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Dajmy szansę żeglarstwu
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10 408 czytelników* pobiera bezpłatne  
e-wydania „Wiatru”. Na tabletach szukajcie  
aplikacji Wiatr w App Store i Google Play,  

a na komputerach – plików PDF.
www.wiatr.pl

*Średnia liczba pobrań aktualnego wydania (dane wydawcy – wydania X-XI 2016, XII-I 2017, II-III 2017).

D elegaci na sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego wy-
biorą w kwietniu prezesa na nową czteroletnią kadencję. 
Postawią na zmiany i przyspieszenie, czy raczej na dryf 

i utarte ścieżki? W piątek 31 marca, trzy tygodnie przed sejmikiem, 
gdy zamykaliśmy to wydanie „Wiatru”, wciąż nie wiedzieliśmy, 
czy stary prezes będzie się ubiegać o kolejną reelekcję. Nie znali-
śmy też programu, którym mógłby wzbudzić zaufanie delegatów. 
Jaką strategię obierze zarząd na najbliższe lata? W jaki sposób bę-
dzie dbać o rozwój żeglarstwa w regionach? Gdzie będzie szukać 
pieniędzy na sport dzieci i młodzieży? Jaką drużynę powoła do 
pracy w PZŻ? Co dalej z inwestycjami i majątkiem związku? Przed 
wyborami chcielibyśmy poznać odpowiedzi na te pytania...

Wreszcie jednak coś drgnęło. Gdy do redakcji dotarł artykuł To-
masza Chamery, wiceprezydenta Europejskiej Federacji Żeglarskiej, 
który z końcem marca zadeklarował gotowość do pracy na stanowi-
sku prezesa PZŻ, uznałem, że warto zaprezentować ten materiał czy-
telnikom. Bo to nie tylko tekst pełen ciekawych pomysłów, ale także 
jedyny program, w którym autor otwarcie i odważnie przedstawia 
strategię dla żeglarstwa. Na co warto zwrócić uwagę?

„Doświadczeniami z działalności sportowej, która zapewnia 
środki na utrzymanie związku, jego  struktur i potencjału organi-
zacyjnego, zamierzam zainspirować całe środowisko” – pisze Cha-
mera. W artykule czytamy o narzędziach pozwalających rozwijać 
ośrodki szkoleniowe, czyli akademie żeglarskie, które mogą liczyć 

na związkowe i zewnętrzne wsparcie 
finansowe. O narodowym programie 
rozwoju żeglarstwa i mobilnych szko-
łach żeglarskich. O kampanii promu-
jącej żeglarstwo zgodnej z hasłem 
międzynarodowej federacji Connect to 
Sailing. „Celem  kampanii będzie włą-
czenie do naszego żeglarskiego świa-
ta ludzi w każdym wieku, z różnych 
regionów oraz środowisk” – przeko-
nuje Chamera. Ciekawym pomysłem 
może być powołanie konwentu PZŻ 
składającego się z prezesów okręgów 
i stowarzyszeń klas regatowych. Praca konwentu ma polegać na 
wytyczaniu strategicznych kierunków w działalności związku, na 
wyznaczaniu polityki inwestycyjnej, finansowej i organizacyjnej, 
a także na okresowym opiniowaniu prac zarządu. Tomasz Chame-
ra pisze też o stworzeniu fundacji rozwoju młodych talentów (cały 
artykuł w tym wydaniu „Wiatru”).

Czy to wystarczy, by przekonać delegatów? Tego nie wiemy. Jeśli 
jednak głosujący postawią na zmiany, będziemy patrzeć nowej wła-
dzy na ręce i sprawdzać, jak realizuje wszystkie swoje obietnice. 
Szczególnie te przedwyborcze.

Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny

www.sailservice.pl       tel. + 48 58 322 28 00                                      www.sklepwind.pl       tel. + 48 58 301 66 30
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A kcja „Rozwiń żagle” będzie trwać 
w sklepach Decathlon i na stronie 
www.decathlon.pl – zapraszamy 

na handlowy początek wodniackiego sezo-
nu od 7 do 30 kwietnia. Poznamy produkty 
z nowej kolekcji marki Tribord i zrobimy za-
kupy w atrakcyjnych cenach. Przygotowano 
między innymi promocyjne ceny na zestawy 
odzieżowe (rabat: 15 proc.). Partnerem akcji 
„Rozwiń żagle” jest magazyn „Wiatr”.

Francuscy żeglarze, rozpoczynając kom-
pletowanie ekwipunku, w pierwszej kolej-
ności wybierają buty – muszą być wygodne 
i antypoślizgowe, bo tylko takie zapewniają 
bezpieczeństwo i frajdę podczas żeglugi. 
W sklepach Decathlon znajdziecie nową ko-
lekcję obuwia – na każdą okazję w marinie 
lub w mieście oraz oczywiście na pokład. 
Zwróćcie uwagę na niedrogie letnie buty 
Sailing 100 marki Tribord (cena: 99,99 zł) 
występujące w trzech ciekawych zestawie-
niach kolorystycznych. Są bardzo lekkie 
i wygodne – idealne do noszenia na bose 
stopy. Mają taśmy chroniące przed obtarcia-
mi, wyjmowaną bawełnianą wkładkę oraz 
antypoślizgową, rowkowaną i niebrudzącą 
podeszwę z naturalnego kauczuku. Mały 
skórzany języczek z tyłu ułatwia wkładanie 
i zdejmowanie butów.

Wszystkie żeglarskie buty marki Tribord są 
testowane w maszynie sprawdzającej przy-
czepność podeszwy. Ocena „0” oznacza, że 

obuwie nie zapewnia żadnej przyczepności. 
Natomiast Ocena „1” informuje, że podeszwa 
gwarantuje maksymalną możliwą przyczep-
ność (buty antypoślizgowe). Maszyna symu-
luje ruch buta po gładkim i mokrym od słonej 
wody pokładzie. Model Sailing 100 otrzymał 
bardzo wysoką notę: 0,78. Francuscy żegla-
rze testowali te buty także na morzu – przede 
wszystkim na pokładach jachtów klasy Figaro 
oraz Open 570.

Na półkach znajdziecie również klasycz-
ne skórzane mokasyny żeglarskie w róż-
nych kolorach, lekkie sportowe buty do 
przybrzeżnej żeglugi w zmiennych warun-
kach pogodowych oraz oczywiście kalosze 
na dłuższe wyprawy.

Bezpieczeństwo to także kamizelki – ase-
kuracyjne i ratunkowe. Polecamy znaną 
i bardzo popularną kamizelkę Izeber, która 
świetnie się sprawdza na Mazurach, na tre-
nerskiej motorówce oraz podczas zatoko-
wej i przybrzeżnej żeglugi (dostępna jest 
także w rozmiarach dziecięcych). Wyglą-
da, jak pikowana kurtka puchowa bez rę-
kawów; jest elegancka, doskonale odszyta 
i niedroga (199,99 zł). Izeber to bez wątpie-
nia najbardziej wszechstronna kamizelka 
asekuracyjna, jaką kiedykolwiek zaprojek-
towano – spełnia normę 50N, ale jest także 

dwustronnym bezrękawnikiem z zamkiem, 
chroniącym przed wiatrem i chłodem.

Na małe łódki sportowe, do regat i rekre-
acyjnej żeglugi, a także na kajaki i deski 
SUP, polecamy wyjątkowo lekką kamizelkę 
asekuracyjną BA 50N (cena: 54,99 zł) lub 
model o większej wyporności BA 100 70N 
(119,99 zł). Nowością jest ratunkowa kami-
zelka dla dzieci Tribord LJ 100N Easy (cena: 
99,99 zł). Zaprojektowano ją w taki sposób, 
by ułatwić regulację i zakładanie. Z lewej 
strony jest szeroki pas z klamrą, więc dziec-
ko może łatwo włożyć kamizelkę, zapiąć 

klamrę i docisnąć pasek (kamizelkę dobie-
ramy do wagi dziecka).

Zwróćcie też uwagę na kamizelkę ratunko-
wą z uprzężą Tribord LJ 900 (150N). Testo-
wał ją Tanguy De Lamotte, francuski skipper, 
partner techniczny Decathlonu, ambasador 
organizacji charytatywnej Initiatives Cœur, 
uczestnik okołoziemskich regat Vendée Globe 
i Barcelona World Race oraz wyścigu załóg 
dwuosobowych Transat Jacques Vabre. Kami-

zelka (399,99 zł) ma wbudowaną uprząż oraz 
pas krokowy. Krój gwarantuje dużą swobodę 
podczas żeglugi i prac pokładowych. W chwi-
li zamoczenia, pastylka solna rozpuszcza się 
w wodzie i uwalnia wyzwalacz, który przebija 
nabój ze sprężonym CO₂. Gaz w kilka sekund 
wypełnia pomarańczową komorę powietrzną, 
zapewniając wyporność 150N. Aby przy-
gotować kamizelkę do ponownego użycia, 
należy wypuścić powietrze, złożyć komorę, 
zapiąć zewnętrzną powłokę oraz wymienić 
nabój i pastylkę solną (instrukcję znajdziecie 
w zestawie zamiennym – 39,99 zł). W skle-
pach Decathlon i na www.decathlon.pl do-
stępne są także elastyczne pasy asekuracyjne 
z karabinkami, regulowane uprzęże oraz liny 
asekuracyjne.
Adresy wszystkich sklepów Decathlon znajdzie-
cie na stronie www.decathlon.pl.

Bezpieczeństwo i wygoda.  
Rozwiń żagle w sklepach Decathlon

Kamizelka BA 50N: 54,99 zł.

Buty Sailing 100. Cena: 99,99 zł.

Kamizelka asekuracyjna Izeber spełnia normę 50N, ale jest też dwustronnym bezrękawnikiem.

Kamizelka Tribord LJ 900: 399,99 zł. Kamizelka LJ 100 N Easy: 99,99 zł.
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P olacy planują start w atlan-
tyckich regatach samotni-
ków OSTAR rozgrywa-

nych na trasie Plymouth – Newport. 
W tym roku na oceaniczny szlak 
wyruszą także załogi dwuosobo-
we (TWOSTAR). Początek wy-
ścigu 29 maja.

Opolski żeglarz Andrzej Ko-
pytko przygotowuje się do startu 
od trzech lat. Zakupił jacht „True 
Delphia” (model Delphia 37 GT), 
zdobył doświadczenie w bałtyc-
kich regatach, dobrze poznał swój 

jacht, nawiązał współpracę z olecką stocznią i gdańską firmą El-
jacht, pozyskał też wsparcie miasta Opole. Udział w OSTAR będzie 
jednym z elementów promocji miasta z okazji 800-lecia. – Dzięki 
władzom Opola mam budżet pozwalający wystartować – mówi An-
drzej Kopytko. – Jacht wyposażono w nowe żagle, radar, udało się 
także skompletować elektronikę.

O starcie marzy też Maciej Muras, ubiegłoroczny zdobywca Pu-
charu „Poloneza”. Planuje popłynąć jachtem typu Sun Fast 36, do-
brze wyposażonym i właściwie gotowym do żeglugi. – Czarter tej 
jednostki to dwie trzecie całego budżetu – mówi Maciej. – Brakuje 
mi jeszcze około 70 tys. zł. Chcę wynająć łódź na dłużej, by wy-
startować w regatach OSTAR, później w Bitwie o Gotland, a na-
stępnie być może wyruszyć w rejs dookoła świata.

W wyścigu TWOSTAR (załogi dwuosobowe) wspólny udział 
planują Joanna Pajkowska i Niemiec Uwe Röttgering, znany w Pol-
sce z kilku startów w regatach „Poloneza”. Uwe żegluje na łodzi 
„Rote 66”, 40-stopowym jachcie klasy Open 40. Armator, dla 
którego żeglowanie na czterdziestce to hobby i ucieczka od pracy 
zawodowej we własnej firmie deweloperskiej w Berlinie, pokry-
wa wszystkie koszty przygotowania jachtu i udziału w regatach. 
– Wyruszymy w maju z Rostocku i popłyniemy do Plymouth przez 
cieśniny duńskie. Będzie okazja, by poznać jacht – mówi Joanna 
Pajkowska. – Choć nie będzie to moja pierwsza atlantycka próba, 
odczuwam pewną tremę. Uwe jest człowiekiem dość powściągli-
wym, ale myślę, że stworzymy zgrany zespół.

Marek Słodownik

Polacy w regatach 
OSTAR 2017

Andrzej Kopytko przygotowuje do regat jacht „True Delphia”.  Fot. Marek Wilczek

Andrzej Kopytko.  Fot. Marek Wilczek
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S zymon Kuczyński, laureat czwartej 
edycji plebiscytu Żeglarz Roku Ma-
gazynu „Wiatr”, nominowany za sa-

motny rejs dookoła świata małą łodzią bez sil-
nika, spotkał się w Warszawie z czytelnikami 
i gośćmi targów Wiatr i Woda. Uroczystość 
uświetnili między innymi: Andrzej Schu-
etz, dyrektor Henri Lloyd Polska, Krzysztof 
Stępniak, szef stoczni Northman, w której 
zbudowano dla Szymona jacht „Atlantic Puf-
fin” oraz Marek Świderski, prezes Mariny 
Kamień Pomorski (laureat jest ambasadorem 
kamieńskiej przystani).

Zwycięzca plebiscytu odebrał pamiątko-
wą statuetkę oraz kamerę GoPro HERO5 
Black ufundowaną przez firmę Freeway 
OMT, wyłącznego dystrybutora produktów 
GoPro w Polsce. To najwydajniejsza i naj-
łatwiejsza w obsłudze kamera GoPro. Ma 
wbudowany dwucalowy wyświetlacz doty-
kowy, cyfrową stabilizację obrazu i proste 
sterowanie jednym przyciskiem.

Gratulacje w imieniu Olka Hanusza, zdo-
bywcy drugiego miejsca, nominowanego 
za samotny rejs przez Atlantyk sklejkową 
łodzią bez kabiny, odebrał tata Jarosław. 
Olek ponownie przepłynął ocean (tym 
razem w regatach Setką przez Atlantyk), 
a później znów zwodował na Karaibach 
swą łódź „King of Bongo”. Po krótkich 
przygotowaniach wyruszył wraz z Anetą 
Bohdan w kolejny karaibski rejs – w trakcie 

warszawskich targów cumował przy bry-
tyjskiej wyspie Montserrat w archipelagu 
Małych Antyli. Nagrodę, woucher o warto-
ści 1500 zł do zrealizowania w dowolnym 
salonie Henri Lloyd, wręczył dyrektor An-
drzej Schuetz.

W styczniu obchodziliśmy 24. rocznicę 
działalności Henri Lloyd w Polsce. Wszyst-
ko zaczęło się w angielskim Manchesterze 
– pochodzący z Brodnicy Henryk Strzelec-
ki oraz Angus Lloyd rozpoczęli współpracę 
w lipcu 1963 roku. Dzięki innowacyjnemu 
podejściu do produkcji odzieży żeglarskiej, 
już rok później osiągnęli pełną wydajność 
fabryki. Kolekcje trafiały nie tylko na ry-
nek brytyjski, ale także do innych krajów 
Europy. W 1993 roku marka rozpoczęła 
produkcję w nowej fabryce w Brodnicy, 

rodzinnym mieście Henryka Strzeleckie-
go. W ubraniach Henri Lloyd pływali le-
gendarni samotnicy: Robin Knox-Johnson 
i Francis Chichester. A także polscy żegla-
rze: Krzysztof Baranowski, Roman Paszke 
i Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Dziś 
z marką Henri Lloyd związany jest jeden 
z najsłynniejszych regatowców świata – 
Ben Ainslie. Żeglarz prowadzi brytyjski 
team do rywalizacji o Puchar Ameryki, 
najcenniejsze trofeum żeglarskie. Aktualne 
kolekcje Henri Lloyd (żeglarską i casual) 
znajdziecie na stronie www.henrilloyd.pl. 

Trzecie miejsce w plebiscycie „Wiatru” 
czytelnicy przyznali Monice Gibes i Piotro-
wi Cichockiemu – załodze nominowanej za 
mistrzostwo świata w klasie Skud 18 oraz 
czwartą lokatę w regatach paraolimpijskich. 

żeglarz roku Magazynu „wiatr”  
na warszawskich targach

Szymon Kuczyński odbiera statuetkę i kamerę.Targi Wiatr i Woda. „Atlantic Puffin” cieszył się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Nagroda od Henri Lloyd. Kamizelka ISP dla Piotra Cichockiego.
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Sterniczka nie mogła być tego dnia z nami. 
Nagrodę, pneumatyczną kamizelkę ratunko-
wą ISP ufundowaną przez firmę Parker Po-
land, odebrał Piotr – taktyk i mózg zespołu. 
Piotr Cichocki nie rezygnuje z walki o medale 
– przygotowuje się do tegorocznych startów 
i mocno wierzy, że po igrzyskach w Tokio ry-
walizacja żeglarzy niepełnosprawnych wróci 
do olimpijskiego programu.

Kamizelka ISP ma nabój z CO₂, pas 
krocza i metalową klamrę. Oferowana jest 
w wersji manualnej (użytkownik urucha-
mia mechanizm napełniający kamizelkę) 
i automatycznej (zostaje uruchomiona po 
zanurzeniu w wodzie, ale użytkownik 
także sam może uruchomić mechanizm). 
Kamizelka obraca nieprzytomną osobę 
znajdującą się w wodzie twarzą do góry, 
uwalniając jej drogi oddechowe od wody 
i umożliwiając oddychanie. 

