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Piotr Myszka żeglujący na olimpijskiej desce klasy RS:X zwyciężył w regatach Pucharu Świata rozegranych

Zamów paliwo
tel. 506 593 929
www.mobilnastacja.pl
Most obrotowy w Giżycku
otwarty dla ruchu wodnego
10.35 – 11.00
12.30 – 13.00
13.45 – 14.15
15.55 – 16.15
17.00 – 17.20

Prom „Bełdany”
w Wierzbie

raz muszą stoczyć między sobą „bitwę
o Anglię”.
Piotr i Przemek to kumple. Na zgrupowaniach często mieszkają w jednym
pokoju. Spotykają się całymi rodzinami. Ich żony wybierają się czasem na
wspólne zakupy. Kiedy w ubiegłym
roku zdobywali dwa pierwsze miejsca
na mistrzostwach świata, spiker komentujący regaty nie mógł się tej sytuacji nadziwić (film, na którym Polacy
gratulują sobie sukcesu po ostatnim
wyścigu mistrzostw trafił do internetu
– zobaczcie koniecznie).
Panowie, trzymamy za Was obu
kciuki z całych sił. Za eliminacje, za
igrzyska i za to, co się będzie działo
w waszym życiu później. Na wodzie
i na lądzie.
Krzysztof Olejnik

Coville szybszy, ale bez rekordu
Zdjęcie z okładki „Wiatru” przedstawia trimaran
„Sodebo”. Za sterem słynny francuski żeglarz Thomas Coville, który 31 marca zakończył samotny rejs
dookoła świata. Coville płynął z zamiarem pobicia
rekordu w samotnej żegludze. Od trzech lat należy on do innego francuskiego sternika – Francisa
Joyon, który na trimaranie „Idec” opłynął ziemię
w 57 dni, 13 godzin, 34 minuty i 6 sekund.
Coville spędził na morzu 61 dni. Rekordu nie pobił. Płynął
o prawie 3,5 doby dłużej od rekordzisty. Ciekawostką jest

Kursuje od 1.VI do 30.IX
w godz. 11-17.40
(ostatni kurs od strony Mikołajek
o godz. 17.50)
Ceny: 10 zł – samochód osobowy
z kierowcą
3 zł – piesi i pasażerowie aut

fakt, że średnia prędkość trimaranu „Sodebo” (19,42 węzła)
była nieznacznie wyższa od średniej prędkości jachtu „Idec”
(19,11 węzła). Thomas Coville przebył jednak trasę dłuższą
o ponad 2 tys. mil morskich.
Coville miał nieco gorsze warunki pogodowe niż Joyon.
Miał też kłopoty ze sprzętem. Żeglował z duszą na ramieniu,
gdyż uszkodził burtę w jednym z pływaków. Kapitan „Sodebo” próbował już pobić rekord swojego rodaka w 2009 roku.
Wówczas uzyskał czas gorszy o dwa dni. Kiedy kolejna próba? Na razie Thomas Coville myśli o regatach Volvo Ocean
Race. Start 5 listopada z Alicante w Hiszpanii.

Zamów magazyn „Wiatr” do domu

Śluza Karwik
tel. (87) 423 27 40

Teraz magazyn „Wiatr” może
trafiać co miesiąc do Waszych
domowych skrzynek pocztowych. Wystarczy zamówić comiesięczną przesyłkę z gazetą.

Śluza Guzianka
tel. (87) 423 10 03

Magazyn „Wiatr”, pierwszy bezpłatny miesięcznik o sportach wodnych,
dostępny jest w sklepach żeglarskich,

klubach, marinach, przystaniach, w tawernach i wybranych hotelach. A także w wersji elektronicznej, w formacie
PDF. Żeglarze, którzy chcą otrzymywać pismo do domowej skrzynki, mają
możliwość zamówienia przesyłki indywidualnej.
 Prenumerata półroczna (6 kolejnych
numerów) kosztuje 27 zł.

 Prenumerata roczna (12 kolejnych
numerów*) kosztuje 54 zł.
*UWAGA! Magazyn „Wiatr” ukazuje
się 11 razy w roku. Numer świąteczny
jest wydaniem datowanym na grudzień
i styczeń. Zamawiając prenumeratę,
czytelnik otrzymuje 6 lub 12 kolejnych
numerów.

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
WIND CONVERTER
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w Hyeres we Francji. Wyścig medalowy, w którym startuje 10 najlepszych
zawodników, wygrał Przemysław
Miarczyński (piąte miejsce w klasyfikacji generalnej). Piotr jest aktualnym
mistrzem świata, a Przemek – wicemistrzem. Ciarki przechodzą po plecach
na myśl o tym, że tylko jeden z nich
może pojechać na igrzyskach olimpijskie do Londynu w 2012 roku. Drugi
(mistrz lub wicemistrz świata) pozostanie w domu.
Krajowe eliminacje olimpijskie, które wyłonią polską kadrę, coraz bliżej.
Takiej bitwy w polskim żeglarstwie,
a może nawet w całym polskim sporcie,
jeszcze nie było. Dwóch najlepszych
deskarzy świata pochodzi z jednego
kraju, z jednej drużyny zbudowanej
przez trenera Pawła Kowalskiego. I te-

reportaż

Jacht w Szczecinie, do

Żeglarze z Pomorza Zachodniego kupują nieruchomości u sąsiadów zza Odry. Jak uci
Na kupno nieruchomości za miedzą
decydują się głównie osoby ze środowisk akademickich, przedstawiciele
wolnych zawodów, także młodzi lekarze, którzy bez problemów znajdują
w Niemczech pracę. – W Szczecinie
jest już także kilku żeglarzy, którzy
kupili lub planują kupić nieruchomości
w Niemczech – mówi Paweł.

Mój dom w Niemczech

Jacht Albin II Pawła Rojewskiego przy kei w Marinie Pogoń.

Z

amieniają mieszkania w blokach na małe domy w cichych zakątkach. Pracują
i żeglują w Polsce, a mieszkają
i grillują w Niemczech. Nieruchomości za zachodnią granicą
kupiło już kilkuset Polaków. Są
wśród niż żeglarze, członkowie
szczecińskich klubów i armatorzy
szczecińskich jachtów.
Z poru jachtowego Marina Pogoń
(przystań przy kanale Dąbska Struga między Odrą, a jeziorem Dąbie Małe)
ruszamy w kierunku Kołbaskowa.
Najpierw dwupasmową trasą na Stargard Szczeciński, a następnie autostradą do granicy. Mijamy Odrę Wschodnią i Odrę Zachodnią. Po kwadransie
zjeżdżamy na pobocze. Na stacji benzynowej czeka na nas Paweł Rojewski,
szczeciński żeglarz, armator dwóch
jachtów balastowych szwedzkiej kon-
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Największe w Polsce
centrum sprzedaży
używanego sprzętu
żeglarskiego
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strukcji Albin Viggen, współwłaściciel firmy czarterownia.pl. Zgodził się
nam pokazać, jak nasi żeglarze żyją na
niemieckiej ziemi.

Z blokowiska
na łono natury
Do niedawna mieszkał w bloku.
Postanowił się z niego wyprowadzić,
gdy pod oknem rozpoczęto budowę
śródmiejskiej obwodnicy Szczecina.
Dwa lata temu zainteresował się nieruchomościami po zachodniej stronie
Odry. W sierpniu 2010 roku kupił pół
bliźniaka z dużą działką w wiosce Pomellen. Zamówił meble kuchenne, odmalował część pomieszczeń i wstawił
walizki.
Tuż za przejściem granicznym skręcamy w prawo. Mijamy posterunek
niemieckiej policji i wjeżdżamy do
lasu, ignorując znak drogowy „zakaz

� łodzie żaglowe
� katamarany
� skiffy
� przyczepy podłodziowe
� osprzęt żeglarski

ruchu” (zakaz nie dotyczy mieszkańców). Po przejechaniu niecałych
dwóch kilometrów jesteśmy na miejscu - w cichej, schludnej, bardzo urokliwej niemieckiej wiosce. Asfaltowe
drogi, chodniki z kostki brukowej,
staw, boisko, budynek po gorzelni
i dom Pawła. Droga z Mariny Pogoń
zajęła 25 minut.
W Pomellen jest ponad 20 domów.
W połowie z nich mieszkają Polacy. – Niemieccy sąsiedzi przyjęli
nas z uśmiechem. Nie spotkałem się
z żadnym nieprzyjaznym gestem
– mówi Paweł. – Niemcy i Polacy organizują wspólne imprezy plenerowe,
razem jeżdżą na rowerach i rolkach,
zapraszają się na ognisko i grilla.
Moim sąsiadem jest Niemiec, wkrótce
upieczemy szarlotkę i pójdziemy się
oficjalnie przywitać, bo z braku czasu
wciąż nie dopełniliśmy tego sąsiedzkiego obowiązku.

Kiedy Polska przystępowała do Unii
Europejskiej, w Szczecinie obawiano
się, że „przyjdą Niemcy i nas wykupią”. Ale na razie to Polacy inwestują
w ziemie za zachodnią granicą. Jedni
szukają spokoju i wiejskiego otoczenia, inni tańszych domów. Według
szacunków pośredników, w Meklemburgii i Brandenburgii nieruchomości
kupiło około 3 tys. Polaków.
Młodzi Niemcy opuszczają małe miejscowości i wioski po zachodniej stronie
Odry. Wyruszają za pracą do Berlina
i w głąb Niemiec. To zjawisko w znacznym stopniu wpłynęło na cenę nieruchomości na terenach przygranicznych.
Sprzedając mieszkanie w szczecińskim
bloku (o powierzchni 40-50 metrów
kw.), można kupić mały dom z działką
po drugiej stronie Odry. Ofert najlepiej
szukać w biurach pośrednictwa, specjalizujących się w sprzedaży domów
i mieszkań z tych terenów. Piękny dom
o powierzchni 120 m kw. na niewielkim
kawałku ziemi można kupić za 120 tys.
euro. Skromniejszy budynek, ale na
znacznie większej działce (1400 m kw.)
kosztuje 65 tys. euro. Na rynku są także domy do remontu za 20-30 tys. euro.
Dom Pawła kosztował tyle, ile 2-pokojowe mieszkanie w Szczecinie. Zaciągnął kredyt w Niemczech.
Dotarliśmy do niemieckiego biura
Horn Immobilien. Tylko w tej firmie
przez trzy lata nieruchomości kupiło
60 polskich rodzin. - Potencjał niemieckiego rynku jest ogromny. Wiele domów i mieszkań już sprzedano,
ale wciąż pojawiają się nowe – mówi
Agnieszka Horn. - Młodzi jadą na
zachód za pracą, starsi podążają za
dziećmi. Dlatego domy sprzedawane
są poniżej ich realnej wartości. Jeśli
ktoś wydał na budowę 150 tys. euro,
to wykończony dom sprzeda najwyżej

www.wateraction.pl

ul. Św. Ducha 35, 63-200 Jarocin, tel. +48 503 034 907 oraz +48 502 687 663, email: biuro@wateraction.pl
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om w Niemczech

iec z blokowiska do małego domu po drugiej stronie granicy?
za 100 tys. euro. Gdyby te same nieruchomości znajdowały się w pobliżu
Berlina, Hamburga czy Monachium,
kosztowałyby czterokrotnie więcej.

Wór na plecy i w drogę

Gdy się zameldujemy i otrzymamy pozwolenie na pobyt stały, możemy się starać o tzw. Kindergeld, czyli dodatek na
dziecko. Może się o niego ubiegać osoba
podlegająca obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, czyli mieszkająca
w Niemczech, prowadząca tam działalność gospodarczą (Gewerbeanmeldung)
lub pracująca legalnie. Dodatek na każde
dziecko wynosi niecałe 200 euro miesięcznie. Nowi osadnicy mogą też skorzystać z kursów języka niemieckiego
finansowanych w całości z funduszy
państwowych i unijnych. Sześciomiesięczny kurs kosztuje 1,2 tys. euro.

Najwięcej Polaków osiedliło się
w miejscowości Locknitz. Powstał
tam polsko-niemiecki Punkt Kontaktowo-Doradczy Euroregionu Pomerania. W internecie uruchomiono
stronę skupiającą społeczność polskich mieszkańców (www.pogranicze.de). W Locknitz działa też
polsko-niemiecka szkoła, do której
przywożone są także dzieci z okolic
Pogranicze to Europa
Szczecina i Polic.
O czym trzeba pamiętać, szukając
Podróżując między szczecińskimi
domu za Odrą? Nieruchomość kupujemy
przystaniami a terenami leżącymi za
zazwyczaj za pośrednictwem biura (proOdrą, mamy wrażenie, że trafiliśmy do
wizja może przekraczać 6 proc.). Niemiemiejsca, gdzie spełnia się idea Europy
cki pośrednik nie jest tani, ale prowadzi
bez granic. Polacy mieszkają z Niemklienta przez wszystkie procedury, aż
cami płot w płot (albo nawet bez płotu)
do zameldowania. Wszystkie formalnoi nie myślą o tym, by się starać o nieści prawne załatwia notariusz. Umowę
mieckie obywatelstwo. Nie jest im ono
przekłada na polski tłumacz przysięgły.
potrzebne. Wystarcza, że są obywatelaJeśli kupujemy dom na kredyt, bierzemi UE. Niemcy trzymają jachty w Polmy pożyczkę w niemieckim banku (na
sce, a nasi żeglarze znajdują keje w niepodstawie polskich zarobków). Koszty
mieckich portach. Klub SEJK Pogoń
są niższe niż w Polsce. Bariera językowa
Szczecin nawiązał współpracę z mariną
nie jest przeszkodą, bo w biurach nieruUeckermunde. Jachty z Pogoni parkują
chomości pracują Polacy.
tam za darmo, a polski klub odwzajemPaliwo tankujemy w Polsce. Rozmania się sąsiadom tym samym.
wiamy z telefonów polskich sieci koPaweł Rojewski codziennie kursuje
mórkowych, bo ich zasięg w wielu miejmiędzy domem w Niemczech, przyscach sięga kilka kilometrów za granicę.
stanią Pogoni, skąd czarteruje swoje
Mandaty płacimy tam, gdzie nas złapią.
jachty, pracą w centrum Szczecina
oraz polskim szpitalem, gdzie jego
Za Odrą za przekroczenie dozwolonej
prędkości w terenie zabudowanym o 26żona oczekuje narodzin bliźniaków
30 km/h zapłacimy 100 euro. W terenie
– chłopca i dziewczynki. Dzieci urodzą się w Polsce, zamieszkają w Niemniezabudowanym – 80 euro. W Niemczech, poznają dwa języki, będą żyć
czech są nieco droższe opłaty za media
i pracować po obu stronach Odry. Chy(15-20 proc.). Ale za to wszyscy, którzy
ba można wierzyć w to, że w ich świeosiedlają się zgodnie z prawem, zyskują
cie tylko historia będzie przypominać
opiekę socjalną i medyczną. Dla niektóo tym,
że kiedyś
było inaczej.
rych
jest to wręcz205x68,5
najważniejszy
wiatrrodzin
20110429_wiatr
29.04.2011
08:56
Seite 1
Krzysztof Olejnik
argument za przeprowadzką.

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

Paweł podczas wycieczki w okolicy swojego nowego domu.

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA
W SPORTACH WODNYCH

YACHT-POOL
INTERNATIONAL

...to więcej, jak tylko ubezpieczenie

Fot. Piotr Rojewski

UBEZPIECZENIA JACHTU
jacht-casko
jacht-OC

ubezpieczenie pasażerów w razie wypadku

SMS -PROGNOZA POGODY

NOWOŚĆ
24 H SERWIS

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

www.magazynwiatr.pl
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NAJLEPSZE AGENCJE POLECAJĄ YACHT-POOL
Agantrus, Ana-Charter, Azymut, Blękitny Piotruś, charter.pl, Globtourist, Kubryk, Master Yachting, Otago Yacht, People Experience, Punt, Skaut
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peryskop

„Zaruski” czeka na wodowanie
Trwa remont historycznego żaglowca. Pierwszy rejs w przyszłym roku

P

race
remontowe
weszły w decydującą fazę.
Zakończono
naprawę
szkieletu żaglowca. Do połowy
maja jacht będzie miał nowy
sosnowy pokład. Zakończy się
też wymiana poszycia kadłuba oraz budowa grotmasztu.
W 2012 roku „Generał Zaruski”
ponownie wypłynie w rejs.

„Generał Zaruski” podczas rejsu na Spitsbergenie.

