. Michał
oferuje miejsca na swoim jachcie wszystkim chętnym. Na początku maja wyruszy
z Wyspy Północnej, która jest prawdziwą
mozaiką krajobrazów. Pełno tam zatoczek
z wyspami i krystalicznie czystą wodą,
malownicze wybrzeża z szerokimi piaszczystymi plażami, górskie krajobrazy
i wulkany. Nowa Kaledonia, leżąca w sercu
Oceanu Spokojnego, również należy do najpiękniejszych zakątków globu. Miłośników

Prawdziwe żeglarstwo – 250 mil po Bałtyku. Po opuszczeniu Świnoujścia załoga
skieruje jacht „Duch Morza” na Gotlandię.
Po trzech godzinach za rufą zniknie ląd,
a uczestnicy poczują atmosferę życia na
jachcie i rytm wacht. Pierwszym portem
będzie Visby. Starówka miasteczka jest
zatopiona w czasach średniowiecznych.
Brukowane wąskie uliczki, mury obronne,
malutkie domki i kościół robią duże wrażenie. Po opuszczeniu Visby jacht pożegluje
na północ w stronę szwedzkich szkierów.
Ten etap rejsu gwarantuje piękne widoki
i spokojną żeglugę, której finałem będzie
Sztokholm. Cena: 1770 zł. Opłata obejmuje
wszystkie koszty związane z rejsem, pościel i sztormiaki. Nie obejmuje powrotu ze
Sztokholmu.

Wybierasz się
na czarter?

Weź ze sobą nasze
ubezpieczenie!
 OC Skippera
 Pakiety Czarterowe
 Ubezpieczenie Kaucja Plus

Przez Ocean Indyjski w 49 dni
Termin: 22.06. – 09.08.
Źródło: Skiff – Michał Palczyński

FOT. WWW.WWW.SKIFF.PL

Bajkowa rafa Chesterfield.

To rejs dla poszukujących nowych wyzwań, gdyż rzadko się trafia okazja do
przepłynięcia Oceanu Indyjskiego. Na
trasie z Darwin na Mauritius załoga jachtu „Crystal” przez siedem tygodni pokona
ponad 4500 mil. Pasat na Indyjskim jest
najsilniejszy, więc na pewno będzie to 

Michał Palczyński. Kapitan jachtu „Crystal” zaprasza na dalekie egzotyczne wody.

www.wiatr.pl
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rejsy przewodnik

Polski jacht „Jam Session” stacjonuje w Chorwacji.

Intensywne rejsy szkoleniowe dla skipperów – Adriatyk lub Bałtyk.

szybkie żeglowanie. Pierwszy przystanek to
Wyspa Bożego Narodzenia. Ten zagubiony
na oceanie skrawek lądu jest terytorium zamorskim Australii i leży około 200 mil na
południe od Jawy. Wyspa słynie z przepięknych raf i wielu egzotycznych gatunków ptaków. Na trasie rejsu są też rajskie Wyspy Kokosowe. Tworzą je dwa atole składające się
z 27 koralowych wysepek. Powitanie Afryki
nastąpi na Rodrigues po najdłuższym przeskoku (2000 mil po otwartym oceanie). Rejs
zakończy się w Port Louis na Mauritiusie,
gdzie przewidziano kilka dni na zwiedzanie wyspy. Mauritius to nie tylko cudowne
plaże, ale też ciekawe ogrody botaniczne,
urocze kolonialne domy plantatorów i kolorowe hinduskie świątynie. Cena: 8700 zł.
Nie obejmuje transportu, wyżywienia, opłat
portowych i paliwa.

to najpiękniejszy fragment rafy. Przez 28
dni załoga pokona 2300 mil. Cena: 5400
zł. Nie obejmuje transportu, wyżywienia,
opłat portowych i paliwa.

Pacyfik. Z Nowej Kaledonii
do australijskiego Darwin
Termin: 19.05. – 15.06.
Źródło: Skiff – Michał Palczyński
W drodze z Nowej Kaledonii jacht „Crystal” Michała Palczyńskiego zacumuje na
niezamieszkanej bajkowej rafie Chesterfield. Następnie pokona 1000 mil po Morzu Koralowym (zapowiada się przyjemna
pasatowa żegluga). Załoga odwiedzi australijską wyspę Thursday, główny ośrodek
handlowy Cieśniny Torresa, zamieszkany
przez Melanezyjczyków spokrewnionych
z ludami z Papui Nowej Gwinei. Cieśnina
Torresa, z licznymi wyspami i rafami, dostarczy wielu atrakcji nawigacyjnych. Jeśli
czas pozwoli, to program rejsu zostanie
rozszerzony o Wielką Rafę Koralową na
odcinku Cairns – Cieśnina Torresa. A jest
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Intensywne rejsy
szkoleniowe dla skipperów
Terminy:
11.04. – 18.04. (Chorwacja)
02.05. – 26.06. (Chorwacja)
20.06. – 26.06. (Gdynia)
Źródło: Punt
Osoby, które mają uprawnienia żeglarskie
i samodzielnie prowadzą rejsy, nie rezygnują
z podnoszenia swych umiejętności. Wymiana
doświadczeń, intensywna praktyka, zgłębianie tajemnic skipperów i dobra zabawa – to
właśnie pomysł na rejsy, które firma Punt
organizuje w Chorwacji i na Bałtyku. Zaplanowano manewry z wykorzystaniem silnika
i pod żaglami oraz żeglugę nocną. A także
intensywne powtórki dotyczące zasad bezpieczeństwa, ratownictwa, nawigacji oraz
obsługi instalacji i urządzeń jachtowych. Będzie też repetytorium zagadnień związanych
z przejmowaniem jachtów od firm czarterowych. Uczestnicy muszą mieć podstawy niezbędne do samodzielnego prowadzenia jachtów oraz co najmniej patent sternika.
W trakcie rejsu realizowany jest autorski program Krzysztofa Barzdo, kapitana
z dużą wiedzą i talentem pedagogicznym.
W Chorwacji załoga będzie żeglować bogato wyposażonym jachtem „Jam Session”
(Delphia 47) z pięcioma dwuosobowymi kabinami, przestronną mesą, dwiema łazienkami oraz wygodnym kambuzem. Obszerny
kokpit z dwoma kołami sterowymi mieści 10
osób i zapewnia łatwą komunikację z keją