Piotr Myszka, zdobywca czwartego miej-
sca, nominowany za złoty medal mistrzostw 
świata w klasie RS:X i czwarte miejsce w re-
gatach olimpijskich, dotarł na warszawskie 
targi dopiero w niedzielę, niemal prosto ze 
zgrupowania kadry na Majorce. Nagrodę, 
sportowy zegarek Casio G-Shock z kwar-

cowym mechanizmem, ufundowany przez 
portal i sklep www.ZegarkiŻeglarskie.pl, 
Piotr odebrał na stoisku „Wiatru”. Na spo-
tkanie nie dotarł Karol Jabłoński, zdobywca 
piątego miejsca, nominowany za mistrzostwo 
świata w bojerowej klasie DN. W trakcie im-
prezy Karol wciąż szukał lodu na północnych 
akwenach, chcąc przedłużyć bojerowy sezon.

Dziękujemy wszystkim czytelnikom, któ-
rzy oddali głosy. Dziękujemy nominowa-
nym za udział w konkursie. Gorąco dzię-
kujemy wszystkim fundatorom nagród oraz 
organizatorom targów Wiatr i Woda, dzięki 
którym mogliśmy podsumować konkurs 
podczas warszawskiej wystawy.

Krzysztof Olejnik 

Stoisko magazynu „Wiatr”. Zegarek Casio G-Shock odbiera Piotr Myszka.

ŻeGLARZ ROkU 2016 MAGAZYNU „wiATR” PLEBISCYT

Poczuj wiosnę z

http://www.zegarkizeglarskie.pl/
http://www.henrilloyd.pl
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Tomasz Chamera.  Fot. Jacek Kwiatkowski

T omasz Chamera, wiceprezes PZŻ 
do spraw sportu, wiceprezydent 
Europejskiej Federacji Żeglarskiej 

EUROSAF (wybrany w marcu na drugą czte-
roletnią kadencję głosami 37 krajów), jest je-
dyną osobą, która kilka tygodni przed wybor-
czym zjazdem PZŻ zadeklarowała gotowość 
do pracy na stanowisku prezesa. Czy delegaci 
powierzą mu obowiązki na nową kadencję? 
Zapytaliśmy Tomasza Chamerę o jego pro-
gram i najważniejsze zadania stojące przed 
Polskim Związkiem Żeglarskim.

Wiatr i woda na całe życie

PZŻ jest organizacją społeczną, której naj-
ważniejszymi przedstawicielami są żeglarze, 
kluby, stowarzyszenia i okręgowe związ-
ki – to właśnie im nasz zarząd musi służyć 
pomocą. Najważniejsze zadanie związku to 
upowszechnianie żeglarstwa. Funkcje biz-
nesowe powinny uzupełniać i wspomagać 
główne filary naszej działalności.

Misja związku to upowszechnianie że-
glarstwa i zachęcanie Polaków do aktywne-
go uprawiania naszego sportu. W różnych 
formach: sportowej oraz turystycznej (po 
wodach śródlądowych i morskich). Żeglar-
stwo to nie tylko sposób na letni urlop, ale 
także – a może przede wszystkim – wspa-
niała forma aktywności ruchowej, pomysł 
na długie lata aktywnej przygody. „Wiatr 
i woda na całe życie” – to hasło powinno 
przyświecać wszystkim naszym pomysłom 
i zadaniom. Dobrymi doświadczeniami 
z działalności sportowej, która zapewnia 
środki na utrzymanie związku, jego struk-
tur i potencjału organizacyjnego, zamie-
rzam zainspirować całe nasze środowisko, 
jednocześnie wykorzystując doświadczenia 
klubów, okręgów, czy stowarzyszeń, by nie-
ustannie wzbogacać naszą ofertę.

Rejsy, szkolenia, turystyka

Wszystkie odmiany żeglarstwa i inne dzia-
łania związane z aktywnością wodną, to 
najważniejszy element budujący nasze śro-
dowisko. Przecież większość z nas nie żegluje 
po medale, tylko dla przyjemności i zdrowia, 
propagując tym samym nasz sport w swoich 
regionach. Osiągnęliśmy sporo, ale stać nas 
na więcej. Mamy w środowisku wykształco-
ną i doświadczoną kadrę szkoleniową, której 
potencjał trzeba wykorzystać. Przez wiele lat 
PZŻ był monopolistą, szkolenia były obowiąz-
kowe, a także nadzorowane i realizowane 
przez związek. W 2013 roku wprowadzono 
nowe przepisy, które zniosły obowiązek szko-
leń i uwolniły rynek. Dziś większość działań 
realizują podmioty zewnętrzne. Dlatego nale-
ży dążyć do stałego doskonalenia kadry szko-
leniowej i standaryzacji programów, by były 
realizowane na wysokim poziomie.

Wszyscy wiemy, że dziś żeglarstwo opie-
ra się na pracy setek osób, które angażu-
ją swój czas, energię, często pieniądze, by 
rozwijać kluby, trenować młodzież, szkolić 
adeptów żeglarstwa i podnosić własne 
umiejętności. Chcemy, by wreszcie ich pra-
ca została doceniona. By każdy mógł liczyć 
na wsparcie związku: bezpłatny dostęp do 
materiałów, programów i podręczników 
służących nauce żeglarstwa oraz bezpłatne 
kursy dla szkoleniowców w kraju i za grani-
cą pozwalające wymieniać się doświadcze-
niami z przedstawicielami innych krajów.

Duże możliwości stwarza wysoka pozycja 
w Europejskiej Federacji Żeglarskiej EUROSAF. 
Mam na myśli dostęp do narzędzi pozwa-
lających rozwijać ośrodki szkoleniowe, czyli 
akademie żeglarskie, które mogą liczyć na 
związkowe i zewnętrzne wsparcie finansowe.

Stworzymy standardy na najwyższym po-
ziomie, które zostaną opisane w certyfikowa-

nym podręczniku edukacyjnym. Partnerami 
tych działań będą okręgowe związki oraz klu-
by. Razem nawiążemy efektywną współpracę 
z niezależnymi podmiotami szkoleniowymi, 
co pozwoli rozwijać dobre praktyki szkolenio-
we i stworzyć narodowy program rozwoju że-
glarstwa. Dalszymi efektami tych działań będą 
mobilne szkoły żeglarskie, rejsy morskie oraz 
wędrówki śródlądowe dla żeglarzy z różnych 
okręgów. Główne cele projektu: edukacja 
przez sport, czyli rozwijanie umiejętności po-
trzebnych w codziennym życiu oraz zdobywa-
nie uprawnień (żeglarskich, motorowodnych, 
sędziowskich i instruktorskich). Przyłączymy 
się do realizacji dobrych praktyk wypracowa-

nych przez kluby, okręgi i inne organizacje, na 
przykład do działań STAP, których celem jest 
wzmocnienie programów szkolenia młodzie-
ży realizowanych na „Pogorii”.

Polska pod żaglami

W Polsce mamy świetnie rozwinięty prze-
mysł związany ze sportami wodnymi (pro-
jektanci, firmy żaglomistrzowskie, stocznie 
jachtowe, organizatorzy targów). Stworzymy 
wspólnie kampanię promującą żeglarstwo 
zgodną z hasłem międzynarodowej federacji: 
Connect to Sailing. Namówimy do współpra-
cy producentów sprzętu, partnerów bizneso-
wych, samorządy, a przede wszystkim kluby 
i okręgowe związki mające spory potencjał 
kadrowy. Celem kampanii będzie włączenie 
do naszego żeglarskiego świata ludzi w każ-
dym wieku, z różnych regionów oraz środo-
wisk. Będzie to przedsięwzięcie dla wszyst-
kich: dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz 
dla osób z niepełnosprawnością. Stworzymy 
wspólnie największą akcję promującą że-
glarstwo w naszej części Europy. Skorzystają 
na tym wszyscy: PZŻ zrealizuje swoje misyj-
ne zadania z rozmachem, okręgowe związki 
otrzymają wsparcie finansowe w realizacji 
lokalnych wydarzeń i szkoleń, kluby zyskają 
nowych członków, przystanie – rezydentów, 
sekcje sportowe – nowych zawodników, 
szkoły żeglarskie – kursantów, producenci 
sprzętu – armatorów, a firmy czarterowe 
i organizatorzy rejsów – nowych klientów. 
W wielu regionach mamy już dobre przykłady 
inicjacji takich działań.

Wszystkie ręce na pokład

Aby zrozumieć blaski i cienie sportu, jego 
naturę, uwarunkowania i wyzwania, przed 
którymi stają zawodnicy i trenerzy, koniecz-

kto nowym prezesem Pzż? O strategii 
dla żeglarstwa mówi tylko jeden kandydat
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ne jest sportowe doświadczenie. Polskie 
żeglarstwo ma olbrzymi potencjał. Możemy 
lepiej wykorzystać możliwości PZŻ. Trudno 
sobie dziś wyobrazić związek piłkarski bez 
Zbigniewa Bońka, a narciarski – bez Ada-
ma Małysza. Dlatego zaangażuję do ścisłej 
współpracy byłych olimpijczyków i żeglarzy 
cieszących się międzynarodowym szacun-
kiem i uznaniem. Już teraz aktywnie pracu-
ją z nami medaliści i olimpijczycy: Mateusz 
Kusznierewicz, Przemysław Miarczyński, Ka-
tarzyna Deberny, czy Rafał Szukiel. Liczę na 
pomoc Karola Jabłońskiego i Dominika Życ-
kiego. Jestem pewien, że potrafię zjedno-
czyć wszystkich, którzy są gotowi do pracy 
i stworzyć dobrze zgraną drużynę liderów, 
być może najsilniejszą w historii PZŻ. To po-
zwoli nam zbliżyć się do biznesu i przyciągać 
nowych sponsorów. Pozwoli też w jesz-
cze większym stopniu uwiarygodnić nasze 
przedsięwzięcia w europejskiej i światowej 
federacji żeglarskiej i skuteczniej zabiegać 
o najważniejsze międzynarodowe imprezy.

Inwestycje

Inwestycje mają przede wszystkim służyć 
członkom PZŻ. W tej sprawie potrzebne są 
nie tylko plany i dobre chęci. Konieczne jest 
sprawne finalizowanie projektów. Niezbędny 
będzie przegląd dotychczasowych przedsię-
wzięć pod kątem efektywności finansowej.

Przed związkiem dwa poważne wyzwa-
nia. Budowa Nowej Mariny Gdynia wciąż 
nie może się rozpocząć. To bardzo trudny 
projekt dla naszej organizacji, więc nieła-
two go bezpiecznie zrealizować bez zaanga-
żowania miasta i pomocy samorządowców 
z Gdyni. Musimy też zadbać o pozostały 
majątek i odbudować port w Trzebieży, 
wykorzystując wsparcie przedstawicieli Za-
chodniopomorskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego. Bez zaangażowania lokalnych 
struktur i władz samorządowych trudno się 
porywać na tak poważne przedsięwzięcia.

Musimy tworzyć żeglarskie centra szkole-
niowe w różnych rejonach Polski. Mamy do-
bre wzorce w Górkach Zachodnich, Gdyni, 
Krakowie, Trzebieży, na Warmii i Mazurach, 
czy na Śląsku. Naszym zadaniem jest stwo-
rzenie kompetentnego zespołu potrafiące-
go przygotować właściwą i transparentną 
strategię, ocenić ryzyko i zapewnić reali-
zacje bezpieczne dla polskiego żeglarstwa. 
Ponadto inwestycje powinny bezpośrednio 
wspomagać związek i jego członków, a nie 
powołane przez związek podmioty.

Okręgowe związki i kluby chcemy zachę-
cić, by odważniej korzystały ze związkowego 
Funduszu Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej. 
Pomoże w tym powołanie konwentu PZŻ skła-
dającego się z prezesów okręgów i stowarzy-
szeń klas regatowych. Praca konwentu będzie 
polegać na wytyczaniu strategicznych kierun-
ków w działalności związku, na wyznaczaniu 

polityki inwestycyjnej, finansowej i organiza-
cyjnej, a także na okresowym (kwartalnym) 
opiniowaniu prac zarządu. W końcu to prezes 
i zarząd są dla środowiska, a nie odwrotnie.

Żeglarstwo ruchem społecznym

Żeglarstwo musi funkcjonować ponad po-
działami, a naszą wizytówką powinny być 
efekty prac, niezależnie od aktualnej sytuacji 
politycznej. W tym roku Ministerstwo Sportu 
i Turystyki przeznaczyło z budżetu państwa 
na żeglarstwo 6 460 000 zł (program dofinan-
sowania ze środków budżetu państwa zadań 
związanych z przygotowaniem zawodników 
kadry narodowej do udziału w igrzyskach 
olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem 
w mistrzostwach świata i Europy w sportach 
olimpijskich w 2017 roku) oraz 4 600 000 zł na 
szkolenie dzieci i młodzieży. Dbając o nasze 
reprezentacje narodowe i pielęgnując dobre 
relacje z ministerstwem sportu chcemy za-
biegać nie tylko o utrzymanie finansowania 
na tym poziomie, ale także walczyć o jego 
zwiększenie w kolejnych latach. 

Planuję też rozwijanie kontaktów w Mi-
nisterstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, w Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, a także w Pań-
stwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (dwie ostatnie instytucje 
realizują programy, których beneficjentami 
mogą być żeglarze z niepełnosprawnością). 
Chcemy aktywnie wspierać powrót regat 

żeglarskich do programu igrzysk paraolim-
pijskich. Będziemy też rozwijać współpracę 
z samorządami, tworząc oferty odpowiada-
jące oczekiwaniom środowiska.

Sport naszą wizytówką

Sprawnie realizujemy programy spor-
towe, czego efektem jest nasza pozycja 
w rankingu sportów w Polsce oraz związa-
ne z tym finansowanie. Nadszedł czas, aby 
te doświadczenia spożytkować dla całego 
polskiego żeglarstwa, jednocześnie czer-
piąc z dobrych wzorców żeglarstwa mor-
skiego, śródlądowego i edukacji. 

W sporcie interesują nas medale zdoby-
wane w najważniejszych imprezach mię-
dzynarodowych. Przede wszystkim wśród 
seniorów, ale także w konkurencjach mło-
dzieżowych i juniorskich. W niższych katego-
riach wiekowych stawiamy na zachęcanie do 
uprawiania żeglarstwa i wychowujemy w du-
chu rywalizacji. Najmłodsi żeglarze nie muszą 
osiągać spektakularnych sukcesów, ale po-

winni doskonalić swe umiejętności i przygo-
towywać się do wygrywania. Głód sukcesu 
jest ważnym elementem w kształtowaniu 
sportowców, którzy będą aspirować do kadr 
narodowych. Musimy stawiać na konkuren-
cje, w których jesteśmy mocni. Zdobyte do-
świadczenia zaszczepiać tam, gdzie ostatnio 
brakuje nam wyników. Współpracując ze śro-
dowiskiem, będziemy kontynuować rozwój 
nowoczesnych i widowiskowych konkuren-
cji (skiffy, katamarany, kiteboarding). Dzięki 
dopracowanym wytycznym zawodnicy będą 
wiedzieć, jak się nauczyć wygrywać, na czym 
się skoncentrować podczas treningu, jak uzy-
skać optymalną gotowość startową i właści-
wie analizować swe występy. Pomoże w tym 
zespół z doświadczeniem olimpijskim, wspo-
magany przez specjalistów z zagranicy, z któ-
rymi omawiam warunki współpracy.

Poszukiwanie talentów

Jak znaleźć utalentowanych zawodników? 
Jak rozwijać ich predyspozycje? Z tymi pro-
blemami borykają się prawie wszystkie 
związki sportowe. Uważam, że powinniśmy 
zainspirować ludzi spoza związku i włączać 
ich do działania we wspólnej sprawie. My-
ślę o stworzeniu fundacji rozwoju młodych 
talentów. Zdaję sobie sprawę, że dziś nie 
wszystkie zewnętrzne podmioty tworzone 
przez PZŻ zbierają pozytywne recenzje. Nie-
które inicjatywy są kosztowne i budzą spore 
kontrowersje. Ale tego typu organizacja nie 
wymaga wielkiego nakładu finansowego. Jej 

działalność można rozwijać, korzystając ze 
wsparcia Europejskiej Federacji Żeglarskiej, 
państwa, samorządów i biznesu. Główny 
cel fundacji: wychowanie poprzez sport 
i opieka nad grupą utalentowanych obiecu-
jących zawodników. Ścieżki ich karier muszą 
przebiegać we właściwym kierunku. Nasze 
wsparcie powinni też odczuwać rodzice. 
Fundacja będzie dofinansowywać wyjazdy 
na zgrupowania szkoleniowe, będzie poma-
gać w zakupie sprzętu i odzieży technicznej, 
ufunduje stypendia oraz nagrody dla klu-
bów wychowujących utalentowanych za-
wodników. Wszystko po to, by w przyszłości 
podopieczni fundacji zdobywali medalowe 
miejsca na imprezach najwyższej rangi.

Mam za sobą grupę ludzi, których pasja, 
kompetencje, doświadczenia i pomysły po-
zwolą zrealizować powyższe plany. Grupę lu-
dzi znanych w środowisku, ukształtowanych 
i otwartych na sugestie. Naszym celem jest 
podniesienie żeglarstwa na wyższy poziom. 
Razem zrealizujemy wspólne marzenia. 

Tomasz Chamera

„Mam za sobą ludzi, których pasja, kompetencje i pomysły 
pozwolą zrealizować nasze wspólne marzenia”.
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W  sportowych związkach do gło-
su dochodzi nowe pokolenie 
– byli zawodnicy, menadżero-

wie sportu, ludzie znający swe dyscypliny 
na wskroś. Nie stronią od języków obcych, 
walczą o polskie sprawy w światowych 
i europejskich federacjach i nie mają poli-
tycznych korzeni, więc doskonale się do-
gadują z urzędnikami każdej władzy. Zo-
baczmy choćby, jak działa Polski Związek 
Lekkiej Atletyki, którego zawodnicy roz-
gromili rywali na ostatnich mistrzostwach 
Europy. Spójrzmy też na Polski Związek 
Pływacki. Funkcję prezesa powierzono tam 
Pawłowi Słomińskiemu – fachowcowi od 
sportu i współtwórcy największych sukce-
sów Otylii Jędrzejczak.