Fot. W. Plichta

Gotowy jest bezanmaszt oraz część
takielunku ruchomego. Te elementy
zostaną zamontowane, gdy tylko kadłub znajdzie się na wodzie. Wodowanie będzie możliwe po wymianie klepek poszycia burt. – Niestety, trzeba
wziąć pod uwagę opóźnienia. Kolejne
etapy remontu mogą odsłonić niewidoczne wcześniej zniszczenia – mówi
Mirosław Bielecki, bosman odpowiadający za nadzór techniczny. Wkrótce
mają być zainstalowane podstawowe
elementy siłowni: silniki, wały ze śrubami oraz agregat. Po zwodowaniu
„Generała Zaruskiego” rozpoczną się
ostatnie etapy rekonstrukcji – zabudowa wnętrza i montaż ożaglowania.
Prace będą prowadzone przez cały rok.
W tym czasie kadłub jachtu pozostanie
na wodzie.
Budowę
żaglowca
zainicjował
w 1938 roku generał Mariusz Zaruski,
miłośnik żeglarstwa, wychowawca
młodzieży, taternik i założyciel TOPR.
Ze składek członków Ligii Morskiej
i Kolonialnej budowę przeprowadzono w szwedzkiej stoczni. Planowano
zamówienie dziesięciu takich jachtów

dla ZHP. Niestety, wybuch II wojny
światowej pokrzyżował plany. Generał
Zaruski zmarł w 1941 roku w więzieniu NKWD w Chersoniu, nie doczekał
przekazania żaglowca Polsce. Do 1945
roku jacht służył w Szwecji pod nazwą
„Kryssaren”.
Od 1946 roku rozpoczęły się burzliwe losy żaglowca pod polską banderą.
W latach 50. ówczesne władze przekazały jacht Lidze Przyjaciół Żołnierza
(późniejszej Lidze Obrony Kraju). Jednostka odbyła sporo dalekich rejsów,
w tym do Narwiku i na Spitsbergen.
Zaruski służył aż do 2003 roku, kiedy
utracił klasę Polskiego Rejestru Statków, co było jednoznaczne z wyłączenie
go z eksploatacji. Zacumował w Jastarni, gdzie niszczejąc, spędził dwa lata.
W 2005 roku przetransportowano go do
Władysławowa w nadziei na solidny remont. Niestety, rok później wycofał się
sponsor i remont przerwano. Dopiero
w 2008 roku żaglowiec trafił do Gdańska. Miasto kupiło go za 150 tys. zł.
Armatorem żaglowca został Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na wykonawcę remontu kadłuba wybrano
firmę Complex Jacht z Pucka. Gdańska Stocznia Remontowa udostępniła
miejsce. Odpowiada też za drobne naprawy i konserwację. Prace nad rewita-

Zjazd
delegatów YKP
W Warszawie odbył się 39.
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
Yacht Klubu Polski.

Remont pokładu, marzec 2011.			
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Fot. Krzysztof Dębski

Jego motywem przewodnim było
odznaczenie komandora Antoniego
Aleksandrowicza oraz generała Mariusza Zaruskiego godnością komandorów honorowych Yacht Klubu Polski. Oprócz głosowań i sprawozdania
z działalności klubu można było wysłuchać wyczerpującego referatu o życiu i dokonaniach dwóch honorowych
komandorów. Odbyło się również uroczyste wręczenie dyplomów pamiątkowych przez przewodniczącego zjazdu
Jacka Miśniakiewicza oraz Janusza
Marka Tabera z zarządu YKP.
Yacht Klub Polski istnieje od 1924
roku, powstał z inicjatywy Antoniego
Aleksandrowicza, architekta i miłośnika żeglarstwa. Na pierwszego komandora klubu wybrano Mariusza Zaruskiego. Z inicjatywy YKP powstał
Polski Związek Żeglarski. Yacht Klub
Polski stara się kultywować żeglarskie tradycje poprzez edukację dzieci
i młodzieży. Obecnie YKP zrzesza 17
klubów z całej Polski oraz oddziały
w San Francisco i w Londynie.
Kamila Ostrowska
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„Generał Zaruski” w styczniu 2010.		

Fot. Sebastian Kulling

„Generał Zaruski” w styczniu 2011.		

Fot. Krzysztof Dębski

lizacją pochłoną około 3 mln zł. Skąd
pewność, że tym razem uda się zakończyć remont? Połowa tej sumy została
zagwarantowana w budżecie Gdańska
na lata 2009-2010. Pozostałe fundusze
są pozyskiwane od sponsorów, darczyńców i osób prywatnych. MOSiR
ubiega się również o fundusze unijne
z programu „Bałtyk Południowy”.
Ideą odbudowy Zaruskiego jest zachowanie tradycyjnego charakteru
żaglowca. Uda się uratować około 50
proc. oryginalnego drewna. Armator
pozostanie przy surowym wyposażeniu. – Wszelkie prace wykonywane są
na podstawie oryginalnej dokumentacji
z lat 40. i 50. – mówi bosman Mirosław

Bielecki. Niektóre części takielunku
powstaną ze stali nierdzewnej. Oprócz
radaru, systemu GPS i elektronicznych
map, w wyposażeniu znajdzie się także
sekstant. Z uwagi na przepisy zainstalowany zostanie zbiornik na fekalia. Będzie również instalacja ciepłej wody.
Stała załoga jachtu ma się składać
z kapitana, bosmana i kucharza. „Generał Zaruski” pomieści 26 osób.
Żaglowiec będzie pływał w tygodniowe lub 10-dniowe rejsy szkoleniowe po Bałtyku, a także na weekendowe
rejsy po Zatoce Gdańskiej. W planach
jest ponadto stworzenie programu dla
dzieci z domów dziecka. – Administrowanie żaglowcem będzie działalnością

non profit, polegającą raczej na minimalizacji kosztów utrzymania jachtu,
a nie na zarabianiu – tłumaczy Bielecki. – Komercyjne rejsy i czartery również bierzemy pod uwagę, ale będzie
to mniejsza część naszej działalności.
Jednostka będzie cumowała przy Centralnym Muzeum Morskim i pozostanie otwarta dla zwiedzających.

tarzu, gdzie znajduje się symboliczny
grób generała, wziął udział Jacek Michałowski, szef kancelarii prezydenta
RP. - Generał Mariusz Zaruski pokazał tysiącom młodych ludzi, jak być
odpornym na przeciwności. Największą jego miłością, poza morzem i górami, było wychowywanie młodzieży
i poświęcanie jej czasu – powiedział
przedstawiciel prezydenta. Jacek Michałowski przywołał też słowa generała, który w jednej ze swoich książek
napisał: „Prowadziłem Polaków w góry
i na morze, ażeby stali się twardzi jak
granit, a dusze mieli czyste, głębokie
jak morze”.
Kamila Ostrowska

70. rocznica
śmieci Zaruskiego
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W Chersoniu na południu Ukrainy
obchodzono w kwietniu 70. rocznicę
śmierci generała Zaruskiego. W uroczystościach na miejscowym cmen-
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Otwierają Wrota Mazur
Po kilku latach przygotowań wreszcie rusza nowy port nad jeziorem Roś

P

ort Wrota Mazur, zbudowany w urokliwym miejscu nad jeziorem Roś, zostanie otwarty w maju. Oficjalną
uroczystość z okazji oddania do
użytku przystani i osiedla domów zaplanowano na początek
lata.

Port posiada aż 30 jachtów Delphia 21 zbudowanych na specjalne zamówienie.

W porcie powstały już 33 domy na sprzedaż i wynajem.

PORT JACHTOWY
WROTA MAZUR
keja rezydencka
tawerna
imprezy i szkolenia żeglarskie
charter jachtów Delphia 21
rejsy katamaranem
pole campingowe

MazurskieJachty.com

Czarter NOWYCH
Twisterów 800n

osiedle

domy – sprzedaż, wynajem

8

Osiedle Wrota Mazur
12-200 Pisz Imionek
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tel. 605-455-950
605-483-870
607-550-390

tel. kom. 607 999 801

Marina z bogatym zapleczem i nieruchomościami przeznaczonymi na
sprzedaż i wynajem wznoszona jest
sześć kilometrów od Pisza, w pobliżu
południowego krańca Kanału Jeglińskiego (łączącego jezioro Roś z jeziorem Seksty i Śniardwami).
Prace w tym miejscu idą pełną
parą. Inwestor wykańcza pierwsze 33
domy o powierzchni 102 m kw. Przygotowuje pierwsze dwa apartamenty
i urządza restaurację. Porządkowany
jest teren wokół basenu portowego.
Jak nas poinformowano w biurze portu, na początek sezonu Wrota będą
gotowe i otwarte na oścież.
Dla żeglarzy przygotowano 150
miejsc postojowych (docelowo będzie ich 300). Na gości, którzy dotrą
lądem, czeka 30 jachtów Delphia 21,
które zostały wykonane na specjalne
zamówienie przez stocznię z Olecka.
Przeznaczone są one do czarterów
i szkoleń, a także na potrzeby imprez
organizowanych w porcie. Odwiedzający będą mogli skorzystać z dwóch
motorówek, skutera wodnego oraz
12-metrowego katamarana, idealnego
na imprezy integracyjne i rodzinne
przejażdżki.
Wrota Mazur to inwestycja ulokowana w miejscu, gdzie dla wielu z nas
rozpoczyna się główny szlak jezior
mazurskich. Port jachtowy oferuje naprawy, wodowanie, wyciąganie jachtu, sprzątanie, a nawet zakupy. Umiejscowienie ośrodka pozwala na łatwy
dojazd samochodem. Poza atrakcjami
dla rodzin i żeglarzy planowane są
także warsztaty plastyczne dla dzieci
i dorosłych, a nawet kursy kulinarne, na które zaprasza miejscowy szef
kuchni.
Docelowo osiedle pomieści 80 domów. Dziś kończy się pierwszy etap
inwestycji – powstały 33 domy na
sprzedaż i wynajem. Budynki są
dwupoziomowe (parter i poddasze).
Posiadają wiatę garażową w bryle
domu. Każdy budynek stoi na działce
o powierzchni od 300 do 600 m kw.
Restauracja, wyposażona w nowoczesną salę wykładową, pomieści 150
osób. Będą tu organizowane między
innymi przyjęcia weselne. Państwo
młodzi i ich goście wprost z kościoła
w Piszu przypłyną do Wrót Mazur na
jachtach.
Więcej informacji o nowym porcie
na stronie www.wrotamazur.pl.
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Na Mazurach będzie bezpieczniej
W czerwcu służbę na Mazurach rozpocznie 17 latarni ostrzegawczych

M

azurskie maszty mają
25 metrów wysokości.
W razie zbliżającego
się niebezpieczeństwa będą
emitować żółte światła. Sygnały mają być widoczne prawie
z każdego miejsca na szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich.

Latarnie na słońce i wiatr
Praca nad tym systemem była sporym wyzwaniem – mówi Dariusz
Bogacz, rzecznik prasowy RZGW
w Warszawie. – Najpierw zamówiliśmy ekspertyzę u naukowców z Politechniki Gdańskiej. To oni wymyślili
koncepcję i wybrali punkty, w których
stoją maszty.
Uprawniona osoba z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) będzie wysyłać e-mail
z ostrzeżeniem meteorologicznym do
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej. Oprogramowanie sterujące
zinterpretuje treść wiadomości, a następnie wyśle informację zwrotną
o przyjęciu komunikatu. Jednocześnie
wiadomość tekstowa SMS zostanie
rozesłana do odbiorców w RZGW
w Warszawie i w mazurskim WOPR.

W treści będą podstawowe informacje
o nadchodzącym niebezpieczeństwie:
typ zjawiska i stopień zagrożenia. Kolejny krok to włączenie latarni sygnalizacyjnych (za pomocą zaszyfrowanej
wiadomości SMS). Cała procedura powinna zająć mniej niż minutę. Wyłączenie świateł nastąpi automatycznie
po wygaśnięciu ważności komunikatu
ostrzeżenia.
Konstruktorzy masztów obawiają się, że elementy latarni stojących
w miejscach trudno dostępnych i rzadko odwiedzanych łatwo staną się łupem
złodziei. Na początku rozpatrywano
wykorzystanie zwykłych żarówek, ale
pomysł został odrzucony z uwagi na
krótką żywotność i słabe parametry
światła. Sygnał emitowany z masztu
ma być widoczny na odległość 8 km.
W dzień i w nocy, niezależnie od warunków pogodowych. Dlatego zastanawiano się także nad użyciem lamp
ksenonowych, jednak – aby je zasilać
– trzeba by zbudować panel słoneczny
o powierzchni 53 m kw. Ostatecznie
wybrano lampy LED, zasilane energią
słoneczną i wiatrową. W przyszłości
na masztach będzie można zainstalować urządzenia emitujące dźwięk.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad
5 mln zł. Pieniądze wyłożył Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycję realizuje
firma My-Soft.

Rozsądek
przede wszystkim
– Żeglarze na sygnały świetlne zapewne będą reagować. Po „białym
szkwale” stali się ostrożniejsi. Z roku
na rok jest mniej wywrotek łodzi. Ale
trzeba pamiętać, że system masztów
ostrzegawczych nikogo nie zwalnia
z obowiązku obserwowania nieba
i śledzenia prognoz pogody – mówi
Karol Dylewski z Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. – Taki system może działać
jako narzędzie pomocnicze, ale nic
nie zastąpi dobrze przepracowanych
wykładów z meteorologii i doświadczenia zebranego przez kilka sezonów
– dodaje Marcin Pawłowski, instruktor
żeglarstwa. Jarosław Sroka, szef mazurskich ratowników, podkreśla, że
jak zawsze najważniejszy jest zdrowy
rozsądek.
Maciej Miłosz
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12 osób straciło życie, wiele jachtów zatonęło – taki był efekt „białego
szkwału”, który zaskoczył żeglarzy
w sierpniu 2007 roku. Prędkość wiatru
dochodziła wtedy do 130 km/h. Wysokość fal przekraczała 2,5 m. Czy pogodę dało się przewidzieć? Na pewno.
Wielu żeglarzy, widząc nadciągające
chmury, spłynęło do brzegu. Niestety,
nie wszyscy.
By zapobiec podobnym zdarzeniom, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej rozpoczął trzy lata temu prace
nad systemem, który ma informować
wodniaków o niebezpiecznych zjawiskach meteo na Wielkich Jeziorach
Mazurskich. Jak to będzie działać?
Maszty widać prawie z każdego punktu na Mazurach. Jeśli światło się nie
świeci, możemy żeglować bez obaw.
Jeśli żółte światło zacznie emitować

40 błysków na minutę, oznacza to
możliwość nadejścia niebezpiecznych
zjawisk pogodowych. Przy bezpośrednim zagrożeniu częstotliwość błysków
wzrasta do 90 na minutę. Taki komunikat informuje o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
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Ekomariny na szlaku
Czy budowa ekologicznych przystani ochroni mazurskie jeziora?

Ekomarina w Wilkasach koło Giżycka już prawie gotowa. Zdjęcie wykonano pod koniec kwietnia. 		

S

iedem przystani na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, trzy mariny na
Jezioraku i jedna w Mrągowie.
Rozpoczęła się budowa ekologicznych miniportów, które
mają wyznaczać standardy turystyki wodnej z poszanowaniem środowiska.

Niestety, spora część ląduje w wodzie
lub na brzegach otaczających mazurskie akweny. I wcale nie chodzi o to,
że żeglarze to barbarzyńcy. Załogi po
prostu nie mają gdzie odprowadzać
nieczystości.
Czy ekomariny, które właśnie zaczęły powstawać, rozwiążą ten problem?
Z pewnością nie odbiorą nieczystości
z wszystkich jachtów, ale wyznaczą
nowe standardy i być może po jakimś
czasie zmienią przyzwyczajenia żeglarzy. Nauczą nas korzystania z systemu
podciśnieniowego, który za pomocą
węża (jak od dystrybutora na stacji benzynowej) potrafi wydobyć nieczystości
nawet z niewielkiej toalety chemicznej.
– Ekologiczne standardy miniprzystani
pozwolą promować poszanowanie mazurskiej natury, a później kontynuować
program poprzez budowę elementów
ekologicznych w istniejących od dawna portach – mówi Jarosław Klimczak,

prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Bezpieczeństwa Wielkich Jezior
Mazurskich.
Po marinie w Mikołajkach systematycznie oddawane będą kolejne ekologiczne przystanie. W czerwcu ma być
gotowa przystań w Wilkasach. Budowa w porcie Korektywa zakończy się
prawdopodobnie pod koniec sierpnia.
W Mrągowie prace potrwają do jesieni.
Kolejne ekomariny powstaną w przyszłym roku: Węgorzewo, Ryn, PTTK
Piaski, Pisz oraz trzy przystanie nad Jeziorakiem (Zalewo, Siemiany i Iława).
Projekt obejmuje także zakup pięciu
łodzi hybrydowych dla policji. Jedna
będzie pływać na Jezioraku, cztery
trafią na Mazury. Przekazanie łodzi
odbyło się w kwietniu w Olsztynie.
Jednostki wyposażone będą między
innymi w kamery termowizyjne, które
ułatwia lokalizację nielegalnych zrzutów nieczystości do jezior.
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Projekt budowy sieci miniprzystani
to inicjatywa Stowarzyszenia na rzecz
Rozwoju i Bezpieczeństwa Wielkich
Jezior Mazurskich. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 8 mln euro.
Ponad 6 mln euro pochodzi z funduszy
unijnych. Pierwsza ekologiczna przystań powstała w Mikołajkach. Jej prezentacja odbyła się 30 kwietnia podczas pikniku ekologicznego i pierwszej
edycji regat EKO Mariny Cup. Kolejne
regaty oraz imprezy promujące ekologiczną turystykę i nowe przystanie

odbędą się w Wilkasach koło Giżycka
(18 czerwca), w Mrągowie (2 lipca),
w Rynie (23 lipca) i w Piaskach nad
Bełdanami (27 sierpnia).
Po co nam ekomariny? Czy te, w których zatrzymywaliśmy się do tej pory,
nie są wystarczająco „eko”? Otóż, nie
są. Na całym szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich działały jedynie trzy porty
posiadające system do wypompowywania nieczystości z jachtów (tzw. szarej i czarnej wody). Szacunkowe dane
WOPR mówią o tym, że w sezonie na
szlaku od Pisza po Węgorzewo żegluje
średnio 10 tys. jachtów. Jeśli przyjmiemy, że na każdym wypoczywają cztery osoby, to powstaje pływające miasto
wielkości podwarszawskiego Piaseczna. Co by było, gdyby w Piasecznie
przestano odbierać od mieszkańców
nieczystości? Choćby przez dobę? Katastrofa. A co dzieje się z nieczystościami, które produkujemy na jachtach?