Fot. Kamila Ostrowska

podczas postoju w porcie. Cena rejsu szkoleniowego w Chorwacji: 1080 zł (cena promocyjna w kwietniu) lub 1550 zł (cena w maju).
Zawiera miejsce na jachcie, szkolenie
i ubezpieczenia. Nie obejmuje transit logu,
sprzątania po rejsie, wyżywienia, dojazdu
do miejsca zaokrętowania, parkingu, opłat
portowych i paliwa zużytego podczas kursu.
Na Bałtyku uczestnicy będą żeglować na
jachcie typu Bavaria 38 Cruiser. To wygodna,
komfortowa, dobrze wyposażona i świetnie
utrzymana jednostka. Koszt rejsu szkoleniowego w Gdyni: 1300 zł. W cenie mamy miejsce na jachcie, szkolenie i ubezpieczenia. Cena
nie obejmuje wyżywienia, dojazdu do miejsca
zaokrętowania, opłat portowych i paliwa.

Bałtyckie perły
Terminy:
6.06. – 12.06. (Karlskrona)
4.07. – 10.07. (Bornholm)
1.08. – 7.08. (Gotlandia)
15.08. – 21.08. (Bornholm)
5.09. – 11.09. (Karlskrona)
Źródło: Punt
Dokąd wyruszyć w bałtycki rejs? Agencja Punt zaprasza na tygodniowe wyprawy
w trzech klasycznych kierunkach: szwedzkie miasto Karlskrona (najbliższe szkierowe
wybrzeże), duński Bornholm oraz Visby
(stolica szwedzkiej Gotlandii). Od czerwca
do września załogi będą wyruszać z Gdyni
na pokładzie jachtu typu Bavaria 38 Cruiser. Jednostka ma rolowaną genuę, grot
z pełnymi listwami i systemem lazy jack,
ogrzewanie Webasto, plotter map z GPS, radar, ciepłą wodę oraz lodówkę. Ostateczny
cel każdej z wypraw uzależniony będzie od
pogody i kierunku wiatru. Należy więc brać
kwiecień 2015

przewodnik rejsy

Rejsy rodzinne i turystyczne
Szkolenia żeglarskie
Obozy dla dzieci i młodzieży
Mazury i Bałtyk

•

www.ObozyZeglarskie.com www.RejsyZeglarskie.com
biuro@obozyzeglarskie.com Tel 690 964 421 lub 531 771 110

•

reklama

pod uwagę, że kapitan może obrać kurs na
litewską Kłajpedę lub łotewską Lipawę.
Cena: od 1090 zł do 1280 zł (w zależności od terminu) pokrywa miejsce na jachcie, ubezpieczenie i opiekę skippera. Nie
obejmuje wyżywienia, dojazdu na miejsce
zaokrętowania, opłat portowych i paliwa.
Osoby, które jednocześnie zapiszą się na
szkolenie na jachtowego sternika morskiego, otrzymają zniżkę na wybrany rejs po
Bałtyku w wysokości 20 proc.

Mazurski rejs dla rodzin
Termin: 28.06 – 4.07.
Źródło: Szkoła Żeglarstwa Szekla
Rodzinny rejs z dziećmi. Postoje w spokojnych przystaniach, opieka animatora zabaw,
park linowy, bunkry, park wodny, place zabaw – to wszystko sprawi, że mazurskie wakacje na jachcie zadowolą wszystkich członków rodziny. Uczestnicy odwiedzą między
innymi Giżycko, Węgorzewo, Sztynort
i Kietlice. Jachty na rejsach rodzinnych są
zabezpieczone siatkami na relingach, mają
też kamizelki ratunkowe w dziecięcych rozmiarach. Cena: 599 zł. Więcej informacji na
stronie www.obozyzeglarskie.com.

Intensywny kurs na Mazurach
Termin: 17.05. – 23.05.
Źródło: Szkoła Żeglarstwa Szekla
Intensywny kurs z egzaminem na patent
żeglarza jachtowego realizowany według
programu PZŻ i ISSA. Uczestnicy zdobędą umiejętności przydatne podczas żeglugi
na Mazurach, między innymi kładzenie
masztu oraz podstawowy serwis silnika.
Załogi poznają jeziora leżące na północ od
Giżycka: Kisajno, Dargin, Dobskie, Kirsajty, Mamry i Święcajty. Odwiedzą między
innymi Sztynort, Mamerki, Kietlice, Harsz,
Węgorzewo i Ogonki. Cena: 699 zł.

Rejsy rodzinne – żeglarska moda na aktywne rodzicielstwo.

www.wiatr.pl

Mazurski obóz dla dzieci i młodzieży ze Szkołą Żeglarstwa Szekla.