Jakie zmiany przyniesie najbliższy kwiet-
niowy sejmik PZŻ? Kto będzie kandydo-
wać na prezesa związku? Czy Wiesław 
Kaczmarek, pełniący tę funkcję już 16 
lat, zechce się ubiegać o kolejną reelekcję? 
Chcieliśmy poznać odpowiedzi na te py-
tania. Zawarliśmy je w piśmie wysłanym 
w połowie marca do sekretarza generalnego 
PZŻ. Niestety, Zbigniew Stosio nie potrafił 

Prezes kaczmarek rządzi dłużej 
niż Gomułka i Gierek

odpowiedzieć. Po prostu kandydaci w na-
szym związku dotąd nie mieli w zwyczaju 
zgłaszać swych kandydatur przed walnym 
zgromadzeniem delegatów.

Po co właściwie pytamy o reelekcję Wie-
sława Kaczmarka? Przecież na uroczystym 
otwarciu listopadowych targów Boatshow 
prezes zapewniał, że to już jego ostatnia 
kadencja. Później powtórzył te słowa na 
grudniowej gali PZŻ, więc sprawa powinna 
być zamknięta... Ale nie jest. W pierwszych 
dniach stycznia związek wysłał pismo do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zawarł 

w nim prośbę o interpretację ustawy o spo-
rcie, która mówi, że funkcję prezesa związ-
ku sportowego można pełnić nie dłużej 
niż przez dwie kolejne kadencje. Chodziło 
o wyjaśnienie, czy ten przepis obowiązuje 
od kadencji, w trakcie której wszedł w ży-
cie, czy też od kadencji następnej.

W odpowiedzi napisano między inny-
mi: „Ograniczenie możliwości pełnienia 
funkcji prezesa zarządu polskiego związ-
ku sportowego obowiązuje od dnia wejścia 
w życie ustawy, ale nie obejmuje kaden-
cji rozpoczętych przed tym dniem (czyli 
przed 16 października 2010 roku).” Co to 
oznacza? Otóż Wiesław Kaczmarek może 
kandydować i bić kolejne rekordy! Gierek 
rządził 10 lat. Gomułka – 14. Jeśli Kaczma-
rek zostanie na kolejną czteroletnią kaden-
cję, pobije nawet Breżniewa, który w fotelu 
pierwszego sekretarza zasiadał 18 lat... 

No, ale dość tych żartów. Czy napraw-
dę naszego środowiska nie stać na to, by 
wykreować nowych liderów i mianować 
ich na kluczowe stanowiska w PZŻ? Czy 
naprawdę mamy aż tak „krótką ławkę”, 
by przez tyle lat powierzać ster wciąż 
tej samej osobie? Trudno się nie zgodzić 
z opinią, że w PZŻ konieczne są zmiany. 
Chcemy nowych pomysłów, ambitnych pla-
nów, przyspieszenia realizacji niezbędnych 
zadań i determinacji w działaniu na rzecz 
wszystkich środowisk żeglarskiego świata. 
A skoro zmiany są konieczne, to kiedy mają 
nastąpić, jeśli nie teraz?

Krzysztof Olejnik
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T argi Wiatr i Woda, największa 
i najważniejsza branżowa wysta-
wa w wodniackim kalendarzu, 

gościły w Warszawie w trzeci weekend 
marca. W hali MT Polska przy ul. Marsa 
56c oglądaliśmy najnowsze jachty z krajo-
wych i zagranicznych stoczni. Spotkaliśmy 
znanych żeglarzy, autorów książek i publi-
cystów. W salach konferencyjnych odby-
wały się prelekcje i wykłady, a na targo-
wą scenę wchodzili medaliści mistrzostw 
świata i laureaci konkursów.

Motorówki, łodzie typu houseboat, jachty 
żaglowe, skutery, małe katamarany, kajaki 
i desku SUP – prawie każdy znajdował na 
targach coś dla siebie. Tradycyjne silniki 
spalinowe rywalizowały z elektryczny-
mi. Importerzy konkurowali z krajowymi 

stoczniami. Wystawcy prezentowali ele-
menty wyposażenia, urządzenia elektro-
niczne, żagle i takielunki oraz innowacyjne 
systemy napędowe. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć firm czarterowych, szkół żeglar-
skich, agentów ubezpieczeniowych, a tak-
że producentów i dystrybutorów odzieży 
żeglarskiej.

Najwięcej było jachtów i łodzi motoro-
wych. Zaprezentowano modele wielu zna-
nych marek, między innymi Regal, Cha-
parral, Bayliner, Glastron, Sea Ray, Cobalt, 
Grandezza, Ocean Master, Invictus i Merry 
Fisher. Bardzo ciekawe konstrukcje promo-

wały też polskie stocznie. Na warszawskiej 
wystawie zadebiutował Janmor 700, ele-
gancka, wygodna i nieduża łódź wyporno-
ściowa, efekt współpracy producenta z biu-
rem projektowym Centkowski & Denert 
Design Studio (znanym między innymi 
z projektów wykonywanych dla francuskiej 
marki Jeanneau). Kadłub o niewielkim za-
nurzeniu doskonale się nadaje do śródlądo-
wej żeglugi. Janmor 700 w wersji standard 
kosztuje 69,9 tys. zł netto (bez silnika).

Firma Parker Poland przedstawiła w War-
szawie kilka łodzi ze swej bogatej floty. 
Zwiedzający zobaczyli modele Parker 800 

Pilothouse, Parker 630 Bow Rider, Parker 
770 Weekend i Parker 690 DC – niedużą 
zgrabną łódź, która zapewni armatorom wy-
godny wypoczynek, nawet gdy zechcą spę-
dzić na niej noc. Gdy na rufie tej jednostki 
zamontujemy silnik o mocy 250 KM, rozpę-
dzi się ona aż do 47 węzłów (87 km/h). Z ko-
lei 770 Weekend to najnowsza łódź z linii 
kabinowych jachtów rodzinnych – jest solid-
na, dzielna i bardzo uniwersalna. Choć ma 
wiele udogodnień dla miłośników morskich 
połowów, nazwanie jej jedynie łodzią węd-
karską, to zdecydowanie za mało. Wysokie 
burty oraz solidne relingi w dachu kabiny  

Targi wiatr i woda.  
wszystkie barwy sportów wodnych

Nautika 1150 Voyage i łódź 989 Platinum na stoisku Delphia Yachts.  Fot. Alex Domański
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PERYSKOP TARGi wiATR i wODA

i wokół pokładu dziobowego dają poczucie 
bezpieczeństwa i komfortu.  Łódź wyposa-
żono w dodatkowe zewnętrzne stanowisko 
sterowania – znajduje się na prawej stronie 
nadbudówki. Armator z pewnością doceni 
tę sterówkę w upalny słoneczny dzień oraz 
podczas wędkowania – prowadząc łódź, bę-
dzie mógł jednocześnie doglądać połowów. 
W dziobowej sypialni wygodnie przenocują 
dwie osoby. Kolejne dwie mogą obniżyć stół 
na lewej burcie – po połączeniu go z dwoma 
kanapami powstaje szerokie łóżko.

Stocznia Balt-Yacht prezentowała znane 
łodzie motorowe SunCamper 30 i Balt 818 
Tytan. Dużym zainteresowaniem zwiedza-
jących cieszyła się nowa łódź ze stoczni 
Northman – Nexus 870 Revo (następca 
Nexusa 850). Podstawową wersję tej jed-
nostki wyceniono na 119 tys. zł netto, ale 
bogaty targowy egzemplarz, z pięknie wy-

kończonym wnętrzem, kosztował 240 tys. 
zł netto. Doskonale zaprojektowano część 
mieszkalną. Otwarte koje w przedziale 
dziobowym oraz na rufie, odpowiednia 
wysokość i przemyślane detale – wszyst-
ko to sprawia, że pod pokładem jest sporo 
przestrzeni. Nexusem może podróżować 
sześć osób. Producent proponuje tradycyj-

ne silniki przyczepne, zabudowane motory, 
napęd elektryczny lub hybrydowy. Nexus 
870 otrzymał na warszawskich targach na-
grodę Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego 
i Sportów Wodnych Polskie Jachty.

Sporo zwiedzających odwiedziło stoisko 
stoczni Delphia Yachts, gdzie prezentowano 
łódź Agapi 800 (nowoczesny RIB z kabiną), 
premierową jednostkę 989 Platinum z gór-
nym pokładem produkowaną dla giżyckiej 
firmy Yachts Export Poland (cena bez sil-
nika: od 224 tys. zł netto) oraz Nautikę 
1150 Voyage – podstawowa wersja tej łodzi 
wraz z silnikiem kosztuje 515 tys. zł netto. 
Nautikę przedstawialiśmy obszernie na ła-
mach marcowego wydania. „To nowoczesny 
i uniwersalny jacht spacerowy do spokojnej 
śródlądowej żeglugi, a z mocniejszymi sil-
nikami – łódź dla armatorów chcących od-
krywać morskie wybrzeża. Na Mazurach 
będzie królem portów. Świetnie sprawdzi się 
w żegludze zatokowej od Gdańska po Hel. 
Będzie też budzić zazdrość w chorwackich 
marinach, szczególnie najnowsza wersja 
SunFly, w której dach nadbudówki zmienio-
no w górny pokład z wygodnymi materaca-
mi” – pisał Arek Rejs.

Jachtów żaglowych było na targach mniej, 
ale za to zobaczyliśmy kilka debiutujących 

Tomasz Lipski z Federacji Szkół Żeglarskich ISSA i Laura Dekker.  Fot. Piotr Pajdowski

Kolorowe stoisko Henri Lloyd.

Jacht Antila 24.4 zdobył nagrodę izby Polskie Jachty.

http://www.issa.com.pl
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Sprawdzone 
ubezpieczenia 
nowe korzyści!

Szybki assistance
Koszty pomocy w sytuacjach awaryjnych, 
np. holowanie do najbliższego portu lub 
dostawa paliwa oraz części zamiennych, 

pokrywane są do łącznej wysokości  
10 000 EUR

All-risk
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie 
ryzyka, na które jacht jest narażony, 
w tym kradzież, pożar, siła wyższa, 

zatonięcie, wtargnięcie wody, wejście na 
mieliznę, kolizje, piractwo.

Pokrywamy koszty inspekcji
Jeśli Twój jacht wejdzie na mieliznę, 
niezbędne koszty kontroli są objęte 

ubezpieczeniem bez udziału własnego, 
bez względu na to czy szkoda powstała.

Kontakt w Polsce: Nautica Nord 
Tel. +48 58 350 6131

pantaenius.pl

konstrukcji. Stocznia Antila Yachts po raz 
pierwszy przedstawiła w Polsce model An-
tila 24.4 (cena: od 79 tys. zł netto), nagro-
dzony podczas targów przez Polską Izbę 
Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych 
Polskie Jachty (w kategorii łodzi żaglo-
wych). Konstrukcja Jacka Daszkiewicza za-
stąpi cenioną Antilę 24, która w radomskiej 
stoczni powstaje już 10 lat (to jedna z naj-
popularniejszych łodzi żaglowych na pol-
skich wodach śródlądowych). Nowy model 
łączy nowoczesne linie i klasyczny design. 
Kadłub jest nieco dłuższy (7,35 m). Szero-
kość prawie się nie zmieniła (2,7 m) – jest 
dość spora, więc pozwoliła konstruktorowi 
na zastosowanie ciekawych i nowoczesnych 
rozwiązań na pokładzie oraz zaprojektowa-
nie przestronnego i wygodnego wnętrza. 
Zwróciliśmy uwagę na bardzo obszerną 

zejściówkę z wygodnymi schodami oraz 
obszerny kokpit z długimi burtowymi sie-
dziskami. Przednią część łodzi wieńczy 
pionowa dziobnica, a tylną – pawęż lekko 
nachylona w kierunku kokpitu. Na skrajach 
pokładu zastosowano ciągły stopreling, któ-
ry optycznie zamyka przestrzeń wokół nad-
budówki. Klasyczne wnętrze łodzi pomieści 
sześć osób. Przed masztem jest otwarta koja 
dziobowa. Na śródokręciu – dwie burtowe 
koje w mesie. Z lewej kambuz, z prawej toa-
leta. A na rufie otwarta koja dla dwóch osób.

Firma Tes Yacht prezentowała nowy mo-
del Tes 246 Versus z charakterystyczną 
dziobnicą, asymetryczną zejściówką, sko-
śną suwklapą otwieraną po łuku (przesuwa 
się bardzo lekko) oraz wyjątkowo obszer-
ną toaletą. Łódź może mieć balast denny 
i uchylną płetwę mieczową, falszkil   

Premierowy Tes 246 Versus z charakterystyczną dziobnicą.  Fot. Alex Domański

Łódź Parker 800 Pilothouse na stoisku firmy Parker Poland.

http://www.issa.com.pl
http://www.pantaenius.pl
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z uchylnym mieczem lub tradycyjny kil 
(wersja balastowa). Bardzo obszerny kok-
pit, który pomieści całą załogę, wieńczą na 
rufie dwie podnoszone ławeczki oraz stu-
dzienka na silnik przyczepny lub stacjonar-
ny (silnik przyczepny można także zamon-
tować na pantografie). Dobrze oświetlone 
wnętrze, z dziewięcioma oknami w nad-
budówce, skrywa dwie duże otwarte dwu-
osobowe koje – dziobową i rufową. Dwie 
dodatkowe burtowe koje w mesie. A także 
kambuz z kuchenką, zlewem i lodówką.

Wyjątkowo ciekawy był w tym roku pro-
gram wydarzeń towarzyszących. Goście 
odwiedzający targi mogli spotkać człon-
ków kadry olimpijskiej, którzy ze sceny 
opowiadali o swych przygotowaniach 

do nowego sezonu i planach związanych 
z kampanią Tokio 2020. Wystawę odwie-
dzili też uczestnicy regat Setką przez Atlan-
tyk (przed halą prezentowano jacht „Atom” 
Piotra Czarnieckiego) Był także Szymon 
Kuczyński, który zapraszał zwiedzających 
na pokład maxusa „Atlantic Puffin”, któ-
rym opłynął świat w samotnym rejsie.

Targi odwiedził Tom Cunliffe, ceniony 
autor podręczników żeglarskich, wielolet-
ni instruktor oraz egzaminator brytyjskiej 
organizacji Royal Yachting Association 
(RYA). Tom promował podręcznik „Insho-
re Skipper”, tłumaczenie publikacji wielo-
krotnie wznawianej w Wielkiej Brytanii 
pod tytułem „The Complete Day Skipper”. 
Wydawnictwo może zdobyć wysoką pozy-

cję wśród książek poświęconych edukacji 
żeglarskiej. Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Szkół Żeglarskich ISSA uznało je za 
swój flagowy podręcznik. Dużym zaintere-
sowaniem (sala pękała w szwach) cieszyło 
się spotkanie z Laurą Dekker, najmłodszą 
żeglarką, która opłynęła świat. Gdy sześć 
lat temu wyruszała w podróż miała zaled-
wie 14 lat (partnerem polskiego wydania 
jej książki „Marzenie pewnej dziewczyny” 
jest stowarzyszenie ISSA).

Kolejne tegoroczne targi Wiatr i Woda 
będą się odbywać w Gdyni od 27 do 30 lip-
ca. A jesienią, od 10 do 12 listopada, zapra-
szamy do Katowic na drugą edycję śląskich 
targów Wiatr i Woda. 

Tes 393 Illuminatus
Nowoczesny jacht motorowy o  niekonwencjonalnej 
stylistyce z przeznaczeniem do pływania po akwenach 
śródlądowych i morskich.

info@tes-yacht.pl
www.tes-yacht.pl 

TES-YACHT Tomasz Siwik
05-079 Okuniew, ul. Akacjowa 21

tel. kom. +48 602 346 392
tel./faks +48 22 783 73 77

Tes 246 Versus 
Premiera na jubileusz 25-lecia Stoczni
Nowy, luksusowy, niewielki cruiser żaglowy.
Wyjątkowe parametry nautyczne, nietypowe 
rozwiązania i różne wersje wnętrza.
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Motorowy jacht spacerowy Nexus 870 Revo. Będą nowe pomosty w Kamieniu Pomorskim.

Marka Raymarine na stoisku firmy Eljacht.

http://www.tes-yacht.pl
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Austria · Hiszpania · Szwecja · USA · Australia

Nautica Nord · ul. Gradowa 11
80-802 Gdańsk · Tel. +48 58 350 61 31
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Weź ze sobą nasze 
ubezpieczenie!

  OC Skippera
  Pakiety Czarterowe
  Ubezpieczenie Kaucja Plus

Wybierasz się 
na czarter?

Ż eglując dookoła Europy i wzdłuż 
innych uczęszczanych szlaków mo-
żemy liczyć na dokładne i aktualne 

mapy (zarówno papierowe, jak i elektronicz-
ne). Ale w regionach mniej dostępnych lub 
tam gdzie pomiary i aktualizacje map wyko-
nuje się rzadko, nie powinniśmy ślepo wie-
rzyć w to, co widzimy na ekranie. Często ob-
serwujemy znaczne przesunięcia elementów 
mapy i uproszczenia. Nie znajdziemy na nich 
nowej mariny, małego drewnianego pomostu 
lub rozbudowanej rafy koralowej, która przez 
kilka lat mogła wyraźnie zmienić kształt. 
Poza tym pamiętajmy, że niektóre obszary 
dalekich wód wciąż nie mają dokładnych 
map. Co robić? Nawigator powinien użyć 
wszelkich dostępnych informacji pozwala-
jących zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi. 
Zdjęcia satelitarne wyświetlane w progra-
mach nawigacyjnych mogą być w takich sy-
tuacjach bardzo przydatne.