Fot. Sylwia Włodarczyk
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Pierwszy sezon mobilnej stacji
Pierwsza w Polsce profesjonalna mobilna stacja paliw do
tankowania jachtów rozpoczęła
sezon na Mazurach. Stacjonuje
w porcie Letni Ogród w Wygrynach, ale dowiezie paliwo także
do Gdańska i w inne regiony kraju. Wystarczy zadzwonić.

Mobilna Stacja rusza na Mazury.

Aby zamówić paliwo, wystarczy zadzwonić lub wysłać informację poprzez
stronę internetową. Większość zamówień zostanie zrealizowana w czasie
nie dłuższym niż 24 godziny. Wszystko
zależy od odległości między cysterną
a jachtem. Samochód jest wyposażony
w GPS oraz w terminal do kart płatni-

czych, a na prośbę klientów będą wystawiane faktury. – Nie pobieramy dodatkowych opłat za dojazd, więc mogą do nas
dzwonić nawet armatorzy ze Szczecina
i Świnoujścia. Litr paliwa w mobilnej
stacji będzie droższy mniej więcej o 80
groszy od benzyny sprzedawanej na stacjach – mówią przedstawiciele firmy.

– Mamy nadzieję, że nasza oferta
zainteresuje żeglarzy i motorowodniaków. Jeśli okaże się, że Mobilna Stacja
będzie mieć dużo pracy, zaczniemy
powiększać flotę – dodaje prezes firmy Adriana Olszowiec.
Więcej informacji na stronie internetowej www.mobilnastacja.pl
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Cysterna zbudowana na podwoziu
samochodu marki DAF ma pojemność
7,5 tys. litrów. Będzie dowozić benzynę, ale na życzenie klienta dostarczy
także olej napędowy. Dystrybutor został wyposażony w 40-metrowy wąż
umożliwiający zatankowanie paliwa
do łodzi, do której trudno dotrzeć. Mobilna stacja to propozycja dla armatorów większych jednostek i wszystkich
mających daleko do stacji ulokowanych tuż przy akwenach. Także dla
tych, którzy nie chcą płynąć z Gdańska do Gdyni tylko po to, by napełnić
bak. Zwłaszcza gdy pogoda nie sprzyja
rejsom.
– Mamy już pierwsze zamówienia na
dostawę paliw. Nie tylko od żeglarzy
i motorowodniaków, ale także od rolników, którym ułatwiamy tankowanie dużych maszyn przeznaczonych do pracy
w polu. Wielkim kombajnem trudno podjechać na stację benzynową. My dojeżdżamy prawie wszędzie – mówi Wojciech
Olszowiec z firmy Mobilna Stacja.
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Dookoła
Ameryki
Południowej
Jeśli na pokładzie spotykają
się żeglarze, narciarze i miłośnicy sportów lotniczych, to można
się spodziewać szalonego rejsu. O wyprawie Ocean Freeride,
która rozpocznie się w czerwcu,
opowiada Wojciech Hajduk.

O puchar
Leonida Teligi
M

yślibórz zaprasza na jubileuszową, 40. edycję
Regat o Puchar Leonida
Teligi. To wyjątkowa impreza
o niezwykłej historii, organizowana w pięknym miejscu.

12

Leonid Teliga urodził się 28 maja
1917 roku w Wiaźmie w Rosji, zmarł 21
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W tym roku regaty będą się odbywać od 24 do 26 czerwca. Wystartują
zawodnicy z klas Optimist (grupy A,
B i UKS) oraz Cadet. Regaty – jak
co roku – organizuje Międzyszkolny
Klub Sportowy Szkuner. Gospodarze
spodziewają się prawie 150 żeglarzy.
Regaty zorganizowano po raz pierwszy
w 1972 roku z inicjatywy Mieczysława
Koczorowskiego, komandora Międzyszkolnego Klubu Sportowego Szkuner.
Głównym celem imprezy jest upamiętnienie pierwszego Polaka, który samotnie
opłynął świat na jachcie „Opty”. W latach
70. XX w. kilkakrotnie honorowym gościem był Stanisław Teliga, brat żeglarza.
Na ścianie w kawiarence miejscowego
domu kultury, która stała się swoistą
księgą pamiątkową, Stanisław napisał:
„Tu, gdzie wiedzą, co to »Opty«”.
Przed laty myśliborskie regaty były
imprezą międzynarodową. Startowało

ponad 300 zawodników. Konieczne były
dwie trasy regatowe i dwa składy sędziowskie. Żeglarze rywalizowali w klasach Cadet, OK Dinghy, 420, 470, Finn,
Hornet i Optimist. Dziś puchar Teligi to
impreza dla najmłodszych zawodników.
Przez cztery dekady regaty stały się
okazją do wspomnień dla dwóch pokoleń żeglarzy. Z powodzeniem ścigali
się w Myśliborzu Robert Wolniewicz
i jego córka Karolina. Ludwik Ostrowski i jego syn Dominik. W 1972
roku Tadeusz Kubiak z AZS Szczecin
zwyciężył w klasie OK Dinghy. 33 lata
później na Optimiście najszybciej żeglował Tadeusz Kubiak junior z Pogoni
Szczecin (w ubiegłym roku w Szkocji
został wicemistrzem Europy i świata juniorów w klasie Laser Radial).
W 1972 i 1973 roku Mirosław Misiaszek z MKS Szkuner wygrał regaty
w klasie Cadet.
24 lata później Maciek Misiaszek, syn
Mirosława, zajął w klasie Cadet drugie
miejsce. Teraz syn Maćka, Mirosław,
szykuje się do startu na Optimiście.
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maja 1970 roku w Warszawie. Był oficerem piechoty Wojska Polskiego II RP
i Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej
Brytanii. Żeglarz, dziennikarz, tłumacz,
pisarz, pierwszy Polak, który samotnie okrążył Ziemię na jachcie „Opty”
w latach 1967-1969. W maju ubiegłego roku obchodziliśmy 40. rocznicę
śmierci żeglarza. Z tej okazji, staraniem
władz klubu Gryf, którego był członkiem, odnowiono jego pomnik znajdujący się w marinie w Gdyni.

40. Regaty
o Puchar Leonida Teligi
Organizator: Urząd Miasta i Gminy
w Myśliborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportu Szkuner.
Patronat honorowy: Arkadiusz Janowicz, burmistrz Myśliborza.
Miejsce regat: Jezioro Myśliborskie,
przystań MOS Szkuner, ul. Marcinkowskiego 5. Termin: 24-26.06.2011 roku.
Kontakt: Ryszard Szymczyk, tel. 501
122 931; (95) 747 25 12, e-mail: szkuner1@poczta.onet.pl, strona internetowa: www.szkuner.nazwa.pl
Ryszard Szymczyk

Ocean Freeride to inicjatywa śląskich
środowisk żeglarskich, narciarskich
i lotniczych, której częścią jest wyprawa
wokół Ameryki Południowej. Uczestnicy rejsu postawią stopy na Antarktydzie
w setną rocznicę zdobycia bieguna południowego przez Roalda Amundsena.
Projekt wyróżnia także idea adventure
exploring stanowiąca połączenie turystyki i sportów ekstremalnych.
W niespełna rok odwiedzimy 12 egzotycznych krajów, cztery kontynenty,
przepłyniemy dwa oceany, pokonamy
ujście Amazonki – przed nami ponad 18
tys. mil morskich. Start zaplanowano na
czerwiec 2011 roku. Ruszamy z Wysp
Kanaryjskich. Popłyniemy w kierunku
Wysp Zielonego Przylądka, które stanowić będą ostatni przystanek przed Ameryką. Po przepłynięciu oceanu wylądujemy w Brazylii, gdzie spędzimy około
czterech miesięcy. Płynąc wzdłuż wybrzeża, odwiedzimy Urugwaj, Argentynę, Chile, Peru, Boliwię, Kolumbię,
Panamę, USA i wiele Wysp Karaibskich.
Przygoda zakończy się w Las Palmas.
Po drodze możemy liczyć na wiele
przygód. Między innymi opłynięcie
przylądka Horn i najbardziej niezwykłe święta w życiu – Boże Narodzenie
i sylwester spędzimy na Antarktydzie.
Jest tam tak zimno, że krzepnie nawet
rtęć. Mamy jednak nadzieję, że szampan nie zamarznie. W drodze powrotnej do Europy przeprawimy się przez
legendarny Trójkąt Bermudzki i po raz
drugi pokonamy Atlantyk.
Ocean Freeride to jednak nie tylko
żeglarstwo. Członkowie załogi uprawiają różne sporty ekstremalne i będą
chcieli oddać się swojej pasji w trakcie
wyprawy. W planach mamy narciarstwo wysokogórskie, paralotniarstwo
i nurkowanie. Rozważamy ponadto
możliwość wspięcia się na najwyższy
szczyt Ameryki Południowej – Aconcaguę. Będą także wycieczki w głąb
amazońskiej dżungli.
Prawie rok życia spędzimy na
13,5-metrowym jachcie klasy Bruceo
o nazwie „Anna F”. To stalowa konstrukcja wykończona dębową sklejką.
Posiada 45-konny silnik marki Vetus.
Jacht jest nowy, ale został już przetestowany na niespokojnych wodach Atlantyku i Bałtyku.
Trzon załogi tworzy pięć osób. Na
poszczególnych etapach skład będą
uzupełniać kolejni żeglarze. Akces do
wzięcia udziału w wyprawie lub jej
części można składać na stronie internetowej www.oceanfreeride.pl.
Wojciech Hajduk
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To daje Wam

tylko
Pantaenius
Co oferujemy w ramach
ubezpieczenia jachtu?

Jachty kabinowe na start
W maju rozpoczyna się cykl regat PPJK

W Pucharze Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) będą rywalizować załogi sześciu klas: T-1, T-2, T-3, Micro,
Żagle 500 i Omega Sport. Eliminacje
wyłonią najlepszych sterników, którzy
w drugi weekend września stoczą walkę o Puchar Polski.
Puchar Zalewu Koronowskiego zyskał uznanie środowiska. W minionym

sezonie PZŻ nominował tę imprezę
do nagrody Śródlądowe Regaty Roku.
Kujawsko-Pomorski Związek Żeglarski odznaczył ją tytułem Żeglarskie
Regaty Roku. Załogi, które pojawiają
się na starcie, mogą liczyć na nagrody
pieniężne (tysiąc złotych za pierwsze
miejsce). W ramach wpisowego zawodnicy otrzymają wyżywienie, a sobotni wieczór umilą im zespoły muzyczne. Zaplanowano także losowanie
cennych nagród.
W regatach wezmą udział także
omegi klasyczne. Załogi tych łodzi
rozegrają mistrzostwa Polski. Omega
Klasyczna to klasa stworzona przez
Stowarzyszenie Przyjaciele Sportu.
Przed rokiem w tej konkurencji rywalizowało 13 jachtów z całego kraju.
Zaciętą walkę o tytuł mistrza wygrał

Fot. Stowarzyszenie „Przyjaciele Sportu”

Do Chorwacji za 400 zł
Biuro Turystyczno-Przewozowe Alga ze Złocieńca uruchomiło nowe połączenie autobusowe
z Chorwacją. Autokary z klimatyzacją, DVD i barkiem rozpoczną
regularne kursy 20 maja.
Z Polski autokar będzie wyruszał
w każdy piątek, a z Chorwacji w każdą sobotę. Bilet w obie strony kosztuje
400 zł. W jedną stronę – 300 zł. Kursy
rozpoczynają się w Elblągu. Autokar
zabierze pasażerów z Gdańska, Gdyni,
Wejherowa, Lęborka, Słupska, Koszalina i Białogardu. Następnie dotrze
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do przystanków w miejscowościach
Połczyn Zdrój, Złocieniec i Stargard
Szczeciński. Trasę po północnej Polsce
zakończy w Szczecinie i stąd skieruje
się na południe – przez Gorzów, Zieloną Górę, Lublin, Legnicę i Wrocław.
Zaplanowano także tzw. połączenia
antenowe, które dowiozą do głównych
przystanków pasażerów z Chojnic,
Człuchowa, Szczecinka, Piły, Wałcza
i Poznania. Więcej informacji na stronie internetowej www.algabus.pl. Dostępność połączeń należy potwierdzić
w biurze firmy – telefony: 94 36 714 47
i 94 36 733 67.

Grzegorz Bitner z Nowej Soli. W tym
roku rywalizacja znów będzie emocjonująca.
W czerwcu załogi rywalizujące
w cyklu PPJK spotkają się na Zalewie
Zegrzyńskim, w Gdańsku i na Zalewie
Włocławskim. Bardzo intensywny
będzie lipiec – zaplanowano aż pięć
imprez (Jezioro Powidzkie, Zatoka
Gdańska, Niegocin, Jezioro Krzywe
i Zalew Wiślany). W sierpniu zawodnicy spotkają się na jeziorze Necko
w Augustowie, ponownie w Giżycku
na Niegocinie (Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych)
oraz w Iławie na Jezioraku.
Więcej o cyklu PPJK oraz dokładny
kalendarz imprez znajdziecie na stronie internetowej www.ppjk.pl.

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

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

ZDOBYWCY PUCHARU POLSKI
JACHTÓW KABINOWYCH
1996 rok
Zbigniew Kania
1997 rok
Leon Wróbel
1998 rok
Leon Wróbel
1999 rok
Zbigniew Jodzis
2000 rok
Przemysław Tarnacki
2001 rok	Piotr Cichocki; Romuald
Knasiecki; Przemysław
Tarnacki; Leon Wróbel
2002 rok
Wojciech Myśliwiec
2003 rok
Wojciech Myśliwiec
2004 rok
Robert Janecki
2005 rok
Paweł Oskroba
2006 rok
Wojciech Myśliwiec
2007 rok
Ryszard Osmański
2008 rok
Tomasz Szychowiak
2009 rok
Piotr Kula
2010 rok
Karol Górski

Kontakt w języku polskim: Nautica Nord
Al. Jana Pawła II 11A • 81-345 Gdynia
Tel. 058 352 37 13 • info@nauticanord.pl

Niemcy · Wielka Brytania · Monaco · Dania
Austria · Hiszpania · Szwecja · USA
Hamburg · Tel. +49-40-37 09 10

www.pantaenius.pl
www.pantaenius.de
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Szesnasta edycja Pucharu
Polski Jachtów Kabinowych
rozpocznie się od regat na Zalewie Koronowskim (Puchar
Zalewu Kornowskiego; start
21 maja). Bazą imprezy będzie
Rodzinna Przystań Żeglarska
Tazbirowo w Romanowie, największa w województwie kujawsko-pomorskim.