Obóz dla dzieci i młodzieży
Termin: 28.06. – 11.07.
Źródło: Szkoła Żeglarstwa Szekla
Jak rozpocząć przygodę z żeglarstwem?
Szkoła Szekla organizuje obozy, w których
mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 9 do
18 lat. Nauka prowadzona jest w formie
ciekawych warsztatów, pogadanek i zabaw.
Zajęcia praktyczne odbywają się podczas
żeglugi – dzieci manewrują jachtem, uczą
się także współpracy z innymi członkami

Fot. www.malypodroznik.pl

załogi. Jest też bogaty program zajęć pozażeglarskich. Trasa prowadzi po najpiękniejszych akwenach i zakątkach Mazur. Załoga
odwiedza najważniejsze i największe porty,
malownicze bindugi oraz ciekawe i mało
uczęszczane miejsca. Cena: 1799 zł.
Więcej informacji na stronie www.obozyzeglarskie.com.

Rodzinne żeglowanie
na katamaranie w Chorwacji
Terminy: 11.07. – 18.07.
18.07. – 25.07.
Źródło: Blue-Sails
Żagle, słońce, wiatr i rodzina w komplecie.
Trwa moda na żeglowanie z dziećmi. Agencja Blue-Sails proponuje bardzo ciekawy rejs
z chorwackiego Szybenika, podczas którego mali piraci codziennie będą odkrywać
nowe lądy i morza pod okiem doświadczonej
i uprawnionej do pracy z dziećmi animatorki
zabaw. Program rejsu rodzinnego to gry i zabawy wplecione w żeglarską i piracką fabułę,
która najmłodszym dostarczy wrażeń na morzu i na lądzie. Wszystkie kabiny mają własne
łazienki. W cenie każdej kabiny jest pakiet
małego pirata o wartości 30 euro. Wynajęcie
kabiny dziobowej nr 2 i nr 4 lub rufowej nr 3
kosztuje 1890 euro (dwie osoby dorosłe plus
dziecko do siedmiu lat). Wynajęcie kabiny
rufowej nr 1 kosztuje 1790 euro (dwie osoby
dorosłe plus dziecko do siedmiu lat).
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Otworzyła oceany dla kobiet
Jaka była Florence Arthaud? Miła, bezpośrednia – żadnego
gwiazdorstwa. Podczas rozmowy piła piwo z butelki i paliła papierosa
za papierosem. A natrętnych odpędzała słowami: „Spadaj, nie teraz”.

Listopad 1990 roku. Florence Arthaud wygrywa regaty rumowe.

F

rancuska żeglarka Florence Arthaud zginęła w marcu w powietrznym zderzeniu dwóch śmigłowców.
Do wypadku doszło w zachodniej Argentynie podczas kręcenia programu telewizyjnego typu reality show. Śmierć poniosło także
dwoje innych francuskich sportowców, medalistów olimpijskich: bokser Alexis Vastine
i pływaczka Camille Muffat. A także piloci i operatorzy kamer. W sumie katastrofa
kosztowała życie dziewięć osób.
Florence była osobą niezwykłą. Świat
usłyszał o niej w 1990 roku, gdy w wieku
33 lat wygrała czwartą edycję regat Route
du Rhum rozegranych na trasie z Francji
na Gwadelupę. Ustanowiła wówczas rekord
trasy: 14 dni, 10 godzin i 8 minut. Za rufą
zostawiła wielu utytułowanych żeglarzy:
Philippe’a Poupona, Laurenta Bourgnona,
Titouana Lamazou i Francisa Joyona. Na
trasie zmagała się nie tylko z rywalami, ale
też z własnymi słabościami. Dostała przepukliny, a zepsuty samoster zmuszał ją do
siedzenia za sterem nawet po 16 godzin na
dobę. Awaria radia uniemożliwiła kontakt
z lądem i ewentualne wezwanie pomocy.
Uznała, że skoro ma dopłynąć do celu, musi
to zrobić jak najszybciej. Na mecie była
szczęśliwa, ale niemal prosto z pokładu pojechała do szpitala.
Był to jej czwarty start w regatach rumowych. Wcześniej dwukrotnie zajmowała 11.
miejsce, raz była 20. Kiedy wydawało się,
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Fot. Marcel Mochet / www.rivacom.fr (2)

że stoi u progu oceanicznej kariery, Florence wycofała się z uprawiania sportu. Sponsor
borykał się z kłopotami, więc sprzedał jej
zwycięski jacht „Pierre 1er”. Nabywcą okazał
się Steve Fossett, ekscentryczny amerykański
milioner i podróżnik, który na tym jachcie,
pod nazwą „Lakota”, cztery lata później dopłynął w regatach rumowych na czwartym
miejscu. Obiecywano Florence nową jednostkę, kuszono rejsem dookoła świata, ale nic
z tych planów nie wyszło. Na przeszkodzie
stanęło macierzyństwo i dość trudny charakter żeglarki. Florence nie pasowała do świata,
w którym żyła. Była z natury otwarta, ufna,
ale niewiele robiła sobie z konwenansów.
Używała specyficznego języka, w którym
nie brakowało grubych słów. Nie stroniła od
używek, była szalenie bezpośrednia, ale cechowała ją także zmienność nastrojów. Dla
żeglarzy była doskonałym kompanem, dla
sponsorów – utrapieniem.

Florence. Dziewczyna, która pokonała mężczyzn.