Podczas trwającego rejsu „Najdłuższą 
drogą dookoła świata – przez siedem konty-
nentów i cztery oceany” na pokładzie jachtu 
„Wassyl” korzystamy z map elektronicznych 
firmy Navionics (na ploterze), z C-MAP (na 
komputerze) oraz z programu nawigacyjne-
go OpenCPN. Na tych mapach dość często 
zauważamy niedokładności i uproszczenia – 
obserwowaliśmy je, płynąc wzdłuż brzegów 
Ameryki Południowej (szczególnie w oko-
licach Patagonii) oraz na Pacyfiku, gdzie 
atole nie zawsze „leżą” na swoim miejscu, 
a rysunki wód wewnętrznych pomijają liczne 
koralowce i spłycenia. Dlatego często wyko-
rzystujemy zdjęcia satelitarne Google.

Na co dzień wielu z nas korzysta z Go-
ogle Maps lub Google Earth do odnalezienia 

obiektów lądowych – na przykład sklepów 
lub ulic. Serwis prezentuje zdjęcia satelitarne 
w wysokiej rozdzielczości. Na morzu oczy-
wiście nie znajdziemy kluczowych dla żegla-
rzy informacji o głębokościach. Czy zatem 
zdjęcia mogą być pomocne? Oczywiście. Za-
wierają dane przydatne nawigatorom, choćby 
precyzyjny rys linii brzegowej i rozkład po-
mostów w marinach. Natomiast w strefach 
tropikalnych, gdzie woda jest przejrzysta, na 
zdjęciach łatwo można zauważyć spłycenia 
i rafy koralowe. Te obrazy możemy w dość 
prosty sposób przekształcać do postaci map 
elektronicznych i wykorzystywać je w na-
szym programie nawigacyjnym.

Najlepiej wykorzystać dowolny kompu-
ter PC z odbiornikiem GPS – wystarczy 
podłączyć urządzenie przez Bluetooth lub 
złącze USB, by skorzystać z pozycji GPS 
przesyłanych przez jachtową sieć połączoną 
z komputerem odpowiednim interfejsem. 
W internecie znajdziecie kilka darmowych 
i płatnych programów umożliwiających na-
noszenie aktualnych pozycji jachtu na pobie-
rane zdjęcia satelitarne Google. Programy te 
wymagają stałego połączenia z siecią, które 
na morzach jest dość trudno osiągalne i raczej 
drogie. Lepiej więc wcześniej pobrać zdjęcia, 
a następnie przetworzyć je do formatu mapy 
elektronicznej akceptowalnej przez program 
nawigacyjny. Podczas żeglugi możemy tej 
mapy używać na zmianę z arkuszami wgra-
nymi do urządzenia wcześniej.

Na pokładzie „Wassyla”, planując kolejne 
etapy rejsu, do tworzenia map satelitarnych 
wykorzystujemy programy Google Earth 
(skrót: GE) oraz GE2KAP. Pierwszy zna 
wielu internautów – wczytuje on mapę  

zdjęcia satelitarne Google 
w programach nawigacyjnych

Jacht „Wassyl” na odległych szlakach.  Fot. Marcin Mieczkowski / www.wassyl360.com

http://www.pantaenius.pl
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satelitarną wskazanego obszaru. Drugi pobie-
ra tę mapę z Google Earth, wkleja ją w prze-
strzeń geograficzną i przeprowadza kalibra-
cję, a na koniec konwertuje do formatu map. 
Oba programy są darmowe. Ich instalacja jest 
bardzo prosta. Po pierwszej instalacji należy 
dokonać prostych konfiguracji dokładnie opi-
sanych w pliku pomocy programu GE2KAP.

Aby stworzyć mapę zawierającą zdjęcia 
satelitarne należy uruchomić program GE-
2KAP, który automatycznie otwiera także 
Google Earth. W GE dowolnie powiększamy 
i przesuwamy obszar widoczny na ekranie. 
Warto wyłączyć zbędne okienka z funkcja-
mi programu oraz wyświetlanie miniaturek 
zdjęć, aby mapa była przejrzysta i zajmowała 
możliwie największą część monitora. Następ-
nie przechodzimy do programu GE2KAP, 
podajemy ścieżkę dostępu do folderu oraz 
nazwę mapy, którą tworzymy. Najlepiej od 
początku zadbać o staranną organizację map 
w folderach. Z mojego doświadczenia wyni-
ka, że najlepiej zastosować układ z kilkoma 
poziomami, na przykład: Pacyfik/Polinezja/
Markizy/FatuHiva. Dzięki temu będziemy 
mogli łatwo podłączyć do programu nawi-
gacyjnego mapy z całego Pacyfiku lub tylko 
z okolicy Markizów (wczytywanie kilkuset 
map jednocześnie może znacznie spowolnić 
program OpenCPN).

Po wybraniu folderu i pliku, klikamy przy-
cisk Create Chart. Przez chwilę nie wykonu-
jemy żadnych operacji na komputerze, nie 

wolno nawet ruszać myszką, gdyż program 
wykorzystuje zrzut ekranu. Jeżeli chcemy 
stworzyć dokładny obraz większego obsza-
ru, na przykład wyspy, możemy skorzystać 
z opcji Tile, dzięki której program automa-
tycznie podzieli obszar widoczny w Google 
Earth na mniejsze kawałki i każdy z nich 
pobierze w wysokiej rozdzielczości. W ten 
sposób możemy znacznie przyspieszyć two-
rzenie map większych obszarów.

Gdy stworzymy mapy, musimy je podłą-
czyć do programu Open CPN. Robimy to, wy-
bierając opcję Options / Charts / Add directo-
ry, a następnie wskazujemy folder z mapami, 
które chcemy używać. Klikamy Force Full 
Database Rebuild oraz przycisk OK. W zależ-
ności od konfiguracji programu nawigacyjne-
go, nowe mapy zawierające zdjęcia pojawią 
się automatycznie lub będziemy się na nie 
przełączać, wybierając je z dolnego paska.

W programie nawigacyjnym nasze nowe 
mapy są obsługiwane dokładnie tak samo, 
jak tradycyjne mapy elektroniczne. Widzi-
my przebytą drogę, aktualną pozycję jach-
tu, kurs, prędkość oraz obiekty wysyłające 
sygnał AIS. Korzystając z miarki, możemy 
sprawdzić szerokość przesmyku lub dłu-
gość betonowego pirsu. W każdej chwili 
możemy się łatwo przełączyć na tradycyjną 
mapę elektroniczną lub inną, której dotąd 
używaliśmy w programie.

Podczas okołoziemskiej wyprawy w wielu 
miejscach testowałem dokładność map two-

rzonych ze zdjęć satelitarnych. Przyznać mu-
szę, że jestem zaskoczony wysoką precyzją 
tego rozwiązania. Gdy cumowaliśmy przy 
krótkim nabrzeżu w Valdivia Yacht Club 
w Chile, zdjęcie dokładnie wskazywało na-
sze miejsce. Manewrując po krętym kanale 
lub szukając miejsca w rozbudowanej mari-
nie, widziałem dokładnie to, czego się spo-
dziewam po analizie zdjęcia, a nasz elektro-
niczny ślad pokrywał się z rzeczywistą drogą 
i nie przebiegał przez ląd. Do kei w niewiel-
kiej marinie podpływaliśmy w gęstej mgle, 
korzystając wyłącznie ze stworzonej mapy 
i obrazu radarowego. Nabrzeże zobaczyliśmy 
z odległości pięciu metrów. Dokładność map 
tworzonych ze zdjęć wynosi od 3 do 10 me-
trów (wartości zbliżone do średnich błędów 
systemu GPS).

Mapy tworzone ze zdjęć satelitarnych do-
tąd nigdy mnie nie zawiodły, ale oczywiście 
zawsze musimy mieć do nich ograniczone 
zaufanie. Podobnie, jak do wszystkich po-
zostałych map. Dopiero system nawigacyj-
ny złożony z wielu elementów można uznać 
za optymalne rozwiązanie.

Wojciech Maleika

Wyprawa „Najdłuższą drogą dookoła świata – 
przez siedem kontynentów i cztery oceany” jest 
współfinansowana z funduszy miasta Szczecin. Pa-
tronem ekspedycji jest magazyn „Wiatr”. Więcej in-
formacji o rejsie oraz galerie zdjęć na stronie www.
wassyl360.com oraz na Facebooku (wassyl360).
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Szlak „Wassyla” na mapie C-MAP... ...na mapie Navionics... ...oraz na zdjęciu satelitarnym Google.

http://www.wassyl360.com/
http://www.wassyl360.com/
http://www.farbyjachtowe.pl
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UBEZPIECZENIA: PORADNIK „WIATRU” I FIRMY PANTAENIUS

F irma Pantaenius opublikowała nowe 
warunki ubezpieczeń jednostek pły-
wających (dokument można pobrać 

ze stron internetowych pantaenius.pl oraz 
nauticanord.pl). Czy nowe warunki zawie-
rają istotne zmiany? Dotąd ubezpieczyciel 
wymieniał w tym dokumencie wszystkie 
sytuacje i szkody podlegające ochronie. Dziś 
warunki informują głównie o wyłączeniach, 
co oznacza, że zostały uproszczone, a zakres 
ochrony się powiększył. W wyłączeniach za-
pisano między innymi, że firma nie przewi-
duje świadczeń za straty lub szkody powstałe 
w wyniku wojny, ataku terrorystycznego, 
rozruchów i strajków. A także wówczas, gdy 
szkodę spowodowano umyślnie.

Pantaenius oferuje kilka produktów: ubez-
pieczenie Jacht Casco, ubezpieczenie całko-
witej utraty jachtu, ubezpieczenie w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpie-
czenie następstw nieszczęśliwych wypad-
ków (NNW), ubezpieczenie OC Skippera, 
czarteru oraz ubezpieczenie kaucji.

Pantaenius Jacht Casco obejmuje szkodę 
całkowitą, a także częściowe uszkodzenia 
jachtu. Kompleksowa ochrona dotyczy szkód 
powstałych na przykład w wyniku kradzieży, 
pożaru, zalania, kolizji, złamania masztu czy 
wpłynięcia na mieliznę. Szkody częściowe 
firma reguluje do wysokości sumy ubezpie-
czenia, a koszty naprawy pokrywa, uwzględ-
niając zakup nowych części (bez żadnych 
potrąceń z uwagi na wiek uszkodzonych ele-
mentów wyposażenia). Ubezpieczony nie jest 
obciążany tzw. udziałem własnym w przy-

padku szkody całkowitej, kradzieży z wła-
maniem, uszkodzenia podczas transportu, 
pożaru, uderzenia pioruna oraz w przypadku 
kolizji spowodowanej przez osobę trzecią 
podczas postoju jachtu. Poza tym Pantaenius 
pokrywa koszty inspekcji łodzi po wpłynię-
ciu na mieliznę. Zwróćmy uwagę, że koszty 
związane z wyciągnięciem łodzi z wody 
i usunięciem wraku pokrywane są nawet, gdy 
przekroczą sumę ubezpieczenia. Natomiast 
koszty pomocy w sytuacjach awaryjnych (ho-
lowanie, dostawa paliwa lub części zamien-
nych) ubezpieczyciel pokrywa do kwoty 10 
tys. euro. Ubezpieczenie Jacht Casco chroni 
osprzęt i wyposażenie także wtedy, gdy jest 
bezpiecznie przechowywane poza jachtem 
(na przykład podczas zimowania).

Ubezpieczenie OC gwarantuje pokrycie 
szkód spowodowanych przez właściciela 
łodzi, jego gości lub załogę, w stosunku 
do osób trzecich, także podczas kolizji lub 
uprawiania sportów wodnych poza pokła-
dem jednostki. Warto zwrócić uwagę, że 
OC nie tylko pokrywa koszty napraw, ale 
chroni także przed niezasadnymi roszcze-
niami osób poszkodowanych. Polisa obej-
muje właściciela, który ją wykupił, kapi-
tana oraz załogę. Osoby posiadające OC są 
także automatycznie ubezpieczone w za-
kresie odpowiedzialności cywilnej skippe-
ra jachtu czarterowego.

Ubezpieczenie NNW pokrywa finanso-
we reperkusje wypadku, którego następ-
stwem jest trwałe kalectwo lub śmierć. Poli-
sa ta zabezpiecza właściciela jachtu, załogę 

Pantaenius zwiększa zakres ochrony.  
Poznaj nowe warunki ubezpieczeń jachtów

oraz gości. Obejmuje wypadki związane 
z wykorzystaniem jednostki armatorskiej 
oraz z wykorzystaniem jachtów czartero-
wych. O produktach ubezpieczeniowych 
przygotowanych specjalnie dla czarterują-
cych piszemy w kolejnym artykule.

Pantaenius ubezpiecza jachty od 40 lat. 
Dziś chroni swymi polisami ponad 90 tys. 
jednostek. Ma oddziały i partnerów na całym 
świecie. Obsługuje klientów w ośmiu języ-
kach. Co roku rozpatruje około 7 tys. wnio-
sków składanych przez poszkodowanych 
armatorów – dział likwidacji szkód firmy 
Pantaenius znany jest z szybkiej i fachowej 
obsługi. Zgromadził ponad 35 tys. kontak-
tów do władz, organizacji, przedstawicielstw 
handlowych, producentów i operatorów ma-
rin – każda z tych instytucji może pomóc 
podczas poszukiwań zaginionego jachtu lub 
akcji ratunkowej. Pantaenius ma całodobową 
linię alarmową. U polskiego partnera, w fir-
mie Nautica Nord, także działa całodobowy 
telefon alarmowy dla ubezpieczonych.

Nautica Nord, ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk.
Tel. 58 350 61 31, faks 58 732 2363, 

e-mail: info@nauticanord.pl

Chcesz zgłosić szkodę? Zadzwoń lub napisz:
Tel. 58 350 61 35, 

e-mail: szkody@nauticanord.pl

http://www.pantaenius.pl/
http://www.nauticanord.pl/
mailto:info@nauticanord.pl
mailto:szkody@nauticanord.pl
http://www.pantaenius.pl
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S kipper odpowiada całym swoim ma-
jątkiem za wszystkie szkody wyrzą-
dzone podczas korzystania z obcego 

jachtu. Dlatego nim wyruszymy do Chor-
wacji, Grecji lub na Bałtyk, warto rozważyć 
wykupienie polisy Pantaenius OC Skippera 
obejmującej odpowiedzialność prawną kapi-
tana i załogi za szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe. Ubezpieczenie zawieramy na 
rok. Wznawia się automatycznie, więc nie 
musimy pamiętać o jego corocznym odna-
wianiu. Jeśli chcemy zrezygnować z polisy, 
wystarczy wypowiedzieć umowę najpóźniej 
trzy miesiące przed datą wznowienia.

Z polisy korzystamy wtedy, gdy ubezpie-
czenie jachtu czarterowego nie zabezpiecza 
nas w pełnym zakresie i nie gwarantuje ochro-
ny w danej sytuacji. OC skippera zapewnia 
ochronę także podczas pływania pokłado-

wym pontonem lub korzystania ze sprzętu do 
sportów wodnych (narty wodne, windsurfing, 
a nawet spadochron przyczepiony do łodzi). 
Polisę mogą wykupić osoby prowadzące rejsy 
prywatne oraz żeglarze zawodowi.

Jaką ochronę zyskujemy? Koszty związa-
ne z utratą wpływów z następnych czarterów 
ubezpieczamy do 20 tys. euro, a te związane 
z ewentualnym aresztowaniem jachtu – do 
100 tys. euro. Polisa pokrywa także szkody 
związane z zanieczyszczeniem wód, szko-
dy spowodowane przez rażące zaniedbanie, 
chroni też skippera i załogę przed nieuza-
sadnionymi roszczeniami osób trzecich.

Załogom czarterującym jachty Pantaenius 
oferuje także inne rozwiązania. Ubezpiecze-
nie kaucji zapewnia częściowe lub całkowite 
pokrycie kaucji zatrzymanej zgodnie z umo-
wą czarterową w wyniku szkody powstałej 

podczas rejsu. Bazowa stawka (117,65 euro) 
ubezpiecza kaucję do 3000 euro, ale można 
zwiększyć stawkę ubezpieczeniową dla wyż-
szych kaucji.

Aby ułatwić zawieranie kompleksowych 
ubezpieczeń czarterowych, Pantaenius przy-
gotował cztery pakiety czarterowe: Basic, 
Silver, Gold i Premium. Każdy z nich chro-
ni kapitana i aż dziewięciu członków za-
łogi (z pakietów mogą korzystać osoby fi-
zyczne – nie można wykupić pakietowego 
ubezpieczenia, gdy jacht czarteruje firma). 
Podstawą każdego pakietu jest ubezpie-
czenie OC skippera niezawodowego oraz 
ubezpieczenie kosztów związanych z anu-
lacją lub skróceniem podróży, które obej-
muje m.in. koszty odwołania lub skrócenia 
rejsu z powodów losowych (poważnych 
obrażeń ciała, niespodziewanej choroby, 
nieplanowanej ciąży osoby ubezpieczonej 
lub bezrobocia). 

W pakietach dostępne jest także ubezpie-
czenie kosztów leczenia za granicą, ubezpie-
czenie następstw nieszczęśliwych wypad-
ków oraz ubezpieczenie kaucji, które można 
rozszerzyć o ubezpieczenie Kaucja Plus. 

Ubezpieczenia dla skipperów  
i załóg czarterujących jachty

Polisa Pantaenius OC Skippera obejmuje odpowiedzialność prawną kapitana i załogi za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe.