Stała suma
ubezpieczenia
Mają Państwo szkodę
całkowitą i oczekują
adekwatnego
odszkodowania?
Pantaenius uzgadnia
z Państwem stałą kwotę,
która jest wypłacana bez
jakichkolwiek potrąceń
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biznes
Dermactol – intensywny krem do rąk
Preparat zawiera specjalną formułę przeznaczoną do pielęgnacji suchej, szorstkiej i popękanej skóry. Oparta jest ona na naturalnych substancjach aktywnych wzbogaconych witaminami i naturalnymi tłuszczami, które łatwo się wchłaniają. Krem jest silnie zagęszczony, wystarczy niewielka ilość, by skóra stała się miękka, elastyczna i gładka. Dermactol łączy cztery składniki: Shea masło to intensywne mleczko
nawilżające dla suchej i postarzałej skóry. Zawiera nienasycony kwas tłuszczowy, witaminy E i F, które łagodzą, chronią oraz zachowują
wilgoć i elastyczność skóry. Oliwa z oliwek to jeden z najlepszych olejów do pielęgnacji. Zawiera witaminy, antyutleniacze i nienasycone
kwasy tłuszczowe. Olej ma ogromne właściwości przeciwdziałające starzeniu się, odmładza, nawilża skórę i nie dopuszcza do wewnętrznej
straty wilgoci. Drobnoustrojowy olej pszenny to naturalny środek zmiękczający z wysoką zawartością witaminy E. Bardzo dobrze zmiękcza
popękany i odwodniony naskórek. Proces ten wspomaga powstawanie nowych komórek, odżywiając je i lecząc skórę. Aloes Vera (wyciąg)
redukuje opuchliznę i pobudza syntezę tkanki skóry.
Źródło: www.calmaderm.pl
Szekla Wichard MX
Świetnie sprawdza się na
grocie, genakerze i foku
sztormowym. Zastępuje bloczek zapewniając najlepszy
stosunek wagi do wytrzymałości. Kształt szekli zmniejsza tarcie liny o okucie. Dostępne są trzy rozmiary: MX
6, MX 8 i MX 10.
Źródło: www.majer.com.pl

Deska Crazy Fly dla kobiet
Deska kitesurfingowa Crazy Fly Girls zapewnia wysoki
komfort pływania, a jej grafika jest z pewnością przypadnie paniom do gustu. Deska powstała przy współpracy z Hannah Whiteley, jedną z najlepszych zawodniczek. Wykonana jest z drewnianego rdzenia pokrytego
włóknem szklanym. Cena: 1999 zł.
Źródło: www.easy-surfshop.pl

Butelka Sigg
Butelki znanej szwajcarskiej marki Sigg wciąż
zadziwiają nowymi grafikami. Ale ważniejsze są
ich praktyczne zalety. Butelki są szczelne, lekkie
i wytrzymałe, gwarantują
znakomite warunki przechowywania napojów. Są
higieniczne i łatwe do mycia, również w zmywarce.
Źródło: www.makanu24.pl

Nowe kamizelki Lalizas
Kamizelki pneumatyczne Lalizas posiadają certyfikat ISO 12402.
Mogą być automatyczne lub otwierane ręcznie. Posiadają uprzęż i ucho
do pasów. Sprzedawane są w przystępnych cenach (od 199 zł do 449 zł).
Firma produkuje także kamizelki w wersji dziecięcej. Szczególnie polecamy modele Sigma 150N oraz Omega 275N.
Źródło: www.bosman.sklep.pl
Rozmówki portowe
Osoby nie znające dobrze języka angielskiego przeważnie odczuwają
strach przed konwersacją. Ale rozmowa po angielsku w wielu sytuacjach
jest konieczna. Trzeba przejąć jacht,
załatwić coś w bosmanacie, oddać żagiel do naprawy, sprawdzić prognozę
pogody, znaleźć kafejkę internetową
i zrobić zakupy. „Rozmówki portowe”
ułatwią komunikowanie się w wielu różnych sytuacjach. Dla wygody
użytkowania umieszczono zapis fonetyczny. Książka ma niewielki format.
Źródło: www.almapress.com.pl
Chorwacja w trzech częściach
Dalmacja Południową, Dalmacja Środkową oraz
Półwysep Istria i Kvarner. Trzy nowe przewodniki
przewodniki zachęcające do żeglugi w Chorwacji
ukazały się w kwietniu. Autor, Piotr Banach, dzieli się z czytelnikami doświadczeniem zebranym
podczas wielu adriatyckich rejsów. W każdej części znajdziecie opisy wysp, zatok i portów, podstawowe wiadomości o historii regionów, a także
ceny usług portowych i dań w restauracjach.
Źródło: www.globtourist.com
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Głośniki Lowrance
Głośniki Lowrance to ostatni element jachtowego systemu audio Lowrance SonicHub,
który pozwala poczuć się jak w studiu nagrań.
System zawiera tuner FM/AM oraz stację dokującą iPod/MP3. Wszystko sterowane jest za
pomocą wielofunkcyjnego wyświetlacza HDS
firmy Lowrance.
Źródło: www.parker.com.pl

Radar szerokopasmowy
Radar szerokopasmowy Simrad BR24
to najbardziej nowatorskie urządzenie
zapewniające bezpieczeństwo w nawigacji od chwili odkrycia samego radaru. Dostarcza wyraźne, pozbawione
zakłóceń szczegółowe obrazy. Nawet
na bliskim dystansie. Radar jest łatwy
w obsłudze, więc zapewnia spokój kapitanom statków i łodzi żaglowych.
Źródło: www.parker.com.pl
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Nowe targi w Warszawie
Jachty motorowe, skutery, motocykle i samochody. Wszystko pod jednym dachem

F

irma Murator Expo, organizator warszawskiej wystawy Wiatr i Woda, ogłosiła
debiut nowej imprezy targowej.
Power Days odbędą się 22 i 23
października w Centrum Targowo – Konferencyjnym MT Polska
przy ul. Marsa 56 C.

Polski jacht Galeon 290 Fly. Cena 111 tys. euro netto. 		

tu do nawigacji, elektroniki, elementów wyposażenia jachtów, sprzętu audio, symulatorów, gier komputerowych
oraz samochodów zdalnie sterowanych. Miłośnicy rejsów czarterowych
poznają ofertę ekskluzywnych czarterów łodzi motorowych. Imprezie będą

towarzyszyć premierowe prezentacje,
widowiskowe pokazy, zawody i jazdy próbne oraz spotkania z mistrzami
prędkości i dużej mocy.
Głównym organizatorem targów jest
firma Yacht Expo mająca w swoim portfolio Targi Sportów Wodnych i Rekreacji

Fot. Galeon

Wiatr i Woda. Od 2006 roku firma organizuje także letnią edycję targów Wiatr
i Woda w porcie jachtowym w Gdyni.
Organizatorem wykonawczym Power
Days jest spółka Murator Expo. Więcej
informacji o imprezie na stronie internetowej www.muratorexpo.pl.

reklama

Jachty motorowe mają swoich wiernych fanów. Polskie stocznie wytwarzają więcej łodzi napędzanym silnikiem
niż żaglami. Popularność zyskują spacerowe jachty typu houseboat. Coraz
więcej ich na Mazurach, na Jezioraku
czy na Pętli Żuław. Dlatego impreza Power Days, choć debiutuje na rynku, zapewne przyciągnie wystawców i wielu
zwiedzających. Tym bardziej że organizator zapowiada promocję wystawy
w wielu mediach ogólnopolskich.
Nowe targi przeznaczone są dla
wodniaków, miłośników motoryzacji i wszelkich koni mechanicznych.
W nowoczesnej hali o powierzchni
5 tys. m kw. zaparkują ekskluzywne
jachty i łodzie motorowe, skutery wodne, quady, motocykle oraz samochody
sportowe i terenowe. Nie zabraknie
odzieży żeglarskiej i sportowej, sprzę-
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jachty

Motorówki z Finlandii
Na weekendowe wycieczki, na ryby lub na dłuższe rejsy

Firma Bella-Veneet Oy należy do
największych producentów łodzi z laminatów w Skandynawii. Motorówki wytwarza w pięciu zakładach. Ma
własną marinę testową. Cieszy się
w swoim kraju opinią jednego z najlepszych zakładów przemysłowych. Kiedy
Finlandia prezentowała swe atuty na
wystawie gospodarczej w Cannes, jedną z jej wizytówek była właśnie firma
Bella-Veneet Oy, która pod marką Bella
Boats oferuje już 25 łodzi motorowych.
Testuje ponadto nowatorską konstrukcję z napędem hybrydowym. Od ośmiu
lat jednym z udziałowców stoczni jest
firma Brunswick Marine. Dzięki temu
wszystkie łodzie marki Bella przygotowane są do łatwego montażu silników
Mercury. Wystarczy zawiesić silnik,
podłączyć wtyczki, przypiąć sterociągi
i łódka jest gotowa do jazdy.
Czym fińskie konstrukcje różnią się
od konkurencyjnych motorówek? I czy
zdołają wskoczyć na polski rynek jak
Adam Małysz na podium w Kuopio?
Łodzie Bella mają opinię solidnie wykonanych i bogato wyposażonych. W modelach o długości przekraczającej sześć
metrów prawie zawsze jest ogrzewanie.
Nawet małe jednostki posiadają zadaszenia nad sterówką oraz możliwość
rozłożenia miękkiej osłony chroniącej
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przed wiatrem i deszczem. Widać, że
konstruktorzy wiedzą, co to jest zimny
szkwał w jesienny wieczór na jeziorze
leżącym w północnej Europie.
Jachty Bella mają klasyczne kształty,
ale nie brakuje im odważnych elementów. Wszystkie okucia ze stali nierdzewnej są dość mocno wyeksponowane. Konstrukcja koszy dziobowych
pozwala na swobodne wyjście z łodzi
przez dziób. Producent odważnie wykorzystuje drewno, nie tylko do zabudowy wnętrz, ale także jako materiał do
wykańczania otwartych pokładów.
W grupie najmniejszych łodzi (open
boats) mamy aż dziesięć propozycji. Jed-

Wnętrze jachtu Bella 760.
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na z nich – Bella 500 R – prezentowana
była na targach Wiatr i Woda. Łódka
kosztuje 33 tys. zł netto (bez silnika).
Polski przedstawiciel fińskiej stoczni,
rozpoczynając sprzedaż na naszym rynku, przygotował ciekawą ofertę promocyjną (dotyczy wszystkich modeli i obowiązuje do końca sezonu). W cenie jest
nie tylko łódź, ale także sześć kamizelek
(plus dwie dla dzieci), koło ratunkowe,
GPS Garmin 420, cztery odbijacze, wiosło, zapasowy zbiornik na paliwo, kotwica, lina kotwiczna o długości 20 metrów,
apteczka, bosak oraz zestaw środków
pielęgnacyjnych. Przyznacie, że to dość
kuszące dla przyszłych armatorów.

W grupie jachtów na krótkie wyprawy (day cruisers) są cztery propozycje. To łodzie z dwoma miejscami do
spania o długościach od 5,7 metra do
6,4 metra. Zainteresowaniem polskich
klientów cieszy się łódź Bella 560 HT
(z grupy hard-top boats). Dlaczego?
Łódź jest łatwa w transporcie – waży
zaledwie 700 kg. Nadaje się nie tylko
na krótkie przejażdżki, ale także na
nieco dłuższe rejsy. Zapewnia wygodny nocleg dla dwóch osób. Posiada
ogrzewanie, małą umywalkę i kuchenkę. Konstrukcja nadbudówki przypomina pająka stojącego na czterech
nogach. Przestrzeń między nogami
wypełniają duże okna, dzięki którym
wnętrze jest bardzo dobrze doświetlone. Ten jacht kosztuje w Polsce 59 tys.
zł netto (bez silnika).
W grupie największych łodzi (cabin
cruisers) mamy aż osiem propozycji.
Flagową jednostką stoczni jest Bella
850 oferująca nawet sześć miejsc do
spania. Wielkie okna tworzące ściany
nadbudówki nadają łódce lekkości.
Sterując lub siedząc przy stole w salonie, mamy wrażenie, że jesteśmy pod
ogrodowym parasolem, a nie w zamkniętej kabinie.
Więcej informacji o motorówkach
z Finlandii znajdziecie na stronie internetowej www.bellaboats.fi. Polskim
przedstawicielem stoczni Bella-Veneet
Oy jest firma Horyzont ze Szczecina,
która w ofercie ma także dwie inne
marki fińskich motorówek: Flipper
(www.flipperboats.fi) oraz Aquador
(www.aquadorboats.fi).
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Fot. Bella-Veneet Oy (2)
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fińskim Kuopio nie tylko skaczą na nartach.
Produkują również motorówki, które od kilku tygodni
dostępne są na naszym rynku.
Czy zdobędą uznanie polskich
wodniaków?

rejsy

Do Szwecji na jachcie „Gem”
P

rzedstawiamy relację Wojtka Matza z rodzinnego rejsu
po Bałtyku. Materiał otrzymał główną nagrodę w drugiej
edycji konkursu „Mój najpiękniejszy rejs”.
Po raz kolejny ruszamy na Bałtyk.
To już piąty bałtycki rejs na naszej
małej, kilowo-mieczowej łódce rodem
z Mazur i Zalewu Zegrzyńskiego, która podczas swego 15-letniego żywota
zdążyła zwiedzić holenderskie śródlądzie, niemal cały Adriatyk, a teraz
„orze” nasz przepiękny Bałtyk. I żeby

w Piaskach nad Bełdanami w 1994
roku.
Portem macierzystym jachtu jest
Warszawa, gdzie łódka zimuje. Poza
szczytem sezonu, kiedy wyruszamy
w rejsy, jacht stacjonuje w porcie YKP
nad Zalewem Zegrzyńskim. „Gem” ma
8 metrów długości, 2,5 metra szerokości, 2500 kg wagi i żagle o powierzchni
24 metrów kwadratowych. Zanurzenie
zależne jest od akwenu, po którym
pływamy. Na Zalewie Zegrzyńskim
– 50 cm. Na morzu – 110 cm. Różnica bierze się stąd, że do pływań morskich przykręcamy do dna niewielki,

wana na Zalewie Zegrzyńskim, by na
początku lipca ruszyć na przyczepie
nad morze.
Meldujemy się w Narodowym Centrum Żeglarstwa. Po karkołomnych
manewrach między samochodami plażowiczów parkującymi dosłownie wszędzie udaje nam się dotrzeć pod bramę
centrum. Nasz prawie piętnastometrowy
zestaw (samochód plus przyczepa z jachtem) blokuje ruch. Bosman jednak nie
wpuszcza nas na teren przystani, bo na
dźwigu wisi inny jacht. Mało miejsca,
niedziela, załogi taklują łódki regatowe
– czekamy.

Ze śródlądzia na morze – wodowanie jachtu „Gem”.
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nie było wątpliwości – zawsze z tą
samą, rodzinną załogą na pokładzie.
Nasz jacht to s/y „Gem”, klasy Klan
24, zaprojektowany przez mojego ojca
i jego klubowego kolegę na bazie Astra
700 i Maka 747. Zbudowano tylko
dwie takie łódki i – jak sądzę – następne nigdy nie powstaną. Jachty powstały w Warszawskim Klubie Wodniaków
nad Wisłą, pierwsze wodowanie było
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stały finkil. „Gem” ma wówczas około
700 kg balastu umieszczonego w dnie,
mieczach, falszkilu i bulbkilu. Może to
niewiele, ale przez 13 lat pływaliśmy
tylko z balastem wewnętrznym i nigdy nie czuliśmy się zagrożeni. Tym
bardziej teraz, po pojawieniu się kila,
ruszamy na morze bez obaw.
Ciekawostką łódki są dwa miecze
– dziobowy znajduje się pod koją dziobową, a rufowy pod kokpitem. Mały
jednocylindrowy silnik Farymann
18W (7,1KM) musi zadowolić się miejscem w achterpiku, ale za to kabina
jest wolna od skrzynki mieczowej.
Wyposażenie nawigacyjne, jak na
jacht w zasadzie śródlądowy, mamy
dość bogate: VHF (stacjonarny
i ręczny), GPS (ręczny i chartplotter
z C-Map), log, echosonda, Navtex,
wiatromierz, autopilot, noktowizor,
lornetka, radio, laptop nawigacyjny
z elektronicznymi mapami oraz oczywiście mnóstwo map, przewodników
i broszurek w formie papierowej.
Przygotowania do rejsu rozpoczynamy z końcem sezonu 2009. Łódka
przechodzi drobne remonty, przeróbki, poprawki i coroczną kosmetykę.
Wiosną zostaje opływana i dotrymo-
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Po godzinie zabieramy się do roboty. Zdejmujemy łódkę z przyczepy, na
dźwigu przykręcamy do dna kil i na
wodę. Na czas taklowania stajemy,
niestety, na szczycie pomostu, wzdłuż
którego szaleją motorówki i skutery
wodne. Fala nie ułatwia nam zadania.
Stawiamy więc tylko maszt i czym prędzej uciekamy do Jacht Klubu Stoczni
Gdańskiej, gdzie już spokojnie taklujemy łódkę do późnego wieczoru.
Rano jacht „Gem” z trzyosobową
załogą wychodzi w morze. Kierunek:
Władysławowo. Pod Helem nasze ambicje studzi tężejący wiatr – 6 stopni
Beauforta w dziób pierwszego dnia to
nie to, co lubimy najbardziej. Wchodzimy do portu w Helu. Szukamy
wolnego miejsca i niespodzianka. Stajemy burta w burtę z jachtem „Bury
Kocur 3”, na którym pływa znajomy
mojego ojca jeszcze z lat 80. Poprzednie spotkanie mieliśmy w 2008 roku
w Karlskronie i bardzo miło wspominamy gościnę na pokładzie „Burego
Kocura”, stąd w ramach rewanżu wieczorna integracja odbywa się w naszej mesie. Rano wiatr nadal silny,
więc stoimy i czekamy na poprawę
pogody.