Wychowała się w dość zamożnej rodzinie.
Jej ojciec był szefem wydawnictwa publikującego między innymi książki żeglarskie. Słynni skipperzy byli stałymi gośćmi
w domu, a nastoletnia Florence kochała się na
zabój w starszym Ericu Tabarlym, który nie
odwzajemniał tego zauroczenia. Przyjaźniła
się z wieloma słynnymi żeglarzami. Po latach
wspominała, że największe wrażenie, oczywiście poza Tabarlym, zrobił na niej Bernard
Moitessier, który żył jakby w innym świecie.
Przez lata przyjaźniła się z braćmi Poupon –
choć na morzu rywalizowali z sobą zaciekle,
na brzegu żyli w doskonałej komitywie.
Florence dwukrotnie była na krawędzi.
Jako 17-latka miała wypadek samochodowy,
w wyniku którego kilka tygodni spędziła
w śpiączce. Rehabilitację znosiła z niezwykłą cierpliwością, odnajdując w niej prawdziwe twarde życie. Drugi raz była bliska
śmierci, kiedy nocą, podczas samotnego
rejsu, wypadła za burtę. Wydawało się, że to
sytuacja bez wyjścia. Florence miała jednak
telefon w wodoodpornym futerale, z którego
zadzwoniła do matki i brata, a ci natychmiast wszczęli akcję ratowniczą. Namierzono telefon Florence, który później stał się dla
niej szczególnie ważną pamiątką. Kiedy po
niespełna dwóch godzinach wchodziła na
pokład jednostki ratowniczej, była przerażona jak nigdy w życiu. Przez kolejne lata nie
stanęła już na pokładzie podczas ważnych
regat. Okazjonalnie ścigała się w klasie Figaro i kilkakrotnie żeglowała w klasie 40-stopowej. Była jednak obecna w żeglarskim
świecie Francji, przygotowywała kobiece
regaty na Morzu Śródziemnym...
Kiedy spotkałem ją podczas ceremonii otwarcia regat rumowych w 2002 roku, miałem
wrażenie, że znam ją od dawna. Ujmująco
miła, bezpośrednia. Podczas spotkania piła
piwo z butelki i paliła papierosa za papierosem. Choć zazwyczaj była otoczona wianuszkiem wielbicieli i dziennikarzy, znalazła czas
na długą rozmowę. Intruzów odpędzała bezpośrednim i zdawkowym: „spadaj, nie teraz”.
Dużo mówiła, ale potrafiła też uważnie słuchać. Było w niej coś niezwykłego, co kazało
ją lubić od pierwszego spotkania.
Dla żeglarek oceanicznych stała się wzorem do naśladowania, pokazała bowiem, że
nożna wygrywać z facetami. Za nią poszły
inne: Isabelle Autissier, w latach 90. rywalizująca z mężczyznami jak równy z równym,
oraz Catherine Chabaud, pierwsza kobieta,
która ukończyła regaty Vendée Globe. Była
także inspiracją dla Ellen MacArthur, która największe sukcesy odnosiła w następnej
dekadzie. Florence odeszła nagle, miała zaledwie 57 lat.
Marek Słodownik
kwiecień 2015

Sopot 2013. Finał Energa Sailing przy molo.

Fot. Robert Hajduk

Anna Weinzieher – patron programu w Warszawie.

Fot. Marek Wilczek

Wyścig długodystansowy

W

Warszawie uroczyście zainaugurowano trzeci sezon projektu Energa Sailing, największego w Polsce programu edukacji żeglarskiej
dla najmłodszych. – Grupa Energa i PZŻ
mają długofalowe podejście do realizacji
założonych celów – powiedział Wojciech
Topolnicki, wiceprezes zarządu Energa SA.
Gościem konferencji był Andrzej Biernat,
minister sportu i turystyki.
Na spotkaniu przedstawiono program
wsparcia kadry narodowej PZŻ Energa Sailing Team Poland, która przygotowuje się do
udziału w igrzyskach olimpijskich Rio de Janeiro 2016. – W tym roku do Energa Sailing

Minister Andrzej Biernat.

Wietrzne klimaty optimista...

Team Poland włączono wszystkich członków
kadry – powiedział Tomasz Chamera, wiceprezes PZŻ. – Dzięki funduszom z ministerstwa oraz zaangażowaniu Grupy Energa
możemy zapewnić zawodnikom szkolenie na
najwyższym poziomie, opiekę zespołu trenerskiego, opiekę medyczną oraz sprzęt.
Najważniejsze cele polskich kadrowiczów
na ten rok to zdobycie co najmniej dwóch
medali na mistrzostwach świata i w teście
przedolimpijskim, a także wywalczenie kolejnych kwalifikacji. W klasie RS:X pierwsze przepustki olimpijskie zostaną rozdane
podczas mistrzostw świata w Omanie (przełom października i listopada). W pozostałych konkurencjach kluczowe będą wyniki
uzyskane podczas mistrzostw rozgrywanych w różnych częściach świata od czerwca
do listopada. Paszport na igrzyska będzie

można jeszcze wywalczyć w 2016 roku podczas regat Trofeo Princesa Sofía.
Kadrowicze szlifują olimpijską formę,
a 800 najmłodszych uczestników programu
pobiera nauki żeglarstwa i windsurfingu
w ośmiu ośrodkach w Szczecinie, Gdyni,
Sopocie, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie,
Wrocławiu i Krakowie. Do końca kwietnia trwają zajęcia teoretyczne, a w maju
rozpoczną się treningi na wodzie. Najlepsi
i najbardziej zaangażowani wezmą udział
w letnich półkoloniach żeglarskich.
Zawodnicy, którzy już rywalizują w regatach klasy Optimist, przygotowują się do
cyklu imprez Energa Sailing Cup. W maju
flota spotka się w Pucku i Gdyni, w czerwcu – w Dziwnowie i Giżycku, na przełomie
lipca i sierpnia – w Poznaniu, a tydzień
później w Sopocie na regatach finałowych.