UbeZpieCZenie KaUCja plUs

Cena ubezpieczenia 117,65 €

Wysokość kaucji do: 3000 €
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M arka Pantaenius od lat wspiera 
regaty Nord Cup – jedne z naj-
większych w kraju. Pierwszą 

edycję imprezy rozegrano w 2006 roku 
w Jastarni. Wystartowało wtedy 17 jach-
tów. W jubileuszowych regatach w 2015 
roku rywalizowało ponad 780 zawodni-
ków na 375 jednostkach. Bazą regat jest 
Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego 
AZS – Hotel „Galion”. Nord Cup integruje 
środowiska żeglarskie z różnych stron kraju 
i łączy pokolenia – przed rokiem najmłod-
szy zawodnik miał niespełna 8 lat, a naj-
starszy ponad 80. Rywalizację wzbogacono 
o pełnomorski wyścig Orvaldi B8 Race – 
na trasie o długości 120 mil, prowadzącej 
do boi przy platformie Lotos Petrobaltic na 
złożu B8 i z powrotem na metę przy Jacht-
klubie Stoczni Gdańskiej, rywalizowało 19 
załóg. Wyścig o Bursztynowy Puchar Nep-
tuna łączy Nord Cup ze zlotem żaglowców 
Baltic Sail Gdańsk. W imprezie uczestniczą 
także najmłodsi sternicy z klasy Optimist.

W tym roku organizatorzy zapraszają na 
dwunastą edycję regat (od 23 czerwca do 2 
lipca). Zaplanowano rywalizację o medale 
mistrzostw Polski oraz o punkty do krajo-
wych rankingów. Na starcie staną łodzie 
klas Delphia 24, Scandinavia 650, Micro, 

Europa, Finn, Hobie 16, Laser 4.7, Laser 
Radial, Laser Standard, 420, Optimist (gru-
py A i B), Open BIC, Latający Holender, 
Korsarz, Nautica 450, OK Dinghy, Omega, 
ORC Sportboat, na wodach zatoki wystar-
tują także jachty morskie.

Regaty Nord cup 2017

Na kursie załoga jachtu Dehler 41 „Hobart”.  Fot. Jacek Bonecki

M istrzostwa Europy w Żeglar-
stwie Morskim ORC, przy-
znane Polsce przez Między-

narodowe stowarzyszenie Offshore Racing 
Congress (www.orc.org), będą się odbywać 
w Gdańsku od 24 do 29 lipca. W regatach 
weźmie udział około 80 jachtów o długo-
ściach od 8 do 18 metrów. Bazą będzie Mari-
na Gdańsk. Udział zapowiedziały najlepsze 
europejskie zespoły z Niemiec, Norwegii, 
Szwecji, Danii, Finlandii, Estonii, Litwy 
i Rosji, nie zabraknie też załóg z Polski. To 

pierwsza impreza tej rangi w klasie ORC na 
polskich wodach. Mistrzostwa poprzedzą 
trzydniowe Morskie Żeglarskie Mistrzostwa 
Polski (od 21 do 23 lipca).

Regaty będą rozgrywane przez sześć dni. 
W tym czasie komisja sędziowska przepro-
wadzi sześć biegów krótkich trwających 
godzinę i 30 minut oraz jeden wyścig dłu-
gi dwunastogodzinny. Jachty uczestniczące 
w mistrzostwach będą cumować w Marinie 
Gdańsk oraz przy okolicznych nabrzeżach 
– Muzeum Morskiego i wyspy Spichrzów. 
Organizacja mistrzostw Europy w Gdańsku 
może być impulsem do szybszego rozwoju 
morskiego żeglarstwa regatowego na pol-
skim wybrzeżu.

Mistrzostwa europy ORc Gdańsk 2017

P atryk Zbroja z kancelarii Zbroja 
Adwokaci oraz specjaliści z firmy 
Nautica Nord przygotowali formu-

larz oświadczenia sprawcy kolizji żeglarskiej. 
Dokument można pobrać ze strony www.na-
uticanord.pl (zakładka Serwis). Warto go wy-
drukować w kilku egzemplarzach i dołączyć 
do jachtowych dokumentów. Wypełnienie 
oświadczenia powinno pomóc w szybkiej li-
kwidacji powstałych szkód.

„Ważnym elementem związanym z likwi-
dacją szkody jest precyzyjne wskazanie oko-
liczności zdarzenia, w tym ustalenie sterni-
ka odpowiedzialnego za powstanie kolizji, 
a także uszkodzeń jednostek biorących w niej 
udział” – pisze Patryk Zbroja na swoim blogu 
www.patrykzbroja.pl. „Jeśli uczestnicy ko-
lizji zgadzają się, co do jej przyczyn, najlep-

szym rozwiązaniem jest spisanie wspólnego 
oświadczenia. Powinno zawierać dane jachtu 
sprawcy, dane jachtu poszkodowanego, dane 
właścicieli oraz sterników obu jednostek, 
dane ubezpieczycieli, informacje o warun-
kach pogodowych (siła i kierunek wiatru, 
widzialność, zafalowanie), szkic pokazujący 
okoliczności zdarzenia, opis uszkodzeń obu 
jednostek, dane świadków oraz podpisy.”

Co zrobić, gdy wystąpi szkoda? Staraj 
się ją ograniczyć do minimum. Poinformuj 
firmę Pantaenius najszybciej, jak to możli-
we, zostawiając numery telefonów i adres 
e-mail. Zrób fotografie wszystkich uszko-

dzeń i zbierz wszelkie dowody. W przypad-
ku szkód powstałych w wyniku kradzieży, 
włamania, rozboju, wandalizmu, pożaru 
lub eksplozji, jak najszybciej poinformuj 
lokalną policję, od której musisz uzyskać 
numer sprawy. Gdy jacht wymaga pomocy 
na morzu, nie zgadzaj się na żadne koszty 
związane z ratownictwem. Użyj formularza 
Lloyd’s Open Form, który oferuje ochronę 
prawną przed niesumiennymi ratownika-
mi. Jeśli ubezpieczyciel zleci oględziny 
eksperta, bądź obecny podczas jego pracy. 
Zbieraj rachunki i faktury – będą potrzeb-
ne, by szybko otrzymać zwrot wydatków.

Oświadczenie sprawcy kolizji
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M arek Karbowski, autor zdję-
cia „Przemek w akcji”, zdobył 
główną nagrodę VI edycji Pan-

taenius Jacht Foto. Konkurs co rok przycią-
ga wielu amatorów fotografii żeglarskiej. 
Zwycięskie ujęcie wykonano podczas ubie-
głorocznego zimowego zgrupowania ster-
ników klasy Optimist w katalońskiej miej-
scowości Palamós. Marek, znany trener 
i wychowawca młodzieży w klubie MOS 
Iława, otrzymał sportowy zegarek Nautica 

ufundowany przez firmę Zibi. – Utrwala-
łem treningi młodych żeglarzy. Był wśród 
nich Przemek, bardzo dobrze żeglujący 
zawodnik jednego z warszawskich klubów, 
którego udało się uchwycić w ciekawym 
dynamicznym kadrze. Dziś Przemek pływa 
już na laserze. Bardzo się cieszę, że zdjęcie 
spodobało się jury – powiedział zwycięzca.

Drugie miejsce przyznano Marcinowi 
Urbanowi za zdjęcie „Cisza” wykonane 
podczas rejsu po wodach Zalewu Szcze-
cińskiego. Ujęcie przedstawia port w Trze-
bieży spowity w porannej mgle. Autor 
otrzymał zestaw nagród ufundowany przez 
Delphia Foundation, między innymi torbę 
na laptop marki Henri Lloyd, pokrowiec na 
garnitur oraz kosmetyczkę Code Zero.

Trzecie miejsce zajęła praca Andrzeja 
Radomskiego zatytułowana „2.4”. Jesienią 
ubiegłego roku odbywały się regaty o Puchar 
Prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Rywalizowały lasery, optimisty 
i łodzie L’Équipe. – Chciałem dokumento-
wać zmagania młodych żeglarzy, ale płynąc 

z aparatem nagle zobaczyłem łódź klasy 2.4. 
Oczywiście nie startowała ona w regatach, 
ale ponieważ znam załogę, postanowiłem 
utrwalić jacht w kadrze – wspominał An-
drzej Radomski. Autor otrzymał w nagrodę 
wiatromierz Vaavud 2.0 Sleipnir ufundowany 
przez portal iWiatromierz.pl.

W konkursie przyznano także wyróżnienia 
w trzech dodatkowych kategoriach: morskiej, 
motorowodnej i regatowej. Wyróżnienie w ka-
tegorii morskiej oraz kamizelkę pneumatycz-
ną ufundowaną przez Pomorski Związek 
Żeglarski, otrzymała Joanna Brodzka, autor-
ka zdjęcia „Analogowy Bałtyk – s/y Freya”. 
Ujęcie wykonano podczas ubiegłorocznego 
rejsu do Szwecji. – Co roku płyniemy gdzieś 
z grupą znajomych, w ubiegłym sezonie wy-
braliśmy Szwecję. Miał to być krótki przy-
jemny i spokojny wypad w Boże Ciało, ale 
pogoda sprawiła, że się przeciągnął i mieli-
śmy tygodniowy rejs z mnóstwem przygód. 
Zdjęcia robiłam analogowym aparatem, więc 
są surowe, bez obróbki cyfrowej. Starałam się 
dokumentować nie tylko te spokojne, ale tak-
że te trudniejsze chwile na Bałtyku”.

Wyróżnienie w kategorii motorowodnej 
otrzymał Michał Bagiński, autor zdjęcia 
„Adamas II”. – W tym kadrze chciałem po-
kazać, jak właściciel jachtu budzi się rano, 
oglądając wszechobecny błękit. Udało się 
też uchwycić mniejszą łódź żaglową, więc 
powstał ciekawy kontrast dwóch różnych 
perspektyw tego samego poranka – mówi 
Michał, który w nagrodę będzie się mógł 
wybrać na kurs motorowodny ufundowany 
przez Akademię Jachtingu. Wyróżnienie 
w kategorii regatowej otrzymał Paweł Ba-
naszczyk, autor zdjęcia „Start Vendée Globe” 
– otrzymał wiatromierz Vaavud 1.0 Mjolnir 
i książkę Billa Gladstone’a „Performance Ra-
cing Tactics” od firmy North Sails.

W konkursie uczestniczyli także inter-
nauci, którzy prawie przez miesiąc odda-
wali głosy na stronie www.jachtfoto.pl. 
Nagrodę publiczności, zestaw upominków 
od Code Zero, otrzymał Karol Bojar, autor 
zdjęcia „Lipcowa noc” (kadr przedstawia 
uroki jeziora Bełdany).

Nagrody wręczono podczas warszaw-
skich targów Wiatr i Woda. Najlepsze fo-
tografie można zobaczyć na stronie www.
jachtfoto.pl, natomiast na Facebooku (pro-
fil Jacht Foto) dostępna jest galeria prac za-
kwalifikowanych do finału. 

Vi edycja Pantaenius jacht foto
Pierwsze miejsce zdobył Marek Karbowski za zdjęcie „Przemek w akcji”.

Drugie miejsce: „Cisza”.  Fot. Marcin Urban

Trzecie miejsce zdobył Andrzej Radomski, autor fotografii „2.4”.

http://www.jachtfoto.pl/
http://www.jachtfoto.pl/


 

A kademicki Yacht Club w Bia-
łymstoku zaprasza na 33. edycję 
Festiwalu Piosenki Żeglarskiej 

„Kopyść” (kino „Forum”, 21 i 22 kwiet-
nia). Zaplanowano między innymi koncert 
z okazji jubileuszu zespołu Banana Boat. 
Widzowie mogą liczyć na wyjątkowe show 
z udziałem członków popularnej grupy 
oraz ich przyjaciół – najlepszych polskich 
wykonawców muzyki marynistycznej.

Sekstet wokalny Banana Boat specjalizuje 
się w oryginalnej autorskiej piosence żeglar-
skiej i interpretacjach szant klasycznych. 

Każdy występ zespołu jest niezapomnianym 
wydarzeniem. Grupa powstała w 1994 roku, 
a od 1997 roku koncertuje w obecnym skła-
dzie. Zdobywała nagrody na najważniejszych 
polskich i międzynarodowych festiwalach. 
Na „Kopyści” występuje od 2001 roku – 
otrzymali wówczas Grand Prix i podbili ser-
ca publiczności. W 2003 roku, by nie zawieść 
słuchaczy i zdążyć na koncert, przylecieli do 
Białegostoku samolotem oldtimerem piloto-
wanym przez fanów... Poznajcie ich bliżej.

***
Banana Boat to sześciu panów przypró-

szonych siwizną w charakterystycznych 
koszulkach ozdobionych grafikami. Gdy 
stoją na scenie blisko siebie, grafiki niczym 
puzzle układają się w wielkiego żółtego ba-
nana. Grupę tworzą niezwykli indywiduali-
ści: dwóch lekarzy z doktoratami (Maciej 
Jędrzejko i Michał Maniara), naukowiec 
amerykanista z habilitacją (Paweł Jędrzejko), 
prawnik i bankowiec po dwóch fakultetach 
(Tomasz Czarny) oraz dwóch pracowników 
korporacji (Paweł Konieczny i Piotr Wi-
śniewski). Chyba nie trudno się domyślić, że 
każdy z nich raz na jakiś czas pragnie zrzucić 
garnitur i lekarski fartuch, by przemienić się 
w banana – artystę śpiewającego a cappella, 

który może sobie pozwolić na chwilę beztro-
ski i szaleństwa. Choćby po to, by odpocząć 
i trochę się odmłodzić.

Przez 20 lat dali ponad 500 koncertów, od-
wiedzili kilkanaście krajów i przejechali set-
ki tysięcy kilometrów. Przeżyli razem wiele: 
między innymi lądowanie dwupłatowcem 
na lotnisku oświetlonym reflektorami samo-
chodu, noc w pokoju z trumną, czy poszuki-
wanie frontmana grupy w tunelach pod wo-
dospadem Niagara. Co ciekawe, przez dwie 
dekady skład zespołu się nie zmienił, jedy-
nie w 2008 roku dołączył Piotr Wiśniewski. 
Razem cieszą się z narodzin dzieci. Wspól-
nie opłakują śmierć najbliższych. Kibicują 
sobie przy kolejnych etapach zawodowego 
rozwoju. Bawią się na weselach i wspierają 
przy rozwodach. Mimo to wciąż dochodzi 
między nimi do różnicy zdań, ich „nego-
cjacje” bywają burzliwe, czasem padają 
słowa, których powtarzać nie wypada. Ale 
gdy emocje opadają, potrafią się wyściskać 
i przeprosić.

Nazwa zespołu pochodzi od tradycyjnej 
szanty z Trynidadu Banana Boat Song, czy-
li „Day O”, spopularyzowanej przez Harre-
go Belafonte, a później przez scenę z filmu 
„Beetlejuice”. Ta pieśń stała się flagowym 
utworem zespołu. 

W pierwszych latach scenicznej przygody 
grupa uczyła się od Starych Dzwonów i Czte-
rech Refów. Później poszukiwali bardziej 
skomplikowanych rozwiązań, wsłuchując się 
w aranżacje Ryczących Dwudziestek i zespo-
łu Tonam & Synowie. Od 2004 roku mają już 
własne brzmienie, coś między folkiem a jaz-
zem, pomiędzy tradycją a nowoczesnością. 
Czasem nazywają ten gatunek neoszantą. 
Stworzyli go w dużej mierze dzięki talentom 
Tomka Czarnego, kompozytora i aranżera, 
oraz Pawła Koniecznego, drugiego kompozy-
tora grupy. Piszą własne teksty, tworzą własne 
melodie i aranżacje. Płyta „Aquareal” była 
w pełni autorska, taki będzie też nowy krążek.

– „Kopyść” była pierwszym festiwalem, 
który pozwolił nam zaistnieć w szerszej 
świadomości odbiorców i kolegów artystów, 
a wygrana tam nagroda Grand Prix otwo-
rzyła nam drzwi do sal koncertowych w ca-
łej Polsce – mówi Paweł Jędrzejko z Banana 
Boat. – „Kopyść” jest bardzo ważną częścią 
naszej historii: nadała nam kierunek i po-
zwoliła uwierzyć, że nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Ela Mińko, jej rodzina i przyjaciele 
– organizatorzy festiwalu – uwierzyli w Ba-
nana Boat i ta ich wiara dała nam bodziec 
do rozwoju. Będzie cudownie świętować na 
białostockiej scenie.  

jubileusz zespołu Banana Boat

Honorowy Patronat
Prezydenta Miasta

Białegostoku

XXXIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej
KOPYŚĆKOPYŚĆ

21-22 kwietnia 2017 Białystok

Nadleśnictwo Augustów
Nadleśnictwo Maskulińskie

 Z a d a n i e  d o f i n a n s o w a n e  z e  ś r o d k ó w  z  b u d ż e t u  M i a s t a  B i a ł e g o s t o k u

Zespół Banana Boat – najwięksi showmani polskiej sceny szantowej.  Fot. Mariusz Bartosik

http://www.kopysc.bialystok.pl/
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P odczas tegorocznych targów w Düs-
seldorfie ogłoszono sojusz firm Fi-
scher Panda (spalinowe generatory 

prądu) i Victron Energy (ładowarki, akumu-
latory, panele słoneczne, regulatory ładowa-
nia i monitory baterii). W konferencji zorga-
nizowanej pod hasłem Freedom of Yachting 
udział wzięli Stephan Backes, dyrektor za-
rządzający niemieckiego przedsiębiorstwa 
Fisher Panda oraz Matthijs Vader, dyrektor 
zarządzający holenderskiej firmy Victron 
Energy. Szefowie przedstawili pięć gotowych 
systemów opartych na produktach obu ma-

rek. Zapowiedzieli ścisłą współpracę działów 
badawczych swych przedsiębiorstw, wspólne 
wspieranie sprzedaży oraz stworzenie wspól-
nego działu wsparcia technicznego.