Dopiero trzeciego dnia udaje nam się
wyjść z Helu. Po kilku godzinach niespiesznej żeglugi docieramy do Władysławowa, gdzie robimy ostatnie zakupy
i odwiedzamy portową smażalnię ryb.
Postój jachtu o długości do 8 metrów
kosztuje tu 30 zł (w cenie prąd i woda).
Infrastruktura wciąż pozostawia wiele
do życzenia.
W sobotę rano wychodzimy w morze. Kierunek Gotlandia. Wiatr słabiutki, więc pomagamy sobie silnikiem.
Noc mija bez przygód, ruch na Bałtyku raczej niewielki, piękne, gwiaździste niebo i księżyc oświetlający morze
przed dziobem. Ranek wita nas kompletną flautą i widokiem południowych
wybrzeży Gotlandii z latarnią Hoburg.
Po 32 godzinach żeglugi przez Bałtyk
cumujemy w miejscowości Burgsvik na
południowo-zachodnim brzegu wyspy.
To mała, licząca kilkuset mieszkańców
miejscowość schowana w zatoce. Rzeczywistość porównujemy z locją „Gotland – przewodnik dla żeglarzy” Jerzego Kulińskiego. Zmieniło się niewiele.
Jachty gości cumują do falochronu zachodniego, falochron pływający jest
na swoim miejscu. Nowością jest stanowisko dla ratowniczego RIB-a w południowo-zachodnim narożniku portu.
Foldery i mapki turystyczne dostępne
są w kantorku bosmana.
Po zasłużonym odpoczynku płacimy za postój 120 koron szwedzkich,
zwiedzamy pobieżnie miejscowość,
na campingu jemy obiad i wracamy na
łódkę. I tylko tłumy plażowiczów burzą wizerunek sielanki. Ale to przecież
piękne niedzielne popołudnie.
Następnego dnia rano ruszamy do
miasta Visby, stolicy wyspy. Wiatr
jest zmienny, więc część drogi pokonujemy na silniku, a część na żaglach.
Przechodzimy między rezerwatami na
wyspach Stora Karlso i Lila Karlso.
W południe jest już tak gorąco, że
nie potrafimy odmówić sobie kąpieli w morzu. Do portu wchodzimy po
godz. 16. Na maszt wędruje polska
bandera. Zajmujemy ostatnie wolne
miejsce w basenie jachtowym, między
wielkimi „motopompami”. Jest głośno, gwarno, ciasno, a w dodatku mamy
wrażenie, że trafiliśmy w środek prywatnej imprezy. Na pomost wystawione są stoliki, krzesełka, grille i sprzęt
grający.
Marina jest dość ekskluzywna. Toalety na karty. Dostęp do internetu
płatny dodatkowo (60 koron za 24 godziny). Na postój naszej łodzi wydajemy 200 koron (opłatę uiszcza się przy
opuszczaniu Visby).
Okazuje się, że mamy drobną, ale
uciążliwą awarię silnika. Poluzowany
filtr paliwa na skutek drgań przetarł
się i ropa cieknie do zęzy. Próbujemy
go skleić, ale ostatecznie kupujemy
filtr uniwersalny, który jako tako pasuje. Naprawy zatrzymują nas w porcie o dzień dłużej. Zwiedzamy miasto,
a właściwie tylko jego najstarszą część,
czyli Innerstad. Odwiedzamy nowy
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rejsy
To śliczne miejsce znajduje się tylko
6,5 mili na północ od Oskarshamn.
Mimo bliskości sporego miasta i pojedynczych zabudowań na brzegach, nie
czujemy tu wielkomiejskiej atmosfery.
Powoli kończą się nam zapasy, a w dodatku zaczynamy tonąć w śmieciach,

W Kalmarze zostajemy dwa dni.
Zwiedzamy średniowieczne miasto,
podziwiamy zamek i ratusz, uzupełniamy zapasy, korzystamy z płatnego
wi-fi (20 koron za 24 godziny) i po
prostu odpoczywamy. Spacerujemy
po rozległym porcie, w którym stoją

walki toczone o ten gród w XVII wieku. Warto odwiedzić kościół o duńskiej
architekturze i oczywiście przespacerować się zrekonstruowanymi murami
obronnymi, wybudowanymi wokół
niemal całego półwyspu Valluden. Kristianopel jest oblegane przez turystów,

jachty różnych bander: są oczywiście
Szwedzi, ale także Duńczycy, Norwegowie, Finowie, Niemcy, Holendrzy,
a nawet Rosjanie, Litwini, Belgowie,
jest też jacht francuski i szwajcarski.
No i łódka z Polski – nasza.
Do miejscowości Bergkvara ruszamy przy ładnej, słonecznej pogodzie
i niewielkim zachmurzeniu. Początkowo płyniemy ostrym bajdewindem, by
po południu uruchomić silnik i wejść
do portu krętym, ale dobrze oznaczonym podejściem północnym, zostawiając po lewej burcie latarnię Garpen. Skromny, ale sympatyczny port
połączony z campingiem bardzo nam
się podoba. Uroku temu miejscu dodają wysepki i rozlewiska Angaskaren
i Hossan, które eksplorujemy za pomocą pontonu. Autobusem wyruszamy do Karlskrony, aby dostarczyć na
pokład promu 1/3 naszej załogi, czyli
moją mamę, która musi już wracać do
domu. Pozostałej dwójce też kończą się
urlopy, a na Bałtyku sztorm 9B.
W porcie, mimo osłony falochronów, musimy założyć dodatkowe cumy
i szpringi. Dopiero po dwóch dniach
pogoda się poprawia i ruszamy do pięknego portu Kristianopel. Po trzech godzinach jesteśmy na miejscu. Od razu
zabieramy się do zwiedzania miasteczka założonego w 1599 roku na zlecenie
króla Christiana IV. Miało ono duże
znaczenie militarne, o czym świadczą

lokalny camping ma w lecie pełną obsadę, natomiast port wieczorami jest
zapchany do granic możliwości.
Rano, po zatankowaniu wody, uzupełnieniu zapasów w miejscowym minimarkecie, naładowaniu akumulatorów i sprawdzeniu prognozy radiowej
i internetowej ruszamy do Polski. Pod
szwedzkimi brzegami pogoda śliczna,
tylko wiatr słabiutki. Podejmujemy
decyzje, by iść prosto do Helu, ale
nasze plany ponownie weryfikuje pogoda. Witowo Radio nadaje ostrzeżenie o sztormie. Decydujemy się więc
zawinąć do Władysławowa. Do portu
wchodzimy przy tężejącym wietrze
i ulewnym deszczu. Klarujemy łódkę i czekamy na poprawę warunków
(z powodu ostrzeżenia o sztormie jesteśmy zwolnieni z opłaty portowej).
W końcu, mimo kolejnego ostrzeżenia
o silnym wietrze, ruszamy do Górek Zachodnich. Prognozy oczywiście się nie
sprawdzają, ani co do kierunku, ani co
do siły wiatru. W Górkach meldujemy
się wczesnym popołudniem po pokonaniu 40 mil. Przez cztery tygodnie lipca
przepłynęliśmy 600 mil. Mimo pięknej
pogody i pięknych rejonów, w ciągu
trzech tygodni pobytu w Szwecji spotkaliśmy zaledwie cztery polskie jachty. Po
rejsie postanawiamy, by w niedalekiej
przyszłości zwiedzić szkiery między
Västervik a Sztokholmem.
Wojtek Matz

Jacht „Gem” już na wodach północy.

więc ruszamy do cywilizacji. Od rana
widać nadciągającą burzę, ale mimo to
wypływamy z nadzieją, że zdążymy do
portu. Nie zdążyliśmy – potężna ulewa
i wichura łapią nas około 1,5 mili od
celu. Chowamy się w prywatnej przystani Kolbergavik. Wejście między skały
w warunkach niemal zerowej widoczności jest dość traumatycznym przeżyciem.
Zwłaszcza że do końca nie wiadomo,
którędy prowadzi wąski tor podejściowy. Szczęśliwie prześlizgujemy się między kamieniami i cumujemy wewnątrz
zatoczki do burty dużego, miejscowego
jachtu. Tu przeczekujemy nawałnicę.
Gdy jest już po wszystkim, ruszamy
do mariny Badholmen w Oskarshamn.
Cumujemy, płacimy 130 koron za postój i idziemy po zakupy. Następnego
dnia pogoda deszczowa i wietrzna,
więc zwiedzamy to przemysłowe, ale
mimo to całkiem sympatyczne miasto.
Staramy się wysuszyć łódkę po burzy.
Kolejny skok do Kalmaru zajmuje
nam cały dzień. Cumujemy w marinie Olandshamnen w sercu miasta.
Wcześniej, jeszcze przed mostem
Olandsbron, wymieniamy pozdrowienia z załogą ostatniej polskiej łódki
spotkanej przez nas w Szwecji („Iga”).
Warto wspomnieć, że do niedawna
most łączący wyspę Oland ze stałym
lądem, liczący 6072 metrów długości
i 36 metrów wysokości, był najdłuższym mostem w Europie.
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punkt informacji turystycznej, spacerujemy wzdłuż średniowiecznych murów obronnych, jemy obiad naprzeciwko katedry Świętej Katarzyny. Podczas
spaceru po porcie spotykamy pierwszą
polską jednostkę od czasu opuszczenia
Władysławowa (s/y „Cedar”).
Po naprawie silnika opuszczamy basen portowy „YA”. Na stacji benzynowej tankujemy paliwo i przestawiamy
się do basenu „YB”, gdzie jest spokojniej. Miasto jest piękne, ale gwar
i tłumy turystów to nie dla nas. Sprawdzamy prognozę pogody i około godz.
4 rano wychodzimy z portu. W główkach mijamy wchodzący jacht „Merkury” (zaliczamy więc drugie polskie
spotkanie na szwedzkich wodach).
Początkowo, zgodnie z prognozami, mamy mokrą halsówkę. Wieje
5-6 stopni B. Po południu wiatr słabnie i zmienia kierunek. Koło godz.
15 wchodzimy w szkiery. W porcie
Västervik jesteśmy chwilę po godz.
16. Świetnym „drogowskazem” jest tu
charakterystyczna wieża kościoła Św.
Gertrudy. Po zacumowaniu do wygodnego pomostu Blå Kustens Marina robimy szybki klar, jemy obiad i w miasto. Västervik jest przepiękne. Śliczne,
zadbane kamieniczki, równe chodniki, przystrzyżone trawniki, fontanna
w zatoce, piękny rynek, most zwodzony, ruiny zamku Stegeholm zburzonego w 1677 roku przez Duńczyków. Tu
można się zakochać w Skandynawii.
Następnego dnia ruszamy na południe, do upatrzonej w przewodniku zatoczki mamy 20 mil. W wąskich przejściach idziemy na silniku, w szerszych
rozlewiskach na żaglach. Po kilku godzinach docieramy do wąskiej cieśniny
Djupesund, między półwyspem Skavdo, a wyspą Hamno. Wprowadza nas
ona do cichej i dobrze osłoniętej zatoki
Bredvik. Kotwica z rufy, cumy dziobowe do sosny i kamienia. Jest pięknie.
Kąpiele w ciepłym morzu, przejażdżki
pontonem po okolicy, spacery po skałach. Kontemplujemy samotność i niezmąconą ciszę. Wieczorem do „naszej”
zatoczki wpływa duży jacht niemiecki.
Widząc, że miejsce jest zajęte, staje na
środku zatoki na kotwicy.
Nazajutrz, na wyjściu ze szkierów,
spotykamy jacht „Mechatek II” będący własnością Wacława Liskiewicza
i Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz
(trzecie spotkanie biało-czerwonej
bandery).
Wpływamy w Kalmarsund, mijamy
Figeholm i po kilku godzinach niespiesznej żeglugi schodzimy z toru
wyznaczonego pławami i skręcamy do
wytypowanej na podstawie przewodnika zatoczki na wysepce Stora Kattelso. Kontrolujemy uważnie głębokości i po chwili cumujemy dziobem do
wspaniałej, płaskiej, skalnej platformy.
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abc czarterów

Małe ręce na pokład
Dzieci w załodze. Jak przetrwać z nimi na jachcie?
dząca nas w nowe miejsce, pozwalająca na rozwiązywanie ciekawych zadań
i zdobywanie nowych doświadczeń.

Zabierz skrzynię na skarby

Dobry pomysł na zabawę liczy się nie mniej niż dobra nawigacja.

Ż

eglowanie z dziećmi podczas rodzinnych rejsów to
przygoda, ale także wyzwanie. Wymaga od rodziców
poświęcenia i kreatywności. Ewa
Ulrich Załęska, mama Zosi i Hani,
psycholog dziecięcy, współautorka poradnika „Czupury i inne
zabawy z wyobraźnią”, podpowiada, jak zająć dzieci podczas
rejsu, by wakacje na wodzie nie
zamieniły się w udrękę.

wakacji. Rozmawiajmy z nimi o żeglarskich planach i pokazujmy zdjęcia z poprzednich rodzinnych wypraw. Warto
opowiadać o atrakcjach, które czekają na
jachcie. Chłopcy mogą się wcielić w pokładowych superbohaterów lub korsarzy.
Chętnie przejdą domowy kurs wiązania
prostych węzłów. Dziewczynki będą
księżniczkami wyruszającymi na poszukiwanie przygód. Wielką frajdę sprawi
im bransoletka z kolorowych żeglarskich
linek zawiązana przez mamę na ręce.

– Dziecko powinniśmy przygotować
do żeglarskiej wyprawy, szczególnie gdy
będzie to dla niego pierwszy rejs. Nie możemy malucha wbić w kamizelkę, posadzić w kokpicie i liczyć na to, że będzie
grzeczny i szczęśliwy – mówi Ewa Ulrich
Załęska. – Jeszcze przed wyjazdem oswajajmy dzieci z nową sytuacją podczas

„Nie bądź gapą,
wędruj z mapą”
– Pamiętajmy, że dzieci nie chcą
być zabierane w rejs jak walizki. Chcą
uczestniczyć w przygotowaniach – dodaje Ulrich Załęska. – Chcą być odpowiedzialne za pakowanie, planowanie

i kreślenie szlaku palcem na mapie.
Namalujmy z zieckiem żeglarski worek. I pozwólmy mu narysować wewnątrz wszystko, co może się przydać
podczas rejsu przez mazurskie oceany.
Zachęćmy dziecko, by samo spakowało
mały plecak z ulubionymi zabawkami,
płytami CD i pluszakiem. Załóżmy
„Wielką księgę” rodzinnej wyprawy,
w której dziecko naszkicuje plan wakacji. Pozwólmy naszym pociechom
Rozłóżmy z dziećmi mapę na dywanie, pochylmy się nad nią i pozwólmy
maluchom zaznaczać kredką wszystkie ważne punkty, do jakich zamierza
dotrzeć rodzinna ekspedycja. Planując
rejs na Mazurach, przydadzą się mapy
foliowane, na których można bezkarnie
nanosić własne znaki zmywalnym pisakiem. Dziecko zrozumie, że pobyt na
jachcie to przygoda, codziennie prowa-

– Odszukajmy w domu solidne pudełko po butach. To będzie nasza skrzynia
na skarby. Zadaniem dziecka będzie
kolekcjonowanie niezwykłych znalezisk. Kamieni, muszelek, patyków,
szyszek, żołędzi, kartek pocztowych
z każdego odwiedzonego miasta, nawet
plastikowych łyżeczek z portowej tawerny. Wieczorami, podczas jachtowej
kolacji, można organizować przegląd
łupów. Można też zabrać klej, taśmę
dwustronną, małe farby i wykorzystać
znaleziska do budowy wakacyjnych ludzików – towarzyszy podróży.
– Starsze dzieci będą zachwycone,
gdy podpowiemy im zabawę polegającą
na zbieraniu na widokówce podpisów
ciekawych osób napotkanych na szlaku
– przekonuje Ewa Ulrich Załęska. – Autograf chętnie złoży bosman na przystani, kapitan statku „Chopin” cumującego
w Mikołajkach, operator śluzy, wokalista
kapeli szantowej schodzący ze sceny
w Sztynorcie, ratownik WOPR, pracownik nawodnej stacji paliw, sternik regatowego jachtu albo operator promu kursującego z Wierzby przez jezioro Bełdany.