Fot. Szymon Sikora

...w obiektywie Arkadiusza Komorowskiego, fotografa, członka zarządu PSKO.

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.wiatr.pl
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Morgan Lagravière i Marc Guillemot dumni z nowego „Safrana”.

K

Rewolucja w klasie IMOCA

adłuby ze skrzydłami wodnymi
zrewolucjonizują wkrótce oceaniczną klasę IMOCA. Skipperzy
z dużymi budżetami będą coraz szybsi,
a żeglarze bez bogatych sponsorów mogą
wypaść z gry o najlepsze lokaty.
Powstaje kilka nowych jachtów klasy
IMOCA wyposażonych w Dynamic Stability Systems (DSS). Co to za diabeł? Chodzi o system skrzydeł wodnych wymyślony
przez nowozelandzkiego konstruktora Hugha Welbourna, projektanta między innymi znanej w Polsce „Łódki Bols”. Realizacją pomysłu zajmuje się Gordon Kay, który
przez kilka lat był skipperem tego jachtu.
Hydroskrzydło działa na burcie zawietrznej. Ma powodować wynurzanie się kadłuba
z wody i wzrost prędkości. System poprawia moment prostujący, wspomagając tym
samym płetwę balastową. Hugh Welbourn
i Gordon Kay są właścicielami patentu, który
do żeglarstwa regatowego wkroczył kilka lat
temu. Przed dwoma laty korzystała z niego
załoga jachtu „Wild Oats XI” (wielokrotny
zwycięzca regat Sydney – Hobart). Vincent
Lauriot-Prévost z biura VPLP, gdzie zaprojektowano wszystkie najnowsze jachty klasy
IMOCA, uważa, że system DSS to rewolucja,
choć realizacja projektu może zająć trochę
czasu. Jednak nie wszyscy podchodzą do
tematu entuzjastycznie. Jean-Marie Finot,
znany konstruktor, który w lutym odwiedził
targi Wiatr i Woda, powiedział, że na razie
nie podejmuje prac związanych z systemem
DSS, gdyż nie jest on dostatecznie sprawdzony i ryzyko niepowodzenia jest zbyt duże.
Jak zawsze rewolucyjne nowinki mają
i zwolenników, i przeciwników. Przed laty
krytykowano system uchylnego kila, salingi pokładowe, węglowe rollery czy system
uchylnego masztu. Nie wszystkie te rozwiązania się przyjęły, ale większość jest już standardem. Na czele obecnego wyścigu zbrojeń
stoją żeglarze mający solidne oparcie w sponsorach i wieloletnie kontrakty. Prym wiodą
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Tajemnica odkryta. Skrzydło wodne w klasie IMOCA. Fot. Jean Marie Liot / DPPI (2)

ekipy Safran Sailing Team, Alex Thomson
Racing (Hugo Boss), Banque Populaire, Edmond de Rothschild oraz zespół Jean-Pierre
Dicka z nowym biznesowym partnerem. Pozostali zawodnicy, mniej zasobni finansowo,
będą musieli się ścigać na jachtach używanych, z których najnowsze pamiętają 2009
rok. Najwięcej jest na rynku jednostek z 2008
roku. Nikt już nie planuje budowy nowej łódki bez skrzydeł wodnych.
Dość trudno zrozumieć politykę związku
klasy IMOCA. Z jednej strony, wprowadzono zmiany, które miały zatrzymać zbrojenia
– ujednolicono maszty i kile oraz przesunięto
balast wodny w stronę dziobu, zmniejszając
nieco potencjał jachtów, ale poprawiając bezpieczeństwo. Z drugiej strony, dopuszczono
system DSS, co rozpętało wyścig technologiczny. Wysiłki projektantów zmierzają do
zmniejszenia masy jachtu, co ma ułatwić
wychodzenie kadłuba powyżej linii wodnej.
Dlatego też najnowsze jednostki są lżejsze od
starszych łodzi prawie o tonę. Sporo uwagi
projektanci poświęcają kształtowi kadłuba,
który w części podwodnej musi współgrać
ze skrzydłami. Dlatego zastosowanie nowego
rozwiązania do starych jachtów (pojawiają
się takie pomysły) byłoby raczej kiepskim
planem – nieopłacalnym i zapewne bezcelowym. Choćby dlatego, że zanim ciężki kadłub uniesie się na skrzydle wodnym i nabierze
prędkości, załoga będzie musiała zmniejszać
żagle, bo wiatr będzie już zbyt silny.
Budowa nowego jachtu klasy
IMOCA to wydatek w wysokości
3,5 mln euro. Aby zmniejszyć
koszty, zespoły starają się zawiązywać sojusze polegające
na wspólnym budowaniu
kadłubów. Na przykład
Safran Sailing Team
połączył siły z ekipą
Banque Populaire.
Nowy „Safran”
został już zwo-