Żeglując przez morza i oceany, energia 
otacza nas ze wszystkich stron. Mamy słoń-
ce, wiatr oraz prędkość naszej łodzi, którą 
także możemy wykorzystywać do pozyski-
wania energii. Jeśli nowatorskie rozwiązania 
uzupełnimy o spalinowy generator prądu 
najnowszej generacji, otrzymamy instalację 
gwarantującą niezależność i komfort nawet 
podczas dłuższych morskich rejsów. Przy 

fischer Panda i Victron energy. 
Znane marki tworzą sojusz morski

Stephan Backes i Matthijs Vader na targach w Düsseldorfie. Fischer Panda i Victron Energy łączą siły.
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Dystrybucja w Polsce: Skaut Sp. z o.o.
ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin
tel. +48 91 461 35 31; www.SailStore.pl; info@skaut.com.pl

Cały Świat dba 
o środowisko  
Zadbaj i Ty – bądź ECO!

Jachtowe napędy hybrydowe to:
• mniejsze zużycie paliwa = mniejsza emisja spalin,
• manewry w ciszy – generator pracuje tylko w przypadku 

niedoboru energii,
• większa niezawodność systemu względem tradycyjnych 

silników diesl’a,
• niższe koszty eksploatacji.

W naszej ofercie znajdziesz również odpowiednie 
akumulatory, panele fotowoltaiczne i generatory wiatrowe. 

Raymarine  Cable Port  Lowrance Furuno Simrad B&G iCom WeatherDock Bluefin LED 
C-Map Navionics Echopilot JL Audio C-Pod  Fusion  Glomex MarinePod SeaView  
Philippi Super-B Helukabel Ratio Electric Victron Energy Hella Marine SunWare 

Vitrifrigo SilentWind Watt  &  Sea Prebit Foresti  &  Suardi Lofrans’ Oceanvolt   
Max Power Fischer Panda Pro-Car Webasto

             

okazji dbamy o nasze środowisko naturalne. Stosując generator nie 
możemy oczywiście mówić o całkowitej eliminacji emisji spalin, ale 
przecież niskoobrotowy silnik generatora zużywa znacznie mniej pa-
liwa niż standardowy silnik Diesla napędzający jacht. Z tego urządze-
nia będziemy korzystać okazjonalnie – podczas dłuższych przebiegów 
lub wtedy, gdy zechcemy jednocześnie używać wielu pokładowych 
urządzeń.

Firma Fisher Panda przez ostatnie lata opracowywała własny sil-
nik generatora prądu. Poszukiwano takich rozwiązań, by urządze-
nie było ciche, oszczędne, ekologiczne i niewielkie. W ten sposób 
powstał model 5000i Neo ze zmiennymi obrotami i bardzo solidną 
obudową tłumiącą dźwięki i drgania (podczas żeglugi dużym jach-
tem możemy nawet nie usłyszeć pracującego generatora). Dziś 5000i 
Neo może być wykorzystywany w instalacjach łączących siły i wie-
loletnie doświadczenia obu prezentowanych marek.

System standard (przeznaczony dla jachtów o długościach od 25 
do 35 stóp) dostarczy energię do wszystkich urządzeń znajdujących 
się na pokładzie. Na przykład podczas żeglugi na Bornholm lub Go-
tlandię wypijemy poranną kawę z kuchennego ekspresu. System Pre-
mium (dla jachtów o długościach od 35 do 45 stóp) pozwoli na korzy-
stanie z wielu bardzo energochłonnych urządzeń mających wpływ 
na komfort żeglugi (możemy włączyć klimatyzację i elektryczną 
płytę kuchenną). Grafika zamieszczona na poprzedniej stronie po-
kazuje schemat takiej instalacji. Na rufie mamy silnik elektryczny. 
Na prawej burcie zaznaczono akumulator litowo-jonowy wraz z ba-
lanserem, czyli urządzeniem, które podczas ładowania utrzymuje 
jednakowe napięcie w poszczególnych celach baterii litowo-jonowej 
(wydłuża żywotność baterii). Na śródokręciu zaznaczono ładowarkę 
akumulatorów Victron Energy Quattro z inwerterem sinusoidalnym. 
Dzięki niej możemy na morzu korzystać z napięcia 230V. Poza tym 
Quattro daje generatorowi spalinowemu sygnał do pracy, gdy na 
pokładzie mamy zbyt mało prądu. Rysunek przedstawia także wy-
świetlacz z interfejsem opracowanym wspólnie przez specjalistów 
z firm Fischer Panda i Victron Energy (system współpracuje z wy-
świetlaczami różnych marek). Na prawej burcie, w kierunku dziobu, 
mamy jeszcze rozdzielnię prądu zmiennego oraz panel słoneczny 
z regulatorem ładowania. Na lewej burcie (od rufy) zaznaczono ge-
nerator marki Fischer Panda, połączenie lądowe z transformatorem 
izolacyjnym, rozdzielnię prądu stałego oraz mobilne urządzenia do 
kontroli systemu danej jednostki.

Oczywiście ten system można rozbudowywać. Model Discovery 
(dla jachtów o długościach od 45 do 55 stóp) opracowano z myślą 
o użytkownikach, którzy oczekują wyjątkowego komfortu oraz 
bardzo dużej autonomii. Natomiast system Blue Water zastosują 
armatorzy jachtów o długościach od 55 do 65 stóp. – Połączenie 
doświadczeń naszych firm pozwoliło przygotować rozwiązania, 
które dają klientom nieograniczone możliwości oraz swobodę 
w żegludze, nadchodzi czas Freedom of Yachting – mówili w Düs-
seldorfie szefowie marek Fischer Panda i Victron Energy. 

Systemem możemy sterować za pomocą wyświetlaczy różnych marek.F
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śródlądzie SZLAki wODNe
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P łyniemy Odrą ze Szczecina do 
Poczdamu. Ten uczęszczany szlak 
handlowy coraz częściej odwie-

dzają turyści. Jacht „Benia II”, 12-metrowa 
wiekowa jednostka z holenderskiej stocz-
ni. Załoga: dziewięć osób. Na pokładzie 
między innymi armator i skipper Piotr 
Machulec, Sergio Santi, były komendant 
włoskiej fregaty „Amerigo Vespucci” oraz 
Jun Avecilla z Filipin, pasjonat ścigania, 
uczestnik wielu regat na Dalekim Wscho-
dzie. Wszyscy są członkami Stowarzysze-
nia Rotarian Żeglarzy. Podczas podróży 
posługuję się bezpłatnym programem do-
stępnym w internecie OpenSeeMap (Open-

StreetMap w wersji nautical) na telefonie 
i ręcznym odbiorniku. To precyzyjna mapa 
obejmująca cały świat, pełna kontaktów do 
marin i innych miejsc, codziennie aktuali-
zowana przez jej entuzjastów. Na terenie 
Niemiec zaznaczone są wszystkie znaki, 
boje i wysokości mostów.

Ponieważ na naszej łodzi nie ma wygod-
nych miejsc do spania dla tak licznej ekipy, 
planujemy noclegi w hotelach. Część wali-
zek oddajemy kolegom, którzy do Poczda-
mu jadą samochodem. W październiku dni 
są krótkie, więc spod Wałów Chrobrego 
wypływamy o godz. 6.00 rano. Temperatu-
ra: 10 stopni Celsjusza. Niebo zaciągnięte 

ołowiem. Szczecin z wody jest cudny, ale 
szybko się z nim żegnamy, by za miastem 
wpłynąć w obszar surowej przyrody. Do-
piero za Gryfinem, gdy zbliżamy się do 
Schwedt, brzegi zaczynają być bardziej 
uporządkowane. Im bliżej Berlina, tym 
mocniej widać działalność człowieka.

Z odrzańskiego granicznego szlaku skrę-
camy na zachód. Przed nami Marina Ode-
rberg. Niestety po sezonie hotelik jest już 
zamknięty, do następnego mamy trzy ki-
lometry, a taksówek w tym miasteczku nie 
ma. Płyniemy więc dalej. Po godzinie staje-
my przed podnośnią statków Niederfinow, 
śluzą windową na kanale Odra – Hawela. 
To największa atrakcja na szlaku. Podno-
śnia pracuje od 1934 roku. 

Operacja jest dość prosta. Około 200 
metrów przed budowlą jest miejsce do cu-
mowania dla łodzi sportowych. Widzimy 
instrukcje (także w języku angielskim), 
numer kanału UKF oraz światło sygnali-
zacyjne. Czekamy na zielone. Przed nami 
tylko jedna barka z Polski. Po 30 minutach 
wpływamy do wanny, która ma 82 metrów 
długości i 12 metrów szerokości. Mieścimy 
się, ale jest już niewiele wolnego miejsca. 
Załoga trzyma łódź na cumach, a po za-
mknięciu wrót, winda w pięć minut wznosi 
się ponad drzewa, na wysokość 36 metrów, 
do górnej części kanału. Na głowę i za koł-
nierz leci woda z podniesionych wrót. Nasi 
goście, Sergio i Jun, wiele widzieli w swym 
wodniackim życiu, a mimo to ich miny peł-
ne są zdziwienia i zachwytu.

Stery przejmuje Sergio. Po dwóch godzi-
nach żeglugi przy świetle latarek dociera-
my do Mariny Marienwerder. Hotel w po-
bliskim miasteczku Schorfheide (20 minut 

Szlakiem Odry  
ze Szczecina do Niemiec

Jacht „Benia II”, 12-metrowa jednostka z holenderskiej stoczni.

Dorota Kamińska na podnośni statków Niederfinow. Winda podnośni wznosi się na wysokość 36 metrów, do górnej części kanału.
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taksówką) ma już zamkniętą kuchnię, ale 
na szczęście recepcjonistka – wiedząc, że 
zmierzamy do nich w gości – przygotowała 
gęstą gorącą zupę.

Nazajutrz znów kurs na zachód. Na upo-
rządkowanych brzegach jest coraz wię-
cej domków, małych marin i prywatnych 
miejsc do cumowania. Pojawiają się ogra-
niczenia prędkości i zakazy wytwarzania 
fal. Chcemy nocować w okolicy Spandau 
lub Wannsee. Niestety po sezonie hotele 
przy marinach są zamknięte. Przepływamy 
więc podberlińskie jezioro Wannsee i do-
cieramy do Kongresshotel w Poczdamie, 
miejsca spotkania żeglarzy rotarian z Eu-
ropy. W hotelowej marinie płacimy 25 euro 
za noc. Kongresshotel znajduje się na tere-

nie byłej wytwórni zeppelinów. Budynek 
ma kształt wież cumowniczych. Okolica 
malownicza, jak cały Poczdam.

Następnego dnia wyruszamy na szlak wo-
kół jeziora Wannsee. To akwen, który może 
zachwycić każdego. Na brzegach przepięk-
ne posiadłości, niektóre mają garaż na łód-
kę. Brzegi całe w zieleni. Duże mariny. Są 
nawet historyczne budowle, między innymi 
pałace w których mieszkali Stalin, Truman 
i Churchill oraz Pałac Cecilienhof, miejsce 
konferencji poczdamskiej. Przepływamy też 
pod słynnym mostem, na którym wymie-
niano szpiegów, między innymi Mariana 
Zacharskiego. W miejscowości Wannsee, 
obok siedziby powstałego 150 lat temu klu-
bu żeglarskiego Verein Seglerhaus am Wan-
nsee, znajduje się willa, w której hitlerowcy 
zdecydowali o ludobójstwie narodu żydow-
skiego. Dziś jest tu muzeum. Z wody można 
zobaczyć „Royal Luise”, rekonstrukcję ory-
ginalnej angielskiej minifregaty z 1832 roku. 
Król angielski William IV podarował ją kró-
lowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi 
III. Dzieło sztuki szkutniczej – takielunek, 
maszty i reje działają tak, jak kiedyś na oce-
anicznych żaglowcach.

Do Szczecina wracamy trzy dni. Pierw-
szy postój w Marinie Havelbaude. Jest tam 
sklepik żeglarski, niezła tawerna i stacja 
paliw. Uwaga: paliwo na takich stacjach jest 
nawet 40 proc. droższe niż przy drogach lą-
dowych. Obsługa sympatyczna i przyjaźnie 
nastawiona do Polaków. Po drodze spoty-
kamy morskie jachty z położonymi maszta-
mi wracające po sezonie z wód bałtyckich. 
Dla berlińczyków Szczecin stał się oknem 
na morski świat, gdzie warto trzymać łódź 
przez cały letni sezon. Jun, nasz filipiński 
kolega, napisał po powrocie do domu, że 
Polskę i rejs zapamięta do końca życia.

Tekst i zdjęcia: Piotr Pajdowski

Koniec rejsu. „Benia II” szczęśliwie wróciła do Szczecina.

„Royal Luise”, rekonstrukcja angielskiej minifregaty.

YACHT-POOL POLSKA
Agencja: Daniel Prusinski

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

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

Czechy ·  Finlandia · Turcja · Grecja
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M oja ostatnia karaibska wyprawa 
rozpoczęła się od biletu lotni-
czego na Martynikę, który Iwo-

na znalazła wiosną przeglądając rzeczy Pio-
tra, krótko po jego niespodziewanej śmierci. 
Piotr Poprawski i Adam Hamerlik po kilku 
latach budowy zwodowali setkę „Still Cra-
zy II”. Był kwiecień 2016 roku. Przygotowy-
wali się do wspólnego startu w regatach Setką 
przez Atlantyk. Gdy nagle Piotra zabrakło, 
wszystkie plany runęły... Adam nie czuł się 
na siłach, by samotnie płynąć przez ocean, 
a Iwona została z biletem kupionym specjal-
nie dla niej, by mogła powitać ukochanego na 
mecie. Wkrótce Adam poznał Olka Hanusza, 
który wcześniej przepłynął Atlantyk sklejko-
wą łodzią bez kabiny. Uzgodnili, że popłyną 
razem. Wyruszyli na „Still Crazy II” w listo-
padzie. Trasę regat z Portugalii na Karaiby 
pokonali w 34 dni, 16 godzin i 41 minut. Nie 

udało nam się ich powitać na mecie, bo do-
tarliśmy na Martynikę z miesięcznym opóź-
nieniem. Postanowiliśmy jednak pożeglować 
z Iwoną i grupą przyjaciół w rejonie Małych 
Antyli. Tak, jak planował Piotr...

Polacy wszędzie

Już w samolocie lecącym z Paryża na 
Martynikę spotykamy kilkunastu żeglarzy 
z Polski. W końcu to luty – idealna pora na 
taką eskapadę. Później niemal w każdej 
zatoce, wszędzie, gdzie rzucamy kotwicę 
lub cumujemy do boi, na którymś z są-
siednich jachtów powiewa polska bandera. 
Port jachtowy w Le Marin leży na połu-
dniowym krańcu wyspy, o której niektórzy 
mówią, że jest jedną z najpiękniejszych na 
Karaibach. Nie wiem dlaczego. Martynika 
wita nas tłokiem, ulewnym deszczem i be-

tonowym nabrzeżem. Oczekując na jacht, 
spędzamy czas w portowej knajpce. Tak-
że inne załogi z wytęsknieniem zerkają na 
zegarki. Wreszcie jest – godz. 17.00 i nasz 
katamaran Lagoon 450. Ma cztery wygod-
ne dwuosobowe kabiny (każda z łazienką), 
dużą mesę, trzy lodówki, mnóstwo miejsca 
na jedzenie, panel słoneczny, odsalarkę 
i dwa silniki.

Wieczorem wizytę składa nam Andrzej 
Placek, który w listopadzie ubiegłego roku 
wyruszył w okołoziemski rejs niewielkim 
drewnianym jachtem „Tiggy”. Podróżuje 
szlakiem Leonida Teligi, pierwszego Po-
laka, który samotnie opłynął świat. Na 
pokładzie towarzyszy mu kotka Tosia. Wy-
posażenie „Tiggy” jest raczej skromne. An-
drzej nie ma telefonu satelitarnego i wielu 
innych udogodnień. Rzucił kotwicę w za-
toce nieopodal Le Marin i zbiera pieniądze 
na dalszą drogę. 

Nasz pływający hotel obiera kurs na 
południe – na wyspę Saint Lucia i dalej 
w kierunku Saint Vincent. W zatokach spo-
tykamy dwa słynne żaglowce: „Fryderyka 
Chopina” i „Royal Clipper”. Co je łączy? 
Oba powstały na desce kreślarskiej Zyg-
munta Chorenia. „Royal Clipper” to pię-
ciomasztowy pasażerski wycieczkowiec, 
jeden z największych żaglowców na świe-
cie. Zbudowano go na stalowym kadłubie 
„Gwarka”, który był ostatnim nieukończo-
nym żaglowcem schyłkowych lat PRL. 

„Chopina” i „Royal Clipper” spotyka-
my także pod koniec rejsu w zatoce Gran-
de Anse d’Arlet na Martynice. Właśnie tu 
Adam Hamerlik dopłynął setką „Still Cra-
zy II” po zakończeniu regat, by na jednej 
z palm przybić tabliczkę upamiętniającą 
Piotra Poprawskiego. Później wysłał kart-
kę do Iwony z namiarami: 14°030’1’’N – 

karaibskie klimaty, czyli Małe Antyle 
w objęciach polskich żeglarzy

Luty na Małych Antylach. Idealna pora na karaibski rejs.

Katamaran Lagoon 450 ma cztery dwuosobowe kabiny z łazienkami.
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61°005’W. Równie dobrze mógłby napisać: 
Grande Anse d’Arlet, trzecia palma na lewo 
od pomostu.