Płyniemy, czyli „co teraz
będziemy robić?”
Nawet dorośli, zabrani na pokład
pierwszy raz, po postawieniu żagli
i obraniu kursu, często zadają pytanie: „Co teraz będziemy robić?”. Odpowiedź, że „będziemy płynąć”, nie
wszystkich satysfakcjonuje. Dlatego
nie możemy być zdziwieni, że dla
dziecka samo żeglowanie będzie atrakcyjne najwyżej przez dziesięć minut.
Jak wypełnić czas na pokładzie? Ewa
Ulrich Załęska zdradza kilka prostych
pomysłów. Kilkulatek będzie wniebowzięty, jeśli zafundujemy mu prosty

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

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

POPŁYŃ Z NAMI

SPECJALNA OFERTA REJSÓW DLA
FIRM ORAZ RODZIN Z DZIEĆMI

reklama

Fot. Shutterstock.com

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

REJSY MORSKIE:
NORWEGIA, WŁOCHY, GRECJA, BAŁTYK
CHORWACJA, WYSPY KANARYJSKIE,
ATLANTYK, HISZPANIA - MAROKO
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abc czarterów
aparat cyfrowy i powiemy, że od tej
chwili pełni funkcję reportera zbierającego dokumentację z rodzinnego
rejsu. To jest dopiero zadanie. Trzeba
sfotografować każdy most, każdy jacht
przepływający w pobliżu, zrobić portret każdego członka załogi. To przecież robota nawet na kilka dni.
Młodsze dzieci mogą odgadywać
cienie rzucane przez słońce lub przez
jachtową latarkę. Odnajdywanie postaci, przedmiotów i zwierząt narysowanych na niebie przez chmury często
wciąga nie tylko najmłodszych, ale
i pozostałych załogantów. Szukajcie
na niebie smoków, węży, słoni i kłębiastych baranków. Warto mieć pod ręką
tablicę typu znikopis, ułatwiającą rysowanie i rozwiązywanie prostych zadań
bez kredek i kartek, które w kokpicie
zwykle rozwiewa wiatr.
Doskonale sprawdzą się na pokładzie
urządzenia do puszczania baniek mydlanych. Przydadzą się plastikowe butelki po napojach, które napełnione wodą,
piaskiem i czym tylko dusza zapragnie,
zamieniają się w okręty podwodne. Zadaniem dziecka jest takie wypełnienie butelki, by zanurzała się pod wodę jak ORP
„Orzeł”, ale nie szła na dno jak „Titanic”.
Zabierzmy w rejs czekoladki imitujące złote monety. To doskonałe medale dla małych załogantów. Mogą je
otrzymywać za wykonane zadania lub
za zdobycie sprawności żeglarskiej.
Ogłośmy konkurs na sprawność trzech
węzłów, sprawność milczka (buzia na
kłódkę przez kwadrans – przegrywa
ten, kto pierwszy się odezwie) albo
nawigatora (liczymy wszystkie jachty
przed dziobem aż po horyzont).
Inne ciekawe i pożyteczne wypełniacze czasu podczas podróży (nie tylko
jachtem) znajdziecie w książce Ewy Ulrich Załęskiej i Odety Moro Figurskiej
„Czupury i inne zabawy z wyobraźnią”.

Bezpieczeństwo
przede wszystkim
Wyruszając w rejs z dzieckiem, zawsze warto zabrać własną dziecięcą
kamizelkę asekuracyjną. Sprzęt będący na wyposażeniu czarterowych jed-

nostek zamówiono z myślą o dorosłych
lub nastolatkach. Dla przedszkolaka
takiej kamizelki nie dopasujemy. To
samo dotyczy szelek. Wato ponadto
mieć kilkumetrową linkę z małym,
zakręcanym karabińczykiem. Dzieci
lubią obserwować wodę, wychylając
głowę nad relingami. Moczą nogi, siedząc na rufowej platformie kąpielowej.

ręki i bezpiecznymi zatokami, w których
można się schronić w razie gorszej pogody. Wybierajmy postoje w portach lub
małych przystaniach, bo gdy jacht buja
się na kotwicy, dzieci się nudzą. Pytajmy
armatorów i pośredników czarterowych
o możliwość zamontowania na relingach
siatki, co sprawi, że poruszanie się po pokładzie będzie bezpieczniejsze.

Ewa Ulrich-Załęska jest współautorką książki „Czupury i inne zabawy z wyobraźnią”.

W takich sytuacjach lepiej przypiąć je
do smyczy.
Zabierając dzieci na morze, warto
zrezygnować z dalekich nocnych przelotów. Nasze pociechy będą mieć frajdę
z rejsu, jeśli podzielimy go na krótkie
etapy. Długi przelot, na przykład z Aten
na Mykonos, z pewnością będzie dla nich
uciążliwy. Przecież to tylko dzieci. Muszą
pokopać kamyki na lądzie, zjeść lody, pobiegać po plaży i zbudować zamek z piasku. Dlatego rodzinne rejsy warto planować na kameralnych, raczej osłoniętych
akwenach, z wyspami na wyciągnięcie

Rejsy rodzinne
– pomysł na biznes
Żeglowanie z dziećmi i rejsy rodzinne
są coraz bardziej popularne. Skłania to
organizatorów wyjazdów turystycznych
do przygotowywania ofert dla załóg
z dziećmi. Firma Blue-Sails zachęca do
żeglowania na katamaranach. Jachty
dwukadłubowe to jednostki nieco droższe od tradycyjnych łodzi, ale są wygodniejsze i zapewniają dzieciom przestrzeń
(koniec z siedzeniem w jednym miejscu
w trakcie żeglugi). Poza tym katamara-

ny się nie przechylają. Można spokojnie
przygotować i zjeść posiłek w trakcie
płynięcia, a postoje wykorzystać na kąpiele, nurkowanie i zwiedzanie okolicy.
Bezpieczeństwo na katamaranach gwarantuje ich konstrukcja. Żagle znajdują się
wysoko nad nadbudówką, a salon jest na
tym samym poziomie, co obszerny kokpit. Obie przestrzenie oddzielone są przesuwanymi drzwiami. Dziecko w każdej
chwili może wejść do kuchni po kanapkę lub sok, ponieważ nie ma problemu
z pokonywaniem schodów w zejściówce.
Dla dzieci schody na jednokadłubowych
jachtach zwykle są sporą przeszkodą.
Firma Water Toys, importer łodzi motorowych z amerykańskiej stoczni Harris FloteBote, rozpoczyna 20 czerwca
organizowanie rodzinnych wycieczek
po Zatoce Gdańskiej. Łódź „Grand Mariner SEL” będzie stacjonować w Juracie. W rejs może zabrać nawet 10 osób.
Dzieci mogą mieć frajdę, bo jacht zapewnia wygodę i sporo przestrzeni do
zabaw. Starszym pociechom z pewnością spodoba się jazda na dmuchanym
kole przeczepionym liną do rufy.
Bardzo ciekawą propozycję przygotowała firma Ludek Czarter, oferująca
spacerowe łodzie motorowe. Rodzina
z dziećmi na początku mazurskiego
rejsu otrzymuje mapę z zaznaczonym
miejscem, w którym ukryto skarb. Dotarcie do dużej, drewnianej skrzyni
zajmie załodze minimum dzień. Trasa
prowadzi przez malownicze zakątki mazurskich jezior. Przypiekaliśmy ekipę
Ludek Czarter rozgrzanym żelazem, ale
nie chcieli nam zdradzić, co ukryto w pirackich skrzyniach. Dowiedzieliśmy się
jedynie, że zawierają upominki. Nie tylko dla najmłodszych odkrywców.
Krzysztof Olejnik
Ewa Ulrich-Załęska jest absolwentką
Wydziału Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukończyła Szkołę
Psychoterapeutów i Trenerów Instytutu Terapii Gestalt o specjalizacji:
praca z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.
Współpracowała z Fundacją Dzieci Niczyje i Stowarzyszeniem Opta. Jest kierownikiem do spraw programowych
w warszawskiej Akademii Zabawy
i Twórczego Rozwoju Edukado.

Chorwacja 2012 już w ofercie.
Rezerwuj już dziś!
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www.blue-sails.com

(22) 211 15 45
info@blue-sails.com
Popradzka 17/57
04-979 Warszawa
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Rodzinne żeglowanie
na katamaranie

www.magazynwiatr.pl

maj 2011  magazyn dla żeglarzy

21

sport

Co jeszcze dopadnie Gutka?
Uszkodzony bukszpryt, urwany sztag i złamane żebro. Gutkowski musiał przerwać wyścig.

Zbyszek Gutkowski na jachcie Operon Racing. 			

Z

bigniew Gutkowski przerwał czwarty etap okołoziemskich regat samotników Velux 5 Oceans. Polak miał
awarię sztagu i musiał zawinąć
do brazylijskiego portu Fortaleza. Tam, podczas badań lekarskich, okazało się, że ma złamane
żebro. Rywale pomknęli na metę
w amerykańskim mieście Charleston. Gutek ruszył za nimi, gdy
wszyscy byli już na miejscu. Kiedy dopłynie do mety, pozostanie
mu zaledwie kilka dni na przygotowanie jachtu do piątego, ostatniego etapu regat (start 14 maja).
Czwarty etap, z Punta del Este
w Urugwaju do Charleston w USA,
miał być oceaniczną partią szachów.
Zawodnicy spodziewali się słabszych
zmiennych wiatrów i ciekawych manewrów taktycznych. Jednak już początek wyścigu pokazał, że na uczestników regat czyhają niespodzianki.
Gutek w trakcie refowania grota upadł do kokpitu na plecy (jak się
później okazało, złamał żebro). „Wielokrotnie w życiu miałem podobny
upadek, ale jeszcze nigdy tak mnie
nie bolało” – mówił Zbyszek z pokładu. Polak brał leki przeciwbólowe i po
trzech dniach zaczął odzyskiwać siły.
Następnej doby na jachcie „Operon
Racing” zepsuł się alternator niezbędny do ładowania akumulatorów. Z powodu zmiennych warunków i małych
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prędkości Gutek nie był w stanie pozyskiwać wystarczająco dużo energii
z generatorów wodnego i wiatrowego.
Jakby kłopotów było mało, złamał
się bukszpryt. Gutkowski usztywnił
go prowizorycznie linami. „Nie sądziłem, że tak solidny bukszpryt może się
złamać przy tak słabych wiatrach. Na
Oceanie Południowym bukszpryt pracował pod dużo większymi obciążeniami i wytrzymał” – mówił żeglarz.
W końcu doszło do najpoważniejszego
uszkodzenia – urwało się górne mocowanie sztagu. „Porządkowałem liny i nagle
usłyszałem trzask. Była czarna noc.
Miałem czołówkę, więc zobaczyłem, że
żagiel jest w wodzie. Wyciągnąłem go,
żeby się nie podarł i spostrzegłem rozerwaną końcówkę okucia mocującego
sztag do masztu. Jest to bardzo mocna
część, przenosząca największe obciążenia na jachcie, nie ma mocniejszego
okucia niż to” – relacjonował Zbyszek
Gutkowski. Naprawy nie można było
wykonać na morzu, a dalsza żegluga
oznaczała ryzyko utraty masztu. Gutek
zdecydował się na postój techniczny. Zezwala na to regulaminem regat. Postój
nie ma konsekwencji w postaci punktów karnych. Gutkowski mógł pozostać
w porcie tyle czasu, ile potrzebował na
naprawę uszkodzeń.
Na pozostałych jachtach też działo się sporo. Na „Active House” Derek Hatfield przeżył trudne chwile,
gdy odkrył prawie tysiąc litrów wody
w jednym z wodoszczelnych przedzia-
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łów łodzi. Myślał, że to przeciek spowodowany pęknięciem skrzyni kila.
Poinformował komisję sędziowską,
że musi się zatrzymać w Brazylii. Na
szczęście, okazało się, że przecieka
zbiornik balastowy i Kanadyjczyk
może płynąć dalej.
Chris Stanmore-Major chciał w tym
etapie zmniejszyć ciężar swojego jachtu. Zabrał tylko 20 litrów słodkiej
wody. Niestety, zepsuła mu się odsalarka i słodka woda zniknęła po kilku
dniach. Na szczęście, zdołał naprawić
urządzenie. „Wiem już dokładnie, jak
działa odsalarka, czego nie mogłem
powiedzieć trzy dni temu. Rozbierałem ją i składałem wiele razy. Wciąż
odmawiała posłuszeństwa. Wreszcie,
gdy byłem bliski zawinięcia do brzegu,
zaczęła działać poprawnie” – mówił
Chris. Żeglarz cierpiał też z powodu
bólu zęba. Udało mu się wykonać amatorski zabieg dentystyczny za pomocą
narzędzi z jachtowej apteczki.
Wszystkim dokuczał upał. „Jest piekło. W środku i na zewnątrz. Na pokładzie jest trochę lepiej, bo wiatr chłodzi,
ale trzeba uważać na słońce. Temperatura wody wynosi 35 stopni Celsjusza”
– mówił Zbyszek Gutkowski, zmierzając do równika.
Czwarty etap regat, podobnie jak
trzy poprzednie, wygrał amerykański
żeglarz Brad Van Liew. W macierzystym porcie w Charleston witano go
jak bohatera. Po zejściu na ląd Brad powiedział: „Dla mnie to zwycięstwo jest

Fot. Ainhoa Sanchez / w-w-i.com

wyjątkowe. Gdybym mógł wybierać
wygraną w jednym etapie, wybrałbym
właśnie ten. Bardzo jestem związany
ze społecznością żeglarską Charleston,
tu mieszkają moi przyjaciele i rodzina. Gdybym wygrał poprzednie etapy,
a tego nie, byłbym zawiedziony. Bardzo mi zależało i bardzo się starałem.
Teraz jestem wyczerpany – to był naprawdę wykańczający etap.”
Kanadyjczyk Derek Hatfield dopłynął do portu zaledwie 15 godzin
po liderze. Tym samym zrównał się
punktami w klasyfikacji łącznej regat
z Gutkiem. Dla Chrisa Stanmore-Majora dotarcie na metę okazało się wyjątkowo trudne. Kilkanaście mil przed
metą nad jachtem „Spartan” rozpętała
się gwałtowna burza z piorunami. Nie
chcąc sztormować w pobliżu brzegu,
sternik skierował jacht na pełne morze. Gdy gwałtowna burza minęła,
Chris mógł wrócić na poprzedni kurs
i wpłynąć na metę.

Dziennik pokładowy
Zbyszka Gutkowskiego
30 marca
Żużel na Atlantyku
Szybciej nie pojadę. Gdyby było
ostrzej do wiatru lub pełniej, może
byłoby inaczej. Te kursy są fajne, bo
dają duże przebiegi dobowe, ale widać
różnice w potencjale jachtów. Nic nie
mogę zrobić – płynę jak po szynach.

www.magazynwiatr.pl
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Mówię na to „żużel”. I tak jadę rekordowo szybko jak na możliwości tej łódki. Prawdę mówiąc, myślałem, że strata
będzie większa, bo kursy półwiatrowe
nie są dobre dla „Operon Racing”.
Za dobę dostanę się w strefę słabych
i zmiennych wiatrów. Dopiero tam będzie można się wykazać taktycznie.
Oczywiście, potrzebne będą szczęście
i trafne decyzje. Uszkodzony kil mam
wychylony maksymalnie na prawą
burtę i zablokowany, by ograniczyć
stukanie. W tej chwili wieje 20-25 węzłów. Płynę na drugim refie na grocie
i na foku solencie. Pozostaje cierpliwie
czekać na zmianę warunków.

Racing”. Wiele z podpowiedzi pokrywało się z tym, co już zrobiłem. Od rana
płynę na dużym genakerze. Wiatr – 11
knotów. Po pierwszych obserwacjach
widać, że jednak istnieje ryzyko utraty
całej konstrukcji bukszprytu. Rusza się
mocniej niż sądziłem. Łódka waży 13
ton, genaker ma 250 m kw. powierzch-

daniem jest utrzymanie łódki w całości.
Chcę wykorzystać pobyt w porcie, by
naprawić bukszpryt i pojechać do szpitala i zobaczyć, co z moimi żebrami.

12 kwietnia
Diagnoza: jedno żebro
złamane, drugie pęknięte

1 kwietnia
Szczęście
cenniejsze niż rozum

20 kwietnia
Kości na prawidłowym torze

Przez awarię kilu, którego nie udało
się naprawić w porcie Piriapolis (nikomu nie polecam tego portu, lepiej się
tam nie pojawiać), ten kil strasznie mi
po głowie chodzi, bo jak łódka zwalnia
to, niestety, się odzywa. Wiatr ciągle
zmienia siłę i kierunek, przychodzą
burze i silne szkwały, po których pokazuje się słońce, a zaraz zasłaniają
je kolejne chmury. Do tego dochodzi
nieprzyjemna, skłócona fala z różnych
stron, stanowiąca dodatkową przeszkodę. Warunki są bardzo trudne.
Tutaj możemy liczyć tylko na szczęście. Żadna prognoza nie pokrywa się
z tym, co jest w rzeczywistości. Trzeba patrzeć na chmurę i decydować, czy
płynąć pod nią, czy ją ominąć, jeżeli
jest szansa na taki manewr. Trzeba
mieć więcej szczęścia niż rozumu.