dowany, ale na razie nie ma ani wnętrza,
ani płetwy balastowej. W tej samej formie
powstaje teraz „Banque Populaire”. Zawodnicy planujący żeglugę z nowym systemem trenują już na jachtach klasy Mini, ale
spostrzeżeniami dzielą się niechętnie.
A co z tymi żeglarzami, których nie będzie stać na nowy jacht? Są wśród nich
tacy, którzy twierdzą, że dobra jednostka
poprzedniej generacji może z powodzeniem rywalizować z nowymi maszynami.
Większość jednostek kończących regaty Barcelona World Race wystawiono na
sprzedaż. Ceny są zróżnicowane. Od 450
tys. euro („Team Plastique” z 1997 roku) do
1,8 mln euro („Neutrogena” z 2007 roku).
Yann Eliès kupił starego „Safrana”. Paul
Meilhat nabył jacht „Macif” (ostatni zwycięzca Vendée Globe). A Jérémie Beyou od
kilku lat modernizuje łódź „Foncia 2”. Yann
Eliès twierdzi, że sprawdzona konstrukcja
poprzedniej generacji jest pewniejsza niż
nowe jachty, dla których najbliższy sezon
będzie dopiero poligonem doświadczalnym.
Wartość systemu DSS zweryfikują pierwsze starty. Fastnet Race jeszcze nie pokaże
w pełni jego walorów, bo tam kursów z wiatrem jest niewiele. Ale już regaty Transat Jacques Vabre dadzą odpowiedzi na wiele pytań.
Marek Słodownik

Hydroskrzydło ma poprawiać moment prostujący, wspomagając tym samym płetwę balastową.

WYdarzeNIA PERYSKOP

www.wiatr.pl
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FOT. JORGE ANDREU (2)

Jean Le Cam na konferencji prasowej w Barcelonie.

Jean Le Cam i Bernard Stamm zbliżają się do mety.

Żadne zwycięstwo nie jest łatwe

P

artnerem Jeana był Szwajcar Bernard Stamm (wywiad z Bernardem opublikowaliśmy w lutowym
wydaniu „Wiatru”). Załoga żeglowała 84
dni, 5 godzin, 50 minut i 25 sekund (średnia prędkość: 13,82 węzła). Druga na mecie
„Neutrogena” straciła ponad pięć dni, ale
trzeba pamiętać, że Guillermo Altadill (Hiszpania) i José Muñoz (Chile) musieli zawinąć do portu w Nowej Zelandii, by usunąć
usterkę generatora.
Dla Stamma to już trzecie zwycięstwo
w okołoziemskich regatach, wcześniej dwukrotnie wygrał Around Alone. Le Cam natomiast był drugi w Vendée Globe. Obaj mają
za sobą utratę jachtu i akcję ratowniczą –
Szwajcar porzucił łódź w grudniu 2013 roku
w trakcie powrotu z regat Transat Jacques
Vabre, natomiast Le Cam – nieopodal Hornu
podczas regat Vendée Globe 2009.
Tegoroczna edycja Barcelona World Race
nieco rozczarowała. Na starcie stanęło zaledwie siedem załóg (w poprzedniej edycji
było 14 ekip). Zabrakło rekordów i zwrotów akcji – zwycięzcy utrzymywali prowadzenie przez 68 dni, a flota mocno się
rozciągnęła. Odległość między pierwszym
a ostatnim jachtem wynosiła nawet ponad
4500 mil.
Zwycięski jacht „Cheminées Poujoulat”
to jednostka z 2007 roku. Powstała na regaty Vendée Globe – płynący na niej Michel
Desjoyeaux wygrał wyścig uzyskując bardzo zbliżony rezultat do czasu Jeana i Bernarda (84 dni i 3 godziny). Kolejna edycja
Barcelona World Race rozpocznie się 31
grudnia 2018 roku.
Marek Słodownik: Czy zwycięstwo
w Barcelona World Race przyszło łatwo?
Obserwując regaty na ekranie komputera, można było odnieść wrażenie, że
żeglujecie dość spokojnie, bez zbędnego
ryzyka.
Jean Le Cam: Żadne zwycięstwo nie jest
łatwe, ale zrobiliśmy swoje. Płynęliśmy
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najszybciej i najrówniej ze wszystkich załóg, więc na mecie jesteśmy pierwsi. Nie
musieliśmy ryzykować, nie było takiej potrzeby. Co oczywiście nie oznacza, że wyścig był spacerkiem.
Jacht „Hugo Boss” Alexa Thomsona płynął szybciej od was nawet o 1,5 węzła. I to
niemal w każdych warunkach. Gdyby
nie stracił masztu, dalibyście radę z nim
wygrać?
My dopłynęliśmy do mety, oni nie. Nie
zawsze największa prędkość przynosi
zwycięstwo.
Jak ci się żeglowało dookoła świata w załodze dwuosobowej?
Pływanie w dwie osoby nie odbiega
zbytnio od żeglowania samotnego. Jest
tylko trochę przyjemniej, bo wstajesz z koi
i kawa już na ciebie czeka. Mówiąc poważnie, regaty załóg dwuosobowych to świetny
pomysł. Możesz spać spokojniej i dłużej.
Zawsze możesz liczyć na partnera. Razem

Zwycięzcy testują nowe sztormiaki Henri Lloyd.