Kajty wszędzie

Z Le Marin do Rodney Bay na wyspie 
Saint Lucia mamy około 40 mil. Czasem 
zawieje tu mocniej od oceanu, więc dla nie-
których ten fragment wycieczki może być 
pewnym wyzwaniem. Nie mamy jednak 
czasu zastanawiać się, czy mdli nas dla-
tego, że buja, czy z powodu kitesurferów 
popisujących się swymi umiejętnościami. 
W pobliżu Sainte-Anne na południu Marty-
niki jeżdżą tuż przed naszym dziobem albo 
tuż z rufą, wprowadzając pewien niepokój 
w szeregi załogi. Kitesurferzy pojawiają 
się podczas tej wycieczki wielokrotnie. Ich 
latawce pięknie się prezentują na przykład 
przy wyspie Mayreau leżącej na południe 
od Saint Vincent. Najmniejsza z zamiesz-
kanych wysp archipelagu Grenadyn ma 
niespełna trzystu mieszkańców. Dotrzeć tu 
można jedynie drogą morską. Ten niewiel-
ki skrawek lądu upodobali sobie żeglarze 
i miłośnicy kitesurfingu. Podobnie jest na 

wysepkach Tobago Cays rozrzuconych na 
wschód od Mayreau. Może to właśnie przez 
te latawce, które od rana do zmroku fruwają 
nad okolicą, na widok ludzi iguany uciekają 
w popłochu, a żółwie wodne zanurzają się 
w głębiny. A może to przez pontony z sil-
nikami, nurków i miejscowe łodzie motoro-
we? Na plaży, tuż obok tablic informujących 
o zasadach zachowania się w rezerwacie, 
rozstawiane są stoły i kuchnie polowe za-
pobiegliwych mieszkańców szykujących 
wieczorne uczty dla zgłodniałych żeglarzy 
i turystów, którzy przybędą tu wodnymi 
taksówkami z Mayreau lub Union Island. 
W menu oczywiście homary.

Homary wszędzie

Największe są na Mayreau. Widujemy 
prawdziwe olbrzymy, ale oczywiście nie 
oznacza to, że te okazy są najlepsze w smaku. 
Połówka wielkiego homara ląduje na moim 
talerzu podczas wieczornej uczty na plaży 
Salt Whistle Bay na północy wyspy. Ma roz-
miar przerośniętego kurczaka. Niestety sma-
kuje podobnie, poza tym jest trochę niedo-
pieczony. Na szczęście syn właścicielki baru 

i pobliskiego butiku z ciuchami, na deser czę-
stuje nas skrętem pachnącym czasami hippi-
sów – świat staje się jeszcze piękniejszy. Wra-
cając do homarów, najlepsze są na Martynice, 
w tawernie Indygo. Zapiekane z sosem czosn-
kowo-limonkowym, z odrobiną sera i chilli. 
Najdroższe homary i drinki w całym regionie 
są chyba na Mustique. Ta prywatna wyspa, 
pełna eleganckich hotelików i rezydencji, sły-
nie z niewielkiego lotniska, na którym ponoć 
dwa razy w roku ląduje Mick Jagger z ze-
społu The Rolling Stones. Zagląda do swo-
jej posiadłości i odwiedza Basil’s Bar, lokal 
słynący z festiwali bluesowych i jazzowych 
oraz najdroższych w okolicy drinków. Jeśli 20 
dolarów amerykańskich to zbyt wygórowana 
cena za drinka, lepiej omijajcie to miejsce. 

Piraci wszędzie

Zatoka Wallilabou Bay leżąca na zachod-
nim wybrzeżu wyspy Saint Vincen była 
planem zdjęciowym do „Piratów z Kara-
ibów”. Na potrzeby filmu okolicę zamieniono 
w portowe miasteczko Port Royal. Pozosta-
łości scenografii (pozostałości, bo kilka lat 
temu mocno narozrabiał tu potężny huragan) 
przypominają miejsce, w którym kapitan Jack 
Sparrow został wtrącony do więzienia i miał 
być powieszony. Warto zajrzeć do niewielkie-
go muzeum, w którym zgromadzono ciekawe 
rekwizyty i zdjęcia odtwórców głównych ról. 
Tuż obok jest restauracja i niewielki hotel. 
Polecam też wyprawę na drugi kraniec plaży, 
gdzie w niepozornej budce znajduje się Tony’s 
Bar, czyli mówiąc po naszemu bar u Antka. 
Główną ozdobą są tu wiszące kostiumy ką-
pielowe (głównie damskie bikini) i sam Tony 
– przesympatyczny człowiek, miłośnik Polski 
i Polaków. Uraczył nas swoją specjalnością: 
rumem wymieszanym z egzotycznymi soka-
mi i dodatkami. Przepala gardło tak mocno, że 
nogi do dziś mi się trochę plączą.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Skorska

„Fryderyk Chopin” na karaibskich wodach.
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T homas Coville (48 lat) pobił rekord 
w samotnej okołoziemskiej żeglu-
dze bez zawijania do portów i zo-

stał pierwszym człowiekiem, który samotnie 
opłynął świat w czasie krótszym niż 50 dni. 
Francuz okrążył Ziemię trimaranem „Sodebo 
Ultime” w 49 dni, 3 godziny, 7 minut i 38 se-
kund. Poprzedni rekord należący do Francuza 
Francisa Joyona, ustanowiony w 2008 roku, 
Thomas poprawił aż o 8 dni, 10 godzin, 26 
minut i 28 sekund. Przebył 28 400 mil mor-
skich ze średnią prędkością 24,1 węzła.

Marek Słodownik: Thomas, rywalizo-
wałeś w wyścigach samotników, w rega-
tach załogowych, walczyłeś o Puchar Ame-
ryki, biłeś rekordy... Może gdybyś wybrał 
jedną drogę, szybciej doszedłbyś do upra-
gnionego celu?

Thomas Coville: Ale przez wiele lat, szcze-
gólnie w młodości, nie wiedziałem którą dro-
gę wybrać. Szukałem. O moich kolejnych kro-
kach często decydował przypadek. Dopiero 
kontrakt z firmą Sodebo przyniósł stabilizację 
i pozwolił spokojnie planować kolejne sezony.

Byłeś członkiem załogi jachtu „Geroni-
mo”, która sięgała po rekord w 2007 roku. 
Teraz, na pokładzie tej samej jednostki, 
osiągnąłeś sukces w żegludze samotnej. 
W jaki sposób radzisz sobie z jachtem, któ-
ry wcześniej obsługiwało aż siedem osób?

Na pokładzie przeprowadzono poważne 
modyfikacje. Przede wszystkim skrócono 

maszt. Choć powierzchnia ożaglowania się 
nie zmieniła, takielunek przystosowano do 
jednoosobowej obsługi. „Sodebo” jest im-
ponującą konstrukcją, ale można sobie z nią 
poradzić. Trzeba tylko wierzyć, że się uda. 
Ja wierzyłem...

Sam wyznaczasz sobie kolejne żeglar-
skie wyzwania?

W zespole nikt nie decyduje samodziel-
nie. Pomysłów nie trzeba daleko szukać – 
wszyscy wiemy, co warto robić. Ale sposób 
realizacji projektów kształtujemy wspól-
nie. Zazwyczaj najpierw padają moje pro-
pozycje, później jest dyskusja, a na końcu 
– porozumienie. Ważne jest to, by łączyć 
siły w dążeniu do celów.

W 2014 roku, podczas twojej wcześniej-
szej próby pobicia rekordu w samotnej 
żegludze dookoła świata, przedstawiciele 
sponsora podjęli decyzję o przerwaniu 
rejsu.

Miałem wtedy już 1800 mil straty. Ina-
czej wygląda sytuacja z perspektywy po-
kładu, inaczej z lądu. Dlatego wspólna dro-
ga jest rezultatem porozumienia. Być może 
wówczas tego porozumienia zabrakło, ale 
nie chcę dziś o tym rozmawiać.

Wreszcie spełniłeś marzenie. Długo o nim 
myślałeś?

Siedem lat. I to codziennie. Każdego ran-
ka budziłem się z myślą o tym rejsie i przy-
gotowaniach. Skupienie na zadaniu poma-
ga, bo gdy wreszcie jesteś na pokładzie, 
masz w sobie siłę i spokój. To niezbędne 
elementy do osiągnięcia sukcesu.

Co było najtrudniejsze? Strach, samot-
ność, presja...

Na jachcie raczej nie czuję strachu. Oczy-
wiście zdarzają się ekstremalne sytuacje, 

Thomas coville. Powrót na ląd 
trudniejszy niż wyjście w morze

Setki kibiców na mecie. Tak witają mistrzów żeglarstwa we Francji.  Fot. Jean-Marie Liot / Sodebo (2)

Coville: „Nowe materiały i konstrukcje zwiększają prędkości. Możemy więc łamać kolejne bariery”.
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ale trzeba sobie z nimi radzić. Samotność 
także nie jest wielkim problemem. Ale gdy 
przed startem spojrzałem w kalendarz, 
uświadomiłem sobie, że być może kolejne 
święta Bożego Narodzenia spędzę na mo-
rzu, daleko od bliskich. Musiałem się po-
spieszyć, by do nich dołączyć. Nie odczu-
wałem też wielkiej presji, wszak nie była to 
moja pierwsza próba.

Co teraz?
Muszę odpocząć. Ten rejs wykończył mnie 

psychicznie. Przez siedem tygodni cały czas 
w maksymalnym skupieniu i napięciu. Nie 
możesz ściągnąć sztormiaka, bo nie pozwa-
la na to pogoda. Każdy niepokojący dźwięk 
dobiegający do uszu podnosi poziom adre-
naliny. To potworne obciążenie. Z jego skut-
kami jeszcze się nie uporałem. Długo to ze 
mnie schodzi, nawet kilka tygodni. Powrót 
do życia na lądzie jest o wiele trudniejszy 
niż wyjście w morze. Po rejsie następuje tak 
gwałtowna zmiana, że trzeba czasu, by dojść 
do siebie. Jeszcze nie doszedłem... (rozmowę 
przeprowadzono 30 grudnia). Tkwię w sta-
nie zawieszenia, który także bywa dość mę-
czący. Kiedyś po rejsach zmieniałem klimat 
– jeździłem w góry na narty lub spacery. 
Dziś nie mam na to czasu.

A czas dla rodziny?
Wiem, że gdy wypływam w morze, dla 

moich bliskich nastaje trudny czas. Niestety 

także podczas przygotowań rodzina często 
cierpi rozłąkę. Na szczęście rozumie i akcep-
tuje moje wybory. Nie przypadkowo wybra-
łem taką pracę. Wyrastałem w żeglarskiej 
atmosferze. Dookoła świata pierwszy raz 
popłynąłem w wieku siedmiu lat.

W pięć dni dopłynąłeś do równika. Po 
dwóch tygodniach mijałeś Przylądek Do-
brej Nadziei. Trzy tygodnie wystarczyły, 
by dotrzeć do Australii. A po miesiącu 
opływałeś Horn. Gdzie leży kres możli-
wości ludzi i jachtów?

Kresu nie ma i właśnie to jest bardzo po-
ciągające. Nowe mater  iały i konstrukcje 
zwiększają prędkości jachtów. Możemy 
więc przełamywać kolejne bariery. Zwróć 
uwagę, że poprawiłem rekord o tydzień, 
a mój poprzednik – Francis Joyon – kilka 
lat temu żeglował dwa tygodnie szybciej od 
poprzedniego rekordzisty. Te rezultaty są 
przełomowe.

Jest kilka jachtów, które mogą być szybsze 
od twojego „Sodebo Ultim”. Myślę o „Spin-
drift 2”, „Macif” oraz o „IDEC Sport”. 
Twój rekord dość szybko może paść łupem 
kolejnych śmiałków.

Zobaczymy. Na mój rezultat pracowałem 
kilka lat i teraz chcę się po prostu delekto-
wać tym sukcesem.

Jeśli stracisz rekord, spróbujesz jesz-
cze raz?

Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. 
W tej chwili myślę tylko o tym, że to ja je-
stem najszybszy.

Rozmawiał Marek Słodownik

Thomas Coville okrążył Ziemię trimaranem „Sodebo Ultime” w 49 dni, 3 godziny, 7 minut i 38 sekund.   Fot. Jean-Marie Liot / Sodebo
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D okąd wyruszyć zimą z młodymi 
żeglarzami? Przed rokiem pisa-
liśmy obszernie o miejscowości 

Palamós leżącej na wybrzeżu Costa Brava 
(120 km na północny wschód od Barcelo-
ny). Dziś zabieramy was nieco dalej na po-
łudnie. Na wybrzeżu Costa Blanca – 678 
km od Palamós i 42 km od lotniska w Ali-
cante – leży Torrevieja. Dzięki polskim 
żeglarzom to malownicze hiszpańskie mia-
sto, znane z uroczych plaż i produkcji soli, 
wyrosło na zimową stolicę klasy Optimist.

Gdy pakujemy walizkę, w Polsce trwa-
ją zimowe ferie, a żeglarze lodowi ostrzą 
płozy. Telewizyjny prezenter pogody infor-
muje, że w pierwszych dniach lutego naj-
cieplejszym miastem Europy jest Alicante. 
Wrzucamy więc do torby okulary przeciw-
słoneczne i lekkie kurtki. Costa Blanca 
wita nas słońcem i temperaturą sięgającą 
nawet 20 stopni Celsjusza. Na lotnisku 
czeka Piotr Kuczys, założyciel firmy Sim-
ply YES (Young European Sailing). Piotr 
opiekuje się wszystkimi grupami młodych 
żeglarzy odwiedzającymi zimą port Tor-
revieja. Torby do busa i malowniczą drogą 
ruszamy na południe. Już po godzinie sie-
dzimy pod palmą w marinie i popijamy do-
skonałą i niedrogą hiszpańską kawę. Nasza 
podróż z Polski trwała niecałe pięć godzin 
(nie licząc dojazdu z redakcji na lotnisko).

Piotr Kuczys był zawodnikiem Arki Gdy-
nia, pływał na optimiście i dwudziestce. Po 

zakończeniu regatowej przygody, zerwał ze 
sportem. Przez 20 lat pracował w koncer-
nach handlowych. Wiodło mu się nieźle, ale 
zapragnął coś zmienić w swym życiu. Wró-
cił więc do żeglarstwa i został trenerem.

– Na początku przyjeżdżałem do Torrevie-
ja tylko z moimi zawodnikami z Arki. Pięć 
lat temu założyłem tu polską bazę. Odtąd 
spędzam w Hiszpanii każdą zimę, jestem 
tu od połowy października do kwietnia – 
mówi Piotr. – W pierwszym sezonie mogłem 
zaoferować polskim żeglarzom zaledwie 
osiem używanych łódek. W tym roku było 

ich prawie 60 (35 optimistów i 22 lasery). 
Z Trójmiasta przyjechało kilka transportów 
ze sprzętem. W ostatnich sześciu miesiącach 
trenowało w Torrevieja około 700 sterników, 
w tym aż 500 z klasy Optimist (niektórzy 
przyjeżdżają zimą nawet trzy razy). Z naszej 
bazy skorzystało już 38 polskich klubów.

Jak to działa? Zawodnicy i trenerzy miesz-
kają w apartamentach zlokalizowanych na 
osiedlu Orihuela Costa, 9 km od mariny. Lo-
kale są blisko linii brzegowej, więc poranne 
rozruchy można organizować na plaży. Każda 
z grup otrzymuje samochód, kartę do porto-

miasto Torrevieja.  
Zimowa stolica klasy Optimist

Trener Wacław Szukiel z klubu Nauticus Olsztyn sprawdza sprzęt przed wodowaniem. Skalisty brzeg Las Calas leży 3 km od portu.

Marina ze snów. Basen i taras klubowej restauracji (najlepsza kawa w mieście).
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wego parkingu, motorówkę i kompletne łódki 
w doskonałym stanie (w tym roku sporo było 
całkowicie nowych zestawów). Po porannym 
rozruchu zawodnicy spotykają się na śniada-
niu. Około 11.00 meldują się w porcie. Oko-
ło południa rozpoczynają trening. A o godz. 
18.00 wracają na obiad. Za wyżywienie odpo-
wiada pani Irenka, kucharka ze Śląska, która 
przyjeżdża do Hiszpanii na początku zimowe-
go sezonu. Jej praca jest ważnym elementem 
w organizacji każdego zgrupowania – kiedy 
w menu pojawiają się śląskie kluski, w jeden 
dzień trzeba ulepić ponad 400 sztuk.

Duży port w Torrevieja mieści przystań 
rybacką, keję z muzealnym okrętem pod-
wodnym, nabrzeże do załadunku soli i aż 
trzy mariny. Basen osłonięty długim falo-
chronem jest ogromny. Wewnątrz można 
zorganizować treningowe wyścigi nawet dla 
70 łódek. Polska baza znajduje się na przy-
stani Real Club Náutico Torrevieja. Zawod-
nicy mają tu szatnię, łazienki z prysznicami, 
pralnię oraz salę wykładową. Obok „pol-
skiego” slipu jest niewielki drewniany do-
mek z rezerwowym sprzętem. W sąsiednim 
namiocie ustawiono stojak na żagle. A w ka-
wiarni można się połączyć z klubową siecią 
Wi-Fi, by odebrać e-mail z lekcjami.

W pierwszych dniach lutego spotykamy 
w marinie sporą gromadę młodych polskich 
żeglarzy oraz kilku znanych trenerów: Józefę 
Ogrodnik z Krakowa, Tomasza Figlerowicza 
z Poznania, Wacława Szukiela z Olsztyna 
i Krzysztofa Kociędę pracującego z zawodni-
kami z Gdyni, Gdańska i Wrocławia. Jest też 
ekipa Rosjan, której przewodzi Ilya Elyshev, 
młody szkoleniowiec rosyjskiej kadry klasy 
Optimist. – Nasza baza znana jest także poza 
Polską – mówi Piotr Kuczys. – O terminy py-
tają nawet Brytyjczycy i trenerzy z Irlandii. 
Dlatego plan zgrupowań na sezon zimowy 
ustalamy już na początku lata.