Lekarz powiedział tak: kości są na
prawidłowym torze, naprzeciwko siebie, nie ma przesunięć, nie ma przemieszczeń, wszystko zrasta się dobrze,
okostna powinna się zacząć zasklepiać
w ciągu siedmiu dni. Za dwa tygodnie
powinienem być już sprawny jak bokser w ringu. Powiedział też, że jeszcze
powinienem parę dni poczekać. Ale ja
nie mogę czekać dłużej niż trzy, cztery dni. Na początku po prostu popłynę
na małych żaglach i wszystko powinno
być dobrze. Wszystkie znaki na niebie
i ziemi wskazują, że w czwartek przed
wieczorem powinienem stąd wyjechać.

21 kwietnia
Gotowy do drogi

Fot. Ainhoa Sanchez / w-w-i.com

2 kwietnia
Awaria za awarią
Same złe wieści. Awaria za awarią.
Rozumiem, że łódka nie jest młoda,
ale nie wszystko naraz! Dwa dni temu
podczas refowania zmyło mnie do kokpitu. Na tyle fatalnie, że mam chyba
pęknięte lub złamane żebro. Biorę tabletki przeciwbólowe i jest lepiej. Przez
pierwsze 24 godziny miałem ogromne
trudności z oddychaniem.
Wczoraj rano alternator, który służy
do ładowania akumulatorów, przestał
działać. Rozebrałem go, żeby się dowiedzieć, co jest nie tak. Okazało się,
że miedziane druty są popalone i ceramiczne izolatory szlag trafił. Z przewodami po kilku godzinach dałem sobie
radę, ale ceramiki na jachcie nie mam.
Zostało mi ładowanie awaryjne z alternatora silnika, tyle że prądu jest mało
i trzeba używać silnika pięć razy dłużej, a do tego potrzeba pięć razy więcej paliwa. Odnawialne źródła energii
działają tylko wtedy, gdy jest wiatr.
Dzisiaj złamał się bukszpryt. Nie
wiem, czy można to jakoś naprawić.
Muszę się zastanowić. Marne szanse
na laminowanie, gdy dziób lata na fali
w górę i w dół, a woda chlapie. Mówiąc
krótko, jest źle.

6 kwietnia
Diabły przyszły do pracy
Dziękuję wszystkim za pomoc w próbie naprawy bukszprytu na „Operon

www.magazynwiatr.pl

li naprawiać w Fortalezie inny polski
jacht (katamaran „Warta-Polpharma”)
płynący wówczas w regatach The
Race. Wtedy łódka była dobrze zrobiona, więc nie mam wątpliwości, że
bukszpryt też zrobią dobrze. Martwi
mnie tylko to, że kilu jednak nie naprawię, więc zrobimy to dopiero w La
Rochelle po regatach.
Port jest dobrze chroniony, a jacht
bezpieczny. Wiele spraw udało się
załatwić dzięki pomocy pani Hanny
Zborowskiej – Neves, której bardzo
chciałbym podziękować. Jeżeli chodzi
o moje zdrowie, będę chciał jeszcze raz
pójść do lekarza, by zrobić ponowne
prześwietlenie.

Brad Van Liew wygrał dotąd wszystkie cztery etapy regat Velux 5 Oceans.

ni. To ogromna siła. Jeśli wytrzymają
aluminiowe rumple, powinno być okej.
Warunki życiowe na wodzie to istne
piekło. Każdego ranka, gdy wschodzi
słońce, myślę sobie, że znowu diabły
przyszły do pracy i będą dorzucać opał
do pieca. Jest nie do wytrzymania. Nie
ma jak się ochłodzić, to istne tortury.
A świadomość tego, że jeszcze mam
3500 mil w podobnych temperaturach,
jest straszna. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że Ocean Południowy
bywa przyjemniejszy dla człowieka.

8 kwietnia
Kurs do portu Fortaleza
Po awarii sztagu zdecydowałem się
skręcić do brazylijskiego portu Fortaleza i poczekać na cześć zamienną.
Bez sztagu nie mogę wpłynąć w silny
północny pasat, ponieważ istnieje ryzyko utraty całego masztu. Długo nad
tym myślałem, ale muszę podjąć taką
decyzję. Będę później w Charleston, ale
i tak z tymi uszkodzeniami nie byłbym
w stanie wyprzedzić kogokolwiek z rywali. Teraz moim najważniejszym za-

Diagnoza jest taka, jak przypuszczałem. Mam złamane jedno żebro, drugie
jest pęknięte. To złamane przy każdym
kaszlnięciu czy wysiłku fizycznym
przesuwa się i wbija w mięśnie. Może
się zdarzyć, że wbije się w płuco. Ani
przez moment nie myślałem o przerwaniu wyścigu. Jeżeli poczekam tutaj 10
dni, niczego to nie zmieni, nadal będę
czwarty. Ale nie będę aż tak bardzo
ryzykował życia. Chcę też porozmawiać z właścicielami tutejszej stoczni
na temat możliwości naprawy kila, bo
w Charleston już pewnie nie będzie na
to czasu.

15 kwietnia
Kroniki portowe
Sztag jest zrobiony, trwa regulacja
takielunku, bo do założenia sztagu
musieliśmy poluzować inne elementy
stabilizujące maszt. Alternator powinienem mieć jutro. Bukszpryt jest
w tej chwili laminowany, powinien być
gotowy do soboty. W naprawie bukszprytu pomagają ci sami dwaj pracownicy, którzy dziesięć lat temu pomaga-

Popękały mi od fali i pływu wszystkie odbijacze. Założyłem opony, które
trochę chronią burtę, zawsze to lepsze
niż goły beton. W dniu wypłynięcia
muszę załatwić wszystkie biurokratyczne formalności. Marynarka wojenna, straż graniczna – to zajmuje sporo
czasu, bo nikt tam nie mówi po angielsku. Łódka jest przygotowana na tyle,
na ile się dało. Mam przed sobą 3200
mil. Do mety powinienem dojechać
za dwa tygodnie. Równik już mijałem
dwa razy w tym etapie i udało się go
przejechać właściwie bez zatrzymania.
Na prognozie wygląda to dobrze, bo
pasat jest dużo mocniejszy niż wcześniej, 15 węzłów i półwiatr to dla „Operon Racing” optymalne warunki.
To, co będę musiał robić na jachcie,
to zrobię, ale oczywiście dwa razy
wolniej i myśląc o swoim zdrowiu.
Poza tym będzie jak wcześniej, przecież płynąłem z tymi żebrami przez 10
dni, zanim wszedłem do portu.

23 kwietnia
Wesołych Świąt
Płynę już w regularnym pasacie.
Wieje 10-11 węzłów. Gdyby warunki
były stałe, dotarłbym do mety w Charleston za 11 dni. Komputer czasami
pokazuje nawet, że mógłbym dotrzeć
wcześniej, ale to są obliczenia zależne
od chwilowej prędkości jachtu. Życzę
wszystkim Wesołych Świąt. Ja tym
razem znów spędzę je samotnie na morzu. Chyba wszystkie statki zawinęły
do portów na święta, bo żadnego nie
widzę.
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Polacy na Majorce

Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki mijają boję podczas regat na Majorce. 		

M

ateusz Kusznierewicz
i Dominik Życki (klasa
Star) zajęli piąte miejsce w regatach Pucharu Świata
na Majorce – 42. Trofeo Princesa Sofia. Zofia Klepacka (klasa
RS:X) wywalczyła szóstą lokatę. Rafał Szukiel (Finn) zakończył regaty na 11. pozycji.
Pozostali Polacy na dalszych
miejscach.
Mateusz i Dominik rozpoczęli regaty w doskonałym stylu. Po czterech
biegach zajmowali pierwsze miejsce
wśród 39 jachtów. Później mieli słabsze wyścigi. „Wiatr był niestabilny.
Nie potrafiliśmy go odczytać” – pisał
Mateusz w swoich relacjach. Kolejny
dzień nie przyniósł zmiany nastrojów. „Dzisiaj mizernie. Warunki były
bardzo ciężkie. Nie daliśmy rady się
w nich odnaleźć. W ogóle nie mogliśmy rozszyfrować wiatru. Inni też
mieli z tym problemy, ale chyba mniejsze od nas. Odbyły się trzy wyścigi.
Wróciliśmy do mariny po godz. 19.
W klasyfikacji generalnej spadliśmy
na ósme miejsce” – relacjonował sternik polskiej załogi.
Następnego dnia regat wszystko
wróciło do normy. Mateusz i Dominik znów zajmowali miejsca w czołówce, co dało im awans na 6. lokatę
w klasyfikacji generalnej. W wyścigu

medalowym, w którym rywalizuje
dziesięć najlepszych załóg, Polacy zajęli 4. miejsce i zakończyli regaty na 5.
pozycji.
Podsumowując regaty na Majorce, Mateusz Kusznierewicz napisał:
„To był wyśmienity wyjazd. Pogoda
dzień w dzień pełna słońca i wiatru.
Nie zawsze tak jest na Morzu Śródziemnym w kwietniu. Ścigaliśmy się
sześć dni. Na początku, w silnym

Fot. Marek Gałkiewicz

wietrze, dobrze ustawiliśmy naszą
łódkę. Obraliśmy dobrą taktykę, nie
brakowało nam kondycji fizycznej,
nad którą pracowaliśmy przez ostatnie tygodnie. Następnie przyszły
słabsze wiatry. Było nam ciężko odnaleźć się w tych warunkach. Trochę
to dziwne, bo zawsze słabsze wiatry
były naszą mocną stroną. W tym roku
jednak później rozpoczęliśmy sezon.
Zabrakło nam opływania, bo mieli-

śmy za sobą zaledwie dwa tygodnie
treningów.
Zamiast szukać wiatru po wodzie,
rozglądać się za chmurami i szkwałami, my nosy mieliśmy w łódce. Byliśmy za mocno skupieni na podstawowych czynnościach, które trzeba
wykonywać, by dobrze sterować i trymować żagle.
Kiedy wrócił wiatr, znów mieliśmy
gaz i zaliczyliśmy dwa świetne wyścigi (miejsca 3. i 2.). Piąte miejsce
w klasyfikacji końcowej to całkiem
niezły wynik na początek sezonu.
Na Majorce zwyciężyli Anglicy, mistrzowie olimpijscy z Pekinu. Drugie
miejsce przypadło Niemcom, a trzecie Brazylijczykom. Jesteśmy zadowoleni z wyniku i bardzo zadowoleni
ze świetnego treningu. Przetestowaliśmy nowy model żagla i nowe ustawienia. Teraz musimy skupić się na
treningach i ustawieniu nowej łódki,
którą kupił dla nas Polski Związek
Żeglarski. W maju będziemy trenować w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku. Później jedziemy na
regaty Pucharu Świata do Holandii,
a następnie do Anglii.”
Zofia Klepacka w wyścigu medalowym zajęła czwarte miejsce. W klasyfikacji generalnej dało jej to szóstą
pozycję. Zwyciężyła Marina Alabau
z Hiszpanii. Zofia była jedyną zawodniczką z teamu klasy RS:X, która
startowała w Trofeo Princesa Sofia.
Pozostali zawodnicy trenowali w tym
czasie w Hyeres. W regatach na Majorce nie brała udziału druga polska
załoga klasy Star – Maciej Grabowski
i Łukasz Lesiński.

Walka na rezerwowej łódce
Po regatach Bacardi Cup
w Miami (USA) Maciej Grabowski i Łukasz Lesiński zapakowali łódkę do kontenera, który
miał dowieźć polskiego Stara
do kraju. Przesyłka spóźniła się
trzy tygodnie, dlatego na regaty
Pucharu Świata do Francji Polacy pojechali ze starszą łódką
rezerwową.
– Trzy tygodnie spóźnienia to niezły wynik – mówi Maciej. – W Stanach Zjednoczonych jakiś priorytetowy ładunek dużego kontrahenta
miał pierwszeństwo i nasz kontener
nie załapał się na pokład. Czyli już
na starcie tydzień do tyłu. Później

w Europie, gdzie miał być przeładunek na statek płynący do Gdyni,
szalały sztormy. Opóźnienie więc
rosło. Aż w końcu statek się popsuł
i zostaliśmy bez sprzętu.
Maciej i Łukasz zabrali więc
z Polski starszego Stara „związkowego” i wyruszyli do Francji. Po
drodze kupili maszt. Na miejscu
pożyczyli bom i żagle. Zaledwie po
dwóch dniach treningu przystąpili
do rywalizacji w regatach Pucharu Świata w Hyeres. – Chcemy jak
najwięcej startować, wszędzie tam,
gdzie pojawia się czołówka klasy
Star. Brak własnego jachtu nie mógł
nam pokrzyżować planów – mówią
Polacy.

W regatach Maciej i Łukasz zajęli 18. miejsce (startowało 37 jachtów). To zdecydowanie poniżej ich
oczekiwań i ambicji. – Brakowało
nam prędkości. Trochę gorzej też
startowaliśmy. Ale i tak warto było
zmierzyć się najlepszymi – ocenia
Maciej. Zwyciężyli Brazylijczycy
Robert Scheidt i Bruno Prada. Na
drugiej pozycji Francuzi Xavier Rohart i Pierre-Alexis Ponsot
Zaraz po powrocie z Francji Maciej i Łukasz wyruszą do Włoch, nad
jezioro Garda. Na wspólne treningi zaprosił ich zwycięzca z Hyeres
Robert Scheidt, który nad Gardą ma
dom. Później Polacy przeniosą się
do Holandii, a następnie do Anglii.

Maciej Grabowski i Łukasz Lesiński
Sponsorzy Teamu:
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Mały jacht, duże wyzwanie

Po przyjeździe do portu śpimy zaledwie dwie godziny. Później szybka
kawa i ruszamy do składania jachtu.
Tysiąc śrubek i części do przykręcenia.
Przygotowanie masztu, sterów, tratwy.
Szybko nastaje noc. Nazajutrz znów
przykręcanie. O trzeciej jesteśmy gotowi do wodowania. Łódka na dźwig,
jeszcze chwila na przykręcenie balastu
i stoimy przy wspólnym pomoście dla
wszystkich załóg. Nasz „Ocean 650”
wzbudza zainteresowanie. Sąsiedzi
pytają o farbę, o maszt, o to, ile waży
kadłub i kto go projektował. Atmosfera jest naprawdę przyjacielska.
Pierwszy pomiar jachtu przed regatami zmroził nam krew. Łódka ma
przepłynąć nad stalową belką zatopioną na głębokości dwóch metrów. Jeśli
przepłynie - zanurzenie jest przepisowe. Jeśli zaczepi balastem – będą kłopoty. Wyjmujemy z jachtu wszystko, co
można. Wpływamy w zatopioną bramkę i, niestety, balast zaczepia o stalową
belkę. Powtarzamy pomiar. Tym razem
kadłub przechodzi nad przeszkodą bez
draśnięcia (w porcie jest niewielka fala,
ma wpływ na pomiar). Mierniczy prosi
o przepłynięcie po raz trzeci. Znów się
udaje. Mamy równo dwa metry zanurzenia i ani milimetra więcej. Gratulują nam dokładnej budowy. Pozostałe
pomiary również kończą się naszym
sukcesem. Mogę ogłosić zakończenie
sześcioletniej budowy.
Ostatni przegląd wyposażenia.
Trzeba dokupić kilka rzeczy. Brakuje
nam proszku na rekiny, mapy i kilku
drobiazgów. Największym problemem
było umieszczenie anteny na maszcie.
Okazało się, że jest błąd w tłumaczeniach przepisów. Wersja angielska
mówi: „koniecznie antena musi być na
maszcie”. Francuska mówi: „nie może
być na maszcie”. Było nerwowo, bo my
czytamy przepisy po angielsku i nie
mamy pojęcia, co jest we francuskiej
wersji. Włosi czytają po francusku,
więc patrzą na nas ze zdziwieniem.
I tak przez kilka godzin. W końcu
uzgodniliśmy, że z powodu błędu każdy ma rację. Zostaliśmy dopuszczeni
do regat.
Startujemy. Wszyscy na spinakerach. Nad ranem powiało bardziej od
wschodu. My w środku stawki. Trzeba było płynąć jeszcze bardziej na
wschód, teraz już za późno. Refujemy
grota i płyniemy ostro, by ominąć wyspę. O świcie skręcamy przy wyspie na
południe. Cały grot w górę. Wieje 5B,
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chwilami więcej. Normalnie powinniśmy się refować. Po małej sprzeczce
spowodowanej oporami z mojej strony,
stawiamy topowy spinaker. Zaczyna
się dzika jazda: 10-13 węzłów i hamowanie podczas wbijania się w falę.
Rozpędzamy się i hamujemy. Co kilka
minut „wywózka” do wiatru i leżymy
na burcie. Po chwili znowu fruniemy
13 węzłów. I tak od świtu do popołudnia. Wiatr skręca i my – chcąc utrzy-

jesteśmy, ale zdajemy sobie sprawę,
że nie jest najlepiej. Po boi kurs na Toskanię. Przed nami ponad 100 mil po
prostej. Wody ciągle przybywa. Mam
już dość wybierania. Myśleliśmy, że
cieknie klapa na rufie, ale już wiemy,
że nie. Więc skąd ta woda? Robi się
nerwowo...
Wody pełno, wszystko mokre. Nurkuję i próbuję się przecisnąć na sam
koniec jachtu. Rozważamy przerwanie

kie śruby całe. Jacht przestaje nabierać
wody.
Ostatnia noc. Prędkość pięć węzłów.
O świcie widzimy główki portu. Nagle odcina wiatr. Zatrzymujemy się jak
na ręcznych hamulcach. Bujamy się na
martwej fali. Meta tuż, tuż, ale my stoimy tak cztery godziny.
Czy jestem zadowolony z wyniku?
Oczywiście, że nie. Ale jestem zadowolony, że udało się dokończyć budo-