wiele rzeczy na pokładzie można zrobić
szybciej. No i oczywiście jest bezpieczniej.
Trzeba jednak liczyć się z tą drugą osobą
i iść na kompromisy w różnych sprawach,
często błahych. Nie jest to oczywiście nadludzkie wyrzeczenie, ale wymaga uwagi,
bo każdy ma swoje upodobania i przyzwyczajenia. Na przykład inaczej niż Bernard
rozkładam narzędzia. W innym miejscu
trzymam kosmetyczkę. Ale to drobiazgi
i nie mają wpływu na pokładową robotę.
Jak się dzieliliście pracą na jachcie?
Każdy wiedział, co do niego należy – tu
nie ma miejsca na improwizację. Decyzje
dotyczące żeglugi zapadały kolegialnie.
Oczywiście nie konsultowaliśmy wszystkich detali, ale strategia żeglowania była
dyskutowana i wybierana wspólnie. Także
menu mieliśmy to samo, bo mamy podobne upodobania kulinarne. Myślę, że gusta
wszystkich żeglarzy oceanicznych są podobne, na co oczywiście spory wpływ ma
oferta dań liofilizowanych.
Czy po trzech miesiącach spędzonych
razem na kilku metrach kwadratowych
jest jeszcze o czym rozmawiać? Czy na
oceanie można się zaprzyjaźnić?
Nie nudziliśmy się do samego końca.
Kumplami byliśmy już przed startem, a regaty na pewno pozwoliły nam się lepiej
poznać. Przyjaciółmi jednak chyba nie
jesteśmy, muszę zapytać o to Bernarda...
Po regatach każdy idzie swoją drogą, choć
przecież są one bliskie, bo dalej będziemy
żeglować w tej samej klasie.
Obaj chcecie wystartować w przyszłorocznych regatach samotników Vendée
Globe. Czy sukces w Barcelonie przybliża was do celu?
Wynik jest ważny, ale nie można go przeceniać, bo nie gwarantuje przepustki do
Vendée Globe. Nie zapewnia nowych kontraktów czy jachtów. To skomplikowana
materia. Cieszymy się ze zwycięstwa, ale
pamiętamy, że był to dopiero pierwszy krok.
Rozmawiał Marek Słodownik
kwiecień 2015

FOT. JACQUES VAPILLON / SEA & CO

Francuz Jean Le Cam, członek załogi „Cheminées Poujoulat” – jachtu,
który wygrał w marcu okołoziemskie regaty załóg dwuosobowych Barcelona World Race
– dzieli się wrażeniami z wyścigu w rozmowie z Markiem Słodownikiem.

volvo ocean race sport

Napędzają Volvo Ocean Race

Bezpieczna instalacja, choć woda wdziera się wszędzie.

FOT. MATT KNIGHTON / ABU DHABI OCEAN RACING / VOLVO OCEAN RACE (2)

Z

nana firma Mastervolt dostarczyła elementy elektryki do jachtów
rywalizujących w okołoziemskich
regatach Volvo Ocean Race. Załogi wybrały zaawansowane systemy i wytrzymałe
komponenty mogące znieść trudy wyścigu,
dzięki czemu inżynierowie z Mastervolta
testują działanie systemów w najbardziej
ekstremalnych warunkach. Bo Volvo Ocean Race to nie tylko sport, ale także poligon
doświadczalny.
Mastervolt to minimalne okablowanie
i zdolność szybkiego ładowania baterii litowo-jonowych Ultra. Pracownicy firmy monitorują działanie i wydajność systemów
zasilania w każdym porcie etapowym,
sprawdzają też, jaki wpływ na urządzenia
miały trudy oceanicznego wyścigu – temperatura, wilgotność, kondensacja, czy
nagłe uderzenia jachtu o fale. – Podczas
pierwszego etapu zauważyliśmy, że kilka
załóg mogłoby nieco lepiej zoptymalizować swoje systemy – mówi Dennis de Beer
z Mastervolta, który sprawdza systemy
w każdym porcie. – Żeglarze spędzali lata
na jachtach wyposażonych w tradycyjne
komponenty elektryczne, więc przejście na
nasze systemy zintegrowane, które optymalizują zarządzanie zasilaniem, wymaga
nauki i czasu.
W portach etapowych inżynierowie Mastervolta pozyskują dane z systemów do analizy, sprawdzają jego działanie i doradzają,
jak uzyskać najlepsze rezultaty w krótkich
cyklach ładowania. – Podczas pierwszego
zaplanowanego serwisu w Kapsztadzie najwięcej czasu spędziliśmy, regulując systemy.
Głównym żądaniem załóg było usunięcie
alarmu informującego o stanie naładowania baterii, gdyż mógł on budzić śpiących
członków załogi – tłumaczy Dennis de Beer.
– Każdy jacht ma minimalne okablowanie –
dodaje. – Magistrala NMEA 2000 w prosty
sposób łączy moduły Digital Switching i inne
elementy systemu w sieć. Zapewnia to niezawodność zasilania i oszczędność miejsca na
jachcie. Większa część systemu znajduje się
pośrodku jachtu, więc przewody są krótkie,
a instalacja jest łatwa w serwisowaniu.
www.wiatr.pl

Wszystkie urządzenia na łodzi potrzebują zasilania do ciągłej pracy.

Wyświetlacz Czone.

Alternator serii Alpha.

Wszystkie urządzenia elektryczne na łodzi – od systemu uchylnego kila, poprzez
pompy wody balastowej, po odsalarki oraz
stanowisko mediowe i komunikację satelitarną – potrzebują zasilania do ciągłej pracy. Obwody są monitorowane i kontrolowane przez interfejs wyświetlacza systemu
Czone lub dwa pokładowe wskaźniki wielofunkcyjne B&G. Ładowanie prowadzone
jest z licznych źródeł, wliczając w to główny silnik Volvo z dwoma alternatorami Ma-

Bateria litowo-jonowa Ultra.

stervolta, które ładują baterię prądem 300
A przy napięciu 28,5 V. Załogi przeprowadzają dwa cykle ładowania na dobę. Każdy
trwa niespełna godzinę i dostarcza około
260 Ah do baterii litowo-jonowych Ultra.
Więcej informacji na temat roli marki Mastervolt w Volvo Ocean Race znajdziecie
na stronie www.poweredbymastervolt.com.
Polskim dystrybutorem produktów Mastervolt jest firma Eljacht – www.eljacht.pl.