Spędzając kilka dni w Torrevieja, warto się 
wybrać do Alicante. Można tam dojechać sa-
mochodem lub autobusem (bilet w obie stro-
ny kosztuje 9 euro). Wysiądziecie na stacji 
leżącej kilkaset metrów od mariny. Koniecz-
nie trzeba tu odwiedzić imponujące muzeum 
okołoziemskich etapowych regat Volvo Oce-
an Race (najbliższy wyścig rozpocznie się 
w Alicante w październiku). Warto też wje-
chać lub wejść na szczyt Monte Benacantil, 
by zobaczyć ruiny Castillo de Santa Bárba-
ra oraz niezwykłą panoramę portu i starego 
miasta. Nieco dłużej trwa wyprawa do Car-
tageny. Miasto leży 62 km na południe od 
Torrevieja. Można tu zwiedzić pozostałości 
rzymskiego teatru i bizantyjskich murów 
oraz gotycką katedrę z XIII wieku.

Warunki do żeglowania są w Torrevieja 
doskonałe. Gdy wieją silniejsze wiatry, za-
jęcia można przeprowadzić wewnątrz base-
nu, pod osłoną wysokiego falochronu. Za-
chodnie podmuchy dochodzą od lądu, więc 
morze jest wtedy dość płaskie. Za to wia-

try z kierunków wschodnich rozbudowują 
długą śródziemnomorską falę. Trening jest 
wtedy sporą frajdą i wyzwaniem.

Polską bazę odwiedzają zawodnicy prezen-
tujący różny poziom wyszkolenia. W lutym 
spotkaliśmy w marinie sterników aspirują-
cych do kadry narodowej klasy Optimist oraz 
takich, którzy są na początku swej regatowej 
przygody. Trenerzy najmłodszych grup naj-
chętniej przyjeżdżają w październiku. Tem-

peratura wody wynosi wtedy 25 stopni Cel-
sjusza, a powietrza – 30 stopni. Dzieci, które 
przepracowały w kraju cały letni sezon, mogą 
na deser wyjechać na pierwsze zagraniczne 
zgrupowanie, by oswoić się z falami i dużym 
akwenem. Po powrocie do domu, ich śródlą-
dowe podwórka (poznańskie Jezioro Kierskie, 
krakowskie Bagry, czy olsztyńskie jezioro 
Ukiel) wydają się wtedy takie malutkie...

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Olejnik

Nowe optimisty ze stoczni Sport Sails Center z flagą Hiszpanii na burcie.

Polskie żagle w klubowym namiocie.Żaglowiec „Pascual Flores”.

Z wizytą w Alicante.Portowy monument „Kobieta z listem”.
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O ptimist to nie tylko jedna z dwóch 
najpopularniejszych klas żeglar-
skich na świecie, ale także poważ-

na gałąź przemysłu w sektorze żeglarstwa 
regatowego, której roczne obroty liczone są 
w dziesiątkach milionów euro. Skalę tego 
biznesu widać także w Polsce. Mamy w kra-
ju kilku producentów klasowych regatowych 
optimistów (w listopadowym wydaniu pisa-
liśmy o stoczni Sport Sails Center), kilka re-
nomowanych firm żaglomistrzowskich oraz 
kilkunastu dystrybutorów odzieży, kamize-
lek asekuracyjnych, pokrowców i osprzętu 
pokładowego. Polacy podbijają zagraniczne 
rynki i z powodzeniem konkurują z zachod-
nimi gigantami, którym monopol na ten 
sprzęt wymknął się z rąk...

Przebojem ostatnich miesięcy jest nowa-
torski i niedrogi (520 zł netto) wózek slipo-
wy, przy którym wszystkie inne wyglądają, 
jak trabant przy volvo. Model OP5 trafia już 
do 26 państw na wszystkich kontynentach. 
Waży niecałe 4 kg (bez kół), czyli jest niemal 
o połowę lżejszy od konkurencyjnych zagra-
nicznych wózków. Powstaje ze zmodyfiko-

wanego stopu aluminium przystosowanego 
do spawania i anodowania. Materiał dostar-
cza zakład Grupy Kęty (firma należy do naj-
nowocześniejszych przedsiębiorstw produku-
jących elementy konstrukcyjne – głównie dla 

budownictwa i przemysłu motoryzacyjnego). 
OP5 zbudowano z 29 elementów, ale zawod-
nik składa jedynie trzy rurki i kółka. Wózek 
ma dyszel z uchwytem i gardą zabezpiecza-
jącą, duże plastikowe koła oraz poprzeczne 

Biznes się kręci. Nowe przebojowe 
produkty do klasy Optimist

Nowe polskie maszty, bomy i rozprza – świetnie wykonane i na dodatek w konkurencyjnych cenach.

Optimast proponuje pięć zestawów drzewcy. F
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ramię z rolką, po której łódka zjeżdża do 
wody. Koniec z szuraniem po twardej gumie 
– teraz rolka pozwala chronić dno przed za-
rysowaniem. A wciąganie łódki na wózek po 
treningu nie sprawi kłopotu nawet młodszym 
i słabszym sternikom. Dyszel oraz dwie dol-
ne rurki pokryto grubą pianką neoprenową. 
Z przodu mamy uchwyt pasujący do dziobo-
wej rynienki listwy odbojowej. Koła montu-
jemy na zapadkę (nie potrzebujemy żadnych 
zawleczek). Także wszystkie pozostałe zapię-
cia działają sprawnie i lekko. Producent ofe-
ruje wózki OP5 w kilku kolorach, ale rekordy 
popularności – w Polsce i za granicą – bije 
kolor złoty.

Producentem nowych polskich wózków jest 
rodzinna firma Optimast ze Sławy. Założył ją 
Janusz Malcher, przed laty związany z Lubu-
skim Klubem Żeglarskim im. Mariusza Zaru-
skiego. Żeglował na łódkach dwuosobowych 
(cadet i dwudziestka). Później został trenerem 
załóg z klasy Cadet. Trzy ekipy doprowadził 
do mistrzostw świata. Ponieważ w latach 
80-tych zawodnicy nie mogli żeglować na 
zagranicznym sprzęcie, Janusz budował dla 
swych podopiecznych pierwsze polskie alu-
miniowe maszty. Po zmianach ustrojowych 
założył przedsiębiorstwo Geomasz produku-
jące opakowania dla przemysłu mięsnego. 
Trzy lata temu odwiedził Kamień Pomorski 
podczas wrześniowych Międzynarodowych 
Mistrzostw Polskiego Stowarzyszenia Klasy 
Optimist. Obserwował imprezę, zawodników 
i sprzęt, a po powrocie do domu postanowił 
wrócić do żeglarstwa – z małżonką i synami 
zaczął opracowywać konstrukcje pierwszych 
produktów. Rozpoczął od drzewcy. Powstały 
pierwsze maszty, bomy i rozprza – świetnie 
wykonane i na dodatek oferowane w konku-
rencyjnych cenach (do 530 zł do 1250 zł netto 
za komplet z pełnym osprzętem i olinowa-
niem). Dziś firma przedstawia w katalogu 
pięć zestawów: green (drzewce uniwersalne 
dla wszystkich zawodników), blue (sterni-
cy ważący ponad 20 kg), red flex (ponad 30 
kg), red (ponad 35 kg) oraz black (ponad 40 
kg). Materiał do produkcji omasztowania 
także dostarcza zakład Grupy Kęty. Zawod-
nik z Norwegii zdobył na polskim zestawie 
wicemistrzostwo świata, a sternik z Hisz-
panii (Manuel Álvarez Dardet) wygrał mię-
dzynarodową imprezę Torneio Internacional 
de Vela Carnaval em Vilamoura rozegraną 
w lutym u wybrzeży Portugalii. Manuel zwy-
ciężył we wszystkich wyścigach. – Polskie 
produkty dla klasy optimist są najwyższej 
jakości i zostały już zauważone na świecie 
– mówi Janusz Malcher. – Dostarczamy dziś 
nie tylko doskonałe kadłuby i świetne żagle, 
ale także zestawy masztowe, płetwy stero-
we i mieczowe, rumple, przedłużacze oraz 
elementy wyposażenia. Zestawy masztowe 
marki Optimast wysyłamy do 19 krajów, 
nawet do Azji, Australii i państw Bliskiego 
Wschodu. 

Rynienkę listwy odbojowej wkładamy na dolny uchwyt i zamykamy gardę.

Wózek OP5 zbudowano z 29 elementów, ale zawodnik składa jedynie trzy rurki i kółka.

Wózek slipowy made in Poland. Dyszel oraz dwie dolne rurki pokryto grubą pianką neoprenową. Poprzeczne ramię 
ma rolkę, po której łódka zjeżdża do wody. Dzięki temu chronimy dno przed zarysowaniem.
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farby antyporostowe marki international
AWN24 proponuje farby antyporostowe marki International. Jedną z nich 
jest VC 17m® cienkowarstwowy twardy antifouling o niskim współczyn-
niku tarcia, który nadaje się do łodzi motorowych i żaglowych. Idealny 
na akweny o niewielkim stopniu porastania. Po wyschnięciu daje gład-
ką i twardą powierzchnię. Nadaje się do laminatu, stali i ołowiu (nie sto-
sujemy do aluminium, stopów lekkich lub powierzchni ocynkowanych). 
Należy użyć podkład VC-Tar 2. Wydajność: 11,7 m kw./litr. Cena: 255 zł 
(0,75 litra). Pełna oferta systemu VC International oraz innych produktów 
tej marki na www.awn24.pl.

Mercury 115 Pro XS
Nowy Silnik Mercury Pro XS jest oszczędny, 
wyjątkowo lekki (jak na jednostkę tej mocy) 
niezawodny i ma doskonałe przyspieszenie. 
Powstał na bazie popularnego czterosuwowego 
modelu Mecury 115. Idealny stosunek masy do 
pojemności (2,1 litra) zapewnia większy mo-
ment obrotowy, lepsze osiągi i trwałość. Jeśli 
zastosujemy śrubę o mniejszym skoku, zmniej-
szymy czas przyspieszania, łódź szybciej będzie 
wchodzić w ślizg. Źródło: www.parker.com.pl.

kamera GoPro HeRO5 Black
Najwydajniejsza i najłatwiejsza w obsłudze kamera 
GoPro. Ma wbudowany dwucalowy wyświetlacz do-
tykowy, cyfrową stabilizację obrazu i proste sterowa-
nie jednym przyciskiem. Rejestruje filmy w rozdziel-
czości do 4K w 30 klatkach na sekundę oraz zdjęcia 
profesjonalnej jakości 12MP. W nowym trybie Linear 
View rejestrujemy szerokokątne filmy i zdjęcia bez 
zniekształceń. Dźwięk nagrywamy w stereo, z za-
awansowaną redukcją szumu wiatru. Poza tym ka-
mera jest wodoszczelna bez obudowy do głębokości 
10 metrów i pasuje do wszystkich mocowań GoPro. 
Cena: 1899 zł. Źródło: www.omtgroup.pl.

kabestany Andersen w nowej odsłonie
Firma Sail Service przedstawia kabestany samoknagujące marki An-
dersen w nowej zmodyfikowanej wersji. W kabestanach skrócono wał 
napędowy i ramię prowadnicy oraz zastosowano śruby z płaskim łbem 
stożkowym. Wszystko po to, by górne powierzchnie kabestanów były 
zupełnie gładkie i bardziej eleganckie. Wszystkie kabestany samokna-
gujące Andersen będą odtąd dostępne wyłącznie w nowej płaskiej wersji. 
Źródło: www.sailservice.pl.

Szpachlówki Sea-Line nowej generacji
Marka Sea-Line proponuje nowe produkty – przywrócą blask materiałom, które z upływem czasu, 
pod wpływem warunków pogodowych lub w wyniku uszkodzeń mechanicznych uległy zniszczeniu. 
Przedstawiamy szpachlówki żelkotowe nowej generacji Dry Fast – łatwo i szybko pozwolą usunąć 
wszelkiego rodzaju rysy i odpryski w żelkocie. Utwardzacz jest w postaci pasty. Czas utwardzania 
skrócono z 12 godzin do czterech. Szpachlówka dostępna jest w dwóch kolorach: śnieżno-biały RAL 
9010 i kremowo-biały RAL 9001. Puszka (250 gramów) kosztuje w sklepach żeglarskich od 49 zł. 
Więcej informacji na stronie: www.sea-line.eu.

kamizelki ergofit
Marka Crewsaver, oficjalny dostawca środków bezpie-
czeństwa dla zespołu Artemis Racing, przedstawia nowa-
torskie kamizelki asekuracyjne Ergofit 50 EX. Mają po-
dwójną regulację, dużą podłużną kieszeń, boczny suwak, 
elastyczne panele boczne i naramienne oraz ukrytą kie-
szeń na bukłak z wodą i otwór na ustnik. Crewsaver oferu-
je także gamę tradycyjnych kamizelek asekuracyjnych dla 
dzieci i dorosłych: modele Response, Kite Black, Chromis, 
P2 oraz bardzo popularny model Kasmira. 
Źródło: www.makanu24.pl.

c-MAP za darmo  
do końca maja
Niezwykła wiosenna promocja! Klienci, którzy 
do końca maja zakupią chartplotter marki B&G 
lub Simrad otrzymają za darmo mapę C-MAP 
N+ Wide (Morze Bałtyckie i Dania) o warto-
ści 300 euro. Szczegóły znajdziecie na stronie 
www.parker.com.pl.

CHART WORTH UP TO £250*

ASK FOR MORE DETAILS.
*Terms & Conditions apply.

FREE
MAPA O WARTOŚCI 300 euro

Szczegóły znajdziecie na stronie:
www.parker.com.pl

http://www.parker.com.pl/
http://www.omtgroup.pl/
http://www.sailservice.pl/
http://www.sea-line.eu/
http://www.makanu24.pl/


ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23, tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11, tel. (91) 431 43 00 
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21A, tel. (91) 434 08 63
ŻMKS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. 94 712 88 00 
Dom Żeglarski MILA, Szczecin, Przestrzenna 11
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11, tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1, tel. (94) 35 167 65
Sklep Neptun, Kołobrzeg, Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, Szczecin, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3, 
tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. (91) 511 142 312
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21, tel. (91) 46 00 319
Jacht Klub AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
OSW w Czaplinku, Nadbrzeże Drawskie 1, tel. 512 338 983
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7, tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV, tel. (91) 321 91 77
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg, Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Szczecin, Piastów 41, 
tel. 91 449 49 80

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

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50, tel. (89) 532 03 02
Przystań na Ptasiej Wyspie i Hotel Mikołajki, aleja Spacerowa 11, 
tel. (87) 420 60 00
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko, Wyzwolenia 2, 
tel. (87) 428 52 65
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Iława, Chodkiewicza 5, 
tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59, tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6, tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Sklep Slam, Mikołajki, Plac Wolności 2, tel. 602 776 202
Stanica w Nadbrzeżu, Tolkmicko, tel. 601 949 616
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15, tel. (87) 423 66 21

Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g, tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7, tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6, tel. (87) 427 28 79

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

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

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT, Rynek Staromiejski 36/38, 
tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265, tel. (52) 358 64 28
Klub Żeglarski Wind, Koronowo, Jachtowa 1

KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa, tel. 606 770 843
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz, Pomorska 25, 
tel. (52) 345 68 37
Yacht Club Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, sekcja żeglarska klu-
bu „Jantar”, Dziewulskiego 12, tel. 501 505 412

LUBUSKIE
UKS Yacht Club Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29, tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 27, 
tel. 683 253 079
Tawerna Żeglarska, Zielona Góra, Batorego 126A, tel. 690 900 708 

ŁÓDZKIE
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Łagiewnicka 131, tel. (42) 676 33 58
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3, tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1, tel. (44) 710 86 82

LUBELSKIE I PODLASKIE
Yacht Club Politechniki Lubelskiej, Lublin, Chrobrego 1, 
tel. 502 365 964
YKP Lublin, Juranda 7, tel. 663 93 32 66
Wodniczek, Dys 312 A, Ciecierzyn, tel. (81) 501 24 68
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie, Zarzecze 1, 
tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a, tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29, tel. (87) 643 35 55

DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma, ul. Świdnicka 40, 
tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61, tel. (71) 339 03 74
Decathlon Wrocław Bielany, Francuska 2, Bielany Wrocławskie
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12, tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33, tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki Klub Żeglarski, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Klub Żeglarski Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a,  
tel. 502 630 356
Klub Żeglarski Fala, Brzeg, tel. 604 109 715
Centrum Sportów Wodnych Manta Extreme, Opole, Leśmiana 19, 
tel. 509 75 70 78

ŚLĄSKIE I PODKARPACKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109, tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie, Hadamika 20, 
tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94 
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2, tel. (33) 497 10 57
Klub Żeglarski Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4, 
tel. 607 696 783
Yacht Club Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2, tel. (32) 225 75 38
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
Jacht Klub Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
Turystyczny Klub Żeglarski Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, 
tel. 605 282 169
Yacht Klub Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30, tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6, tel. (17) 862 02 39

MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, 
tel. (12) 43 301 36 
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą, tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie Nowy Targ, Kluszkowce, 
Stylchyn 36, tel. 530 523 433

MAGAZYN wiATR DYSTRYBUCJA

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

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

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

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

opis cisza, flauta powiew
słaby 
wiatr

łagodny
wiatr

umiarkowany
wiatr

dość
silny wiatr

silny wiatr bardzo
silny wiatr sztorm silny

sztorm
bardzo

silny sztorm
gwałtowny 

sztorm huragan
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