Kłopoty chińskiego teamu Dongfeng
Flota Volvo Ocean Race dotarła do przylądka Horn. Załogi znów żeglowały w zasięgu
wzroku, a różnica między pierwszym a czwartym jachtem wynosiła zaledwie godzinę i 20
minut. Pierwsza na Atlantyk wpłynęła „Alvimedica”, co było sporym zaskoczeniem.
Żegluga przez Pacyfik w ciężkich warunkach dała się załogom we znaki. Najwięcej kłopotów miał chiński zespół Dongfeng – podczas żeglugi z wiatrem, w wyniku błędu sternika na wysokiej fali, jacht został zalany. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń. Ale to nie
koniec kłopotów – 240 mil przed Hornem, w wietrze o sile 30 węzłów, na chińskim jachcie
ułamał się top masztu powyżej górnego salingu. To dramatyczna sytuacja dla załogi, która
walczy o zwycięstwo i ma tyle samo punktów, co lider klasyfikacji. Chińczycy zajęli się
akcją ratowniczą, a ponieważ zameldowali do biura regat, że wszystko jest w porządku,
reszta rywali pomknęła w stronę Atlantyku. Meta etapu znajduje się w brazylijskiej miejscowości Itajaí, do której z przylądka Horn jest około 2000 mil.
Marek Słodownik

33

Q2 porusza się na skrzydłach wodnych i osiąga prędkość do 21 węzłów. Ponoć godzinna żegluga będzie kosztować euro.

Fot. Quadrofoil

Mały wodolot z silnikiem elektrycznym

34

ustawienie oraz system automatycznego
składania w wypadku uderzenia w przeszkodę. Kadłub bez skrzydeł, silnika i akumulatora waży 100 kg.
Do jednostki firma zaprojektowała własny silnik. Czerpie on prąd z nowoczesnego
akumulatora litowo-jonowego ze zintegrowanym systemem zarządzania energią.
Sternik prowadzi łódź za pomocą lotniczej
sterownicy, w którą wbudowano dotykowy ekran informacyjny oraz elektroniczną manetkę. Sterownica jest zdejmowana
– stanowi swoisty kluczyk zapłonowy, bez
którego nie można uruchomić silnika. Opatentowany system sterowania został tak zaprojektowany, by prowadzenie było niemal
intuicyjne.
Kadłub unosi się nad wodą już przy prędkości 12 km/h. Z łodzi można korzystać na
wszystkich akwenach, na których wysokość fal nie przekracza 50 cm. Do pływania
na skrzydłach konieczna jest głębokość metra, natomiast po ich złożeniu zanurzenie
kadłuba wynosi zaledwie 15 cm. Żegluga
jest spokojna i stabilna. Zadbano również
o wysoki poziom bezpieczeństwa. Oprócz
systemu składania skrzydeł Q2 ma także
komorę wypornościową.
Słoweński wodolot dostępny jest w dwóch
wersjach: Q2S i Q2A. Pierwszy model wyposażono w silnik o mocy 5,5 kW i akumulatory o pojemności 10 kWh. Osiąga prędkość 40 km/h (zasięg: 100 km). Ma też wiele
dodatków, między innymi nawigację GPS,
głębokościomierz i światła nawigacyjne.

Kosztuje od 22,5 tys. euro i zostanie wyprodukowany jedynie w ograniczonej serii 100
egzemplarzy. Wersja Q2A ma słabszy napęd
o mocy 3,7 kW oraz mniejsze akumulatory
o pojemności 4,5 kWh. Rozpędza się do 30
km/h (zasięg: 50 km). Ten model kosztuje 15
tys. euro. Słoweńska firma chce sprzedawać
nawet 10 tys. małych wodolotów rocznie.
MP
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S

łoweńska firma Quadrofoil wprowadza na rynek dwuosobowy wodolot napędzany silnikiem elektrycznym. Jednostka nazwana Q2 porusza się
na skrzydłach wodnych i osiąga prędkość
do 21 węzłów. Ponoć godzinna żegluga będzie kosztować euro (nie licząc amortyzacji sprzętu). Pierwsze egzemplarze trafią do
klientów wiosną.
Pomysł rekreacyjnej łodzi z napędem
elektrycznym i skrzydłami wodnymi nie
jest nowy. Dzięki postępowi technologicznemu już kilka lat temu pojawiły się pierwsze eksperymentalne konstrukcje. Należał
do nich kajak napędzany silnikiem o mocy
1 KM – dzieło pracowników i studentów
dwóch szwajcarskich uczelni. Jednostka
osiągała prędkość ponad 20 km/h. Stworzono też deskę surfingową ze skrzydłami
wodnymi i silnikiem elektrycznym – można na niej pływać, leżąc lub stojąc, z prędkością do 40 km/h. Dopiero jednak firma
Quadrofoil wyszła poza fazę eksperymentalną. Ich konstrukcję po raz pierwszy zaprezentowano ponad dwa lata temu, a teraz
rozpoczyna się seryjna produkcja ulepszonego modelu Q2.
Wodolot jest dziełem kilku słoweńskich
inżynierów, projektantów i entuzjastów, którzy wspólnie założyli firmę Quadrofoil.
Kadłub o długości trzech metrów, wykonany z laminatu, ma ażurową część nadwodną i wyraźnie wyprofilowane pływaki.
Z burt wystają aluminiowe skrzydła wygięte w kształt litery C. Mają one regulowane