Radek Kowalczyk (z prawej) wciąż szuka sponsorów, którzy dofinansują jego starty w klasie Mini 650.

mać prędkość – również. Odpływamy
na wschód. To kolejny błąd. Trzeba
było ciągnąć pod lądem. W jachcie
pojawia się sporo wody. Nie możemy
zlokalizować przecieku. Krzych steruje, ja wybieram.
Nastaje noc, wiatr skręca na zachodni. Za daleko poszliśmy na wschód. Teraz musimy płynąć ostro. Tracimy wypracowane mile. Nad ranem mijamy
boję przy Caletta. Nie wiemy, którzy

wyścigu i wejście do portu. Najbliższy
port za kilka godzin. Sterując, zauważam, że płetwy sterowe mają dziwny,
minimalny luz. Kładę się na pawęży
i wszystko jest jasne. Dolne okucia są
luźne (po 5 minimetrów luzu na każdym). Nie wytrzymały dzikiej jazdy
na falach. Nurkuję po raz kolejny i dokręcam okucia. Krzych trzyma śruby
z zewnątrz. Nie wiem, co bym zrobił,
gdybym był sam. Na szczęście, wszyst-

Fot. Tomasz Starmach

wę jachtu, wyposażyć go, przejść pomyślnie badania techniczne, ukończyć
pierwszy wyścig i zebrać doświadczenia. Mamy cenne mile na koncie. Jesteśmy w grze.
Radek Kowalczyk

reklama

P

olska załoga Radek Kowalczyk – Krzysztof Kołakowski zajęła 9. miejsce
w grupie jachtów prototypowych w regatach Grand Prix
Włoch zaliczanych do Pucharu
Świata klasy Mini 650. W klasyfikacji łącznej regat Radek
i Krzysztof uplasowali się na 23.
pozycji. Przedstawiamy najciekawsze fragmenty z relacji nadesłanej przez Radka Kowalczyka.

W 2013 roku Radek Kowalczyk weźmie
udział w regatach samotników Transat
6.50. Ten najsłynniejszy wyścig klasy Mini 650 rozgrywany jest na trasie
z Francji do Brazylii. By móc wziąć w nim
udział, trzeba przejść dość trudne eliminacje. Najbliższe dwa sezony Kowalczyk
poświęci na rejsy kwalifikacyjne, zbieranie doświadczeń i funduszy.
W czerwcu czeka go samotny rejs kwalifikacyjny o długości tysiąca mil. Jest
to najtrudniejszy punkt eliminacji. Jeśli
go zaliczy, otrzyma przepustkę do regat samotników Transat 6.50 w 2013
roku. By dostać się na listę startową
(jest tylko 80 miejsc, a chętnych ponad
300), trzeba przepłynąć więcej mil niż
inni konkurenci, co w praktyce oznacza
konieczność zaliczenia 4500 mil w regatach klasy Mini 650. Zatem na lipiec
planuje kolejny start (regaty Transgascogne). A później wraca do Polski na
nasze imprezy – Unity Line oraz Regaty
o Puchar „Poloneza”.
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Marina Złota Góra
Na Kaszubach powstało centrum regatowo-szkoleniowe match racingu

Jachty w Złotej Górze zwodowano w kwietniu. Regatowe maszyny czekają na amatorów match racingu. 		

S

ześć jachtów regatowych
Delphia 24, amfiteatr, nowoczesna przystań i ambitne plany na cały sezon – Kartuzy Open Yachting Club w Złotej
Górze to pierwsza w Polsce akademia match racingu.
Krzysztof Rosiński i Norbert Rymuszka wraz z załogą Open Yachting
rywalizują w zagranicznych regatach
meczowych zaliczanych do Pucharu
Świata. W lutym zajęli drugie miejsce
we Włoszech, a w marcu – szóste we
Francji. W Polsce budują akademię match racingu, której bazą jest nowa piękna marina w Złotej Górze koło Kartuz
(nad jeziorem Brodno Wielkie).

W szkoleniach mogą wziąć udział
wszyscy zainteresowani żeglarstwem
regatowym i match racingiem. Dzień
zajęć praktycznych na jachcie (maksymalnie pięć osób), połączony z częścią
teoretyczną i analizami zapisu wideo,
kosztuje 150 zł od osoby. Nocleg i wyżywienie załogi zapewniają sobie we
własnym zakresie (można skorzystać
z bazy miejscowego portu).
Przez cały sezon 2011 roku w Złotej
Górze organizowany będzie Puchar
Kaszub w match racingu (regaty rangi
grade 5 i grade 4). To imprezy dla osób
stawiających pierwsze kroki w regatach meczowych. W planie są także
cztery podwójne imprezy nazwane
Polish Open Pro-Am Match Racing

Co to jest match racing?
To coraz popularniejsza formuła żeglarstwa regatowego, a także nowa
konkurencja olimpijska dla pań, która
zadebiutuje na igrzyskach w Londynie
(2012 rok). W regatach jachty walczą jeden na jednego, jak w Pucharze

reklama

26

Tour. To zawody wyższej rangi (grade 3). Wszystkie regaty w Złotej Górze
zaliczane będą do rankingu Pucharu
Świata.
Każde z czterech tygodni regatowych
Polish Open Pro-Am Match Racing
Tour będzie trwać sześć dni. Na wtorki
zaplanowano treningi załóg. Na środy
i czwartki – pierwsze regaty. Na piątki – szkolenia meczowe prowadzone
przez znanych zawodników i sędziów.
W soboty i niedziele rozgrywane będą
drugie, rewanżowe regaty. Pierwsza
sesja regat meczowych w Złotej Górze
odbędzie się w połowie czerwca, ostatnia – pod koniec sierpnia.
W regatach Polish Open Pro-Am
Match Racing Tour wezmą udział
znani zawodnicy z zagranicy, a także
polskie załogi. Zaproszenie do udziału
w regatach przyjął już między innymi
Przemysław Tarnacki, mistrz kraju
w match racingu. Wystartuje także
kobieca załoga Pic Pol ze sterniczką
Katarzyną Pic. Dziewczyny mocno
zaangażowały się w tworzenie nowego
klubu. Pracowały przy jachtach i ich
wodowaniu. Będą brały udział w regatach, a także podzielą się swoją wiedzą
z uczestnikami meczowych szkoleń.
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Ameryki. Podczas każdej imprezy rozgrywanych jest kilkadziesiąt krótkich,
emocjonujących i pełnych dramaturgii
wyścigów. Dziś ta formuła wyścigów
przyciąga byłych zawodników z klas
olimpijskich oraz żeglarzy z jachtów
turystycznych. Nawet tych, którzy nie
mają regatowej przeszłości.
Regaty meczowe mogą mieć sześć
stopni. Najniższe rangą to imprezy grade 5. By przeprowadzić imprezę o klasie grade 2 lub grade 1, trzeba mieć już
większą pulę nagród oraz międzynarodowych sędziów. Ligą Mistrzów w żeglarstwie meczowym są regaty z cyklu
Grand World Match Racing Tour, gdzie
ściga się światowa elita, a pula nagród
sięga 100 tys. euro (www.worldmatchracingtour.com).
Polish Open Pro-Am
Match Racing Tour
GRADE 3
15-16 czerwca, Polish Open
17 czerwca, Match Racing Clinic
18-19 czerwca, Polish Open
29-30 czerwca, Polish Open
1 lipca, Match Racing Clinic
2-3 lipca, Polish Open, 4th Jagna Eliza
Trophy
10-11 sierpnia, Polish Open
12 sierpnia, Match Racing Clinic
13-14 sierpnia, Polish Open
24-25 sierpnia, Polish Open
26 sierpnia, Match Racing Clinic
27-28 sierpnia, Polish Open
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Studenci na linii startu
Żeglarze ze szkół wyższych rozpoczęli regatowy sezon
Na początku maja w Wilkasach
rozpoczęła się trzecia edycja
AZS Sailing Cup – Otwartego
Akademickiego Pucharu Polski
w żeglarstwie. W połowie miesiąca studenci z warszawskiej
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego organizują Regaty
o Puchar Rektora SGGW. Zgłaszać mogą się załogi ze wszystkich polskich uczelni. Bazą regat
będzie Port Nieporęt nad Zalewem Zegrzyńskim. Wyścigi rozegrane zostaną na łodziach klasy
Laser Bahia.
Regaty o Puchar Rektora SGGW zaplanowano na 14 maja (sobota). Przed
rokiem, podczas pierwszej edycji pucharu, rywalizowały załogi z sześciu
uczelni. Po zakończeniu regat uczestnicy będą się bawić podczas żeglarskiej biesiady.
Cykl imprez AZS Sailing Cup to
w tym sezonie sześć regat eliminacyjnych oraz wrześniowy finał w Wilkasach. Załogi rywalizują w dwóch klasach – Omega i Laser Bahia. Na mapie
studenckich zmagań pojawił się nowy,
wymagający akwen – Zatoka Gdańska.

Dla kogo Laser Bahia?

łym świecie. Pozwala na prowadzenie
szkoleń żeglarskich, łącznie z żeglowaniem na trapezie. Przed trzema laty

magazyn „Sailing World” nominował
tę konstrukcję do tytułu Łódka Roku.
Laser Bahia kosztuje ponad 30 tys. zł.
Polski przedstawiciel firmy Laser Performance (www.laserpol.com.pl) od
niedawna oferuje zakup łodzi na kredyt.
Przy wpłacie własnej wynoszącej 15
proc. wartości jachtu, miesięczna rata
dwuletniego kredytu wyniesie 1154 zł.
To pierwsza taka oferta w Polsce. Procedura przyznawania kredytu jest dość
6 maja
14 maja
21 maja
22 maja
3 czerwca
10 czerwca
17 czerwca
30 czerwca
19 września

Fot. Anna Morawska

prosta. Kupujemy łódkę tak samo jak
telewizor w elektronicznym supermarkecie. Wybieramy model, zgłaszamy
chęć zakupu i wypełniamy prosty formularz. Decyzję o przyznaniu kredytu
otrzymujemy niemal natychmiast.
Więcej o Regatach o Puchar Rektora
SGGW na stronie internetowej www.
kz.sggw.pl
Więcej o cyklu regat AZS Sailing
Cup na stronie www.sailingcup.pl

Terminarz studenckich regat 2011

I eliminacja AZS Sailing Cup, Wilkasy, klasa Omega
Regaty o Puchar Rektora SGGW, Zegrze, klasa Laser Bahia
II eliminacja AZS Sailing Cup, Górki Zachodnie, klasa Laser Bahia
III eliminacja AZS Sailing Cup, Górki Zachodnie, klasa Laser Bahia
IV eliminacja AZS Sailing Cup, Zegrze, klasa Laser Bahia
V eliminacja AZS Sailing Cup, Zegrze, klasa Laser Bahia
VI eliminacja AZS Sailing Cup, Zegrze, klasa Laser Bahia
Finał AZS Sailing Cup, Wilkasy, klasa Omega
Akademickie Mistrzostwa Polski, Wilkasy, klasa Omega

reklama

Laser Bahia to uniwersalny jacht do
żeglarstwa rodzinnego i regatowego.
W Polsce jest około 50 takich łodzi. Ich
niezwykłość polega na tym, że mogą
pływać z wiosłami, na silniku i pod
żaglami. Jeśli dorzucimy genaker i trapezy, Laser Bahia jak kameleon przemienia się w szybką maszynę regatową. Konstrukcja przypomina skiff, co
pozwala na szybkie i stabilne pływanie
w ślizgu. System łatwego refowania
umożliwia ustawienie łódki do każdych
warunków wietrznych. Laser Bahia to
klasa obecna w szkołach żeglarskich
Royal Yachting Association, a także
w wielu ośrodkach wakacyjnych na ca-

Studenckie załogi podczas ubiegłorocznych regat.		
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ZACHODNIOPOMORSKIE
Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23,
tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, Przestrzenna 3,
tel. (91) 431 43 00
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a,
tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2,
tel. (94) 37 434 03
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13,
tel. (91) 461 39 92
Sklep Bras, Świnoujście,
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Sklep Neptun, Kołobrzeg,
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3,
tel. (91) 461 41 72
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin, Bohaterów
Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9,
tel. (91) 461 27 34
JK HOM, Szczecin, Żaglowa 2, tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań
w Lubczynie, tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4,
tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6,
tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6,
tel. (91) 423 06 56
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV,
tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg,
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5,
tel. (95) 747 25 12
POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif,
Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Open Yachting Club, Złota Góra, tel. 602 511 796
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10,
tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11,
tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5,
tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a,
tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9,
tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1,
tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87,
tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1,
tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Plaża Piratów, Sopot, Mamuszki 14,
tel. (58) 555 30 31
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20,
tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Przystań Kusznierewicza, Swornegacie,
Regatowa 1, tel. 515 034 904
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30,
tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26.
tel. (58) 307 39 12
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50,
tel. (89) 532 03 02
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Stare
Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60,
tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej,
Giżycko, Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a,
tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo,
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96

Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12,
tel. (87) 421 63 09
Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59,
tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3,
tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6,
tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9,
tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, ul. Lotnicza,
tel. 606 783 413
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35,
tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15,
tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24,
tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10,
tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1,
tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3,
tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g,
tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2,
tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a,
tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7,
tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7,
tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4,
tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7,
tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6,
tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6,
tel. (87) 427 28 79
WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar,
ul. Półwiejska 42, tel. (61) 67 039 59
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich
10/11, tel. 515 186 315
Easy Surf Shop, Poznań, Mogileńska 4,
tel. (61) 653 31 92
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19,
tel. (61) 848 26 81
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103,
tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz,
Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120,
tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3,
tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a,
tel. (61) 847 45 55
Sklep Szopeneria, Słomczyce 8f,
tel. (63) 275 60 41
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2,
tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b,
tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39,
tel. (61) 852 97 03
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
Przystań Posnania, Krzyżowniki,
Międzyborska 1
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72,
tel. (61) 848 28 49
Tawerna Mykonos, Poznań, Plac Wolności 14,
tel. (61) 853 34 36
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c,
tel. (63) 242 46 69
Sklep Funsport, Poznań, Górecka 30,
tel. (61) 661 04 44
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g,
tel. (68) 347 35 84
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5,
tel. 601 564 334
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60
MAZOWIECKIE
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej
dzielnicy Śródmieście
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama,
Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171,
tel. (22) 785 11 11
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15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej
dzielnicy Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe,
Warszawska 45, tel. (22) 782 20 35
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19,
tel. (22) 827 28 63
Sklep Wawer, Warszawa,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 02 79
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej
Republiki Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54,
tel. (22) 828 51 93
Academia Nautica, Warszawa, Lentza 35,
tel. (22) 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1,
tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina,
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3,
tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1,
tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe,
Warszawska 21, tel. (22) 782 21 83
Sklep Szekla, Warszawa,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Forsail, Warszawa, Nowolipki 27,
tel. (22) 654 32 61
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2,
tel. (22) 839 59 89
Szanta Cafe, Zegrze Południowe,
Warszawska 47, tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139,
tel. 509 758 503
Tawerna Czarna Perła, Warszawa,
Kolejowa 8/10, tel. (22) 374 75 11
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa,
Ogólna 5, tel. (22) 633 71 82
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10,
tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
Radio OKO, Ostrołęka, Korczaka 4,
tel. (29) 760 76 68
KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT,
Rynek Staromiejski 36/38, tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265,
tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9,
tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8,
tel. 510 949 296
MKŻ Żnin, Szpitalna 18, tel. (52) 30 22 184
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa,
tel. 606 770 843
Pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3,
tel. (52) 321 27 01
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz,
Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5,
tel. (54) 255 02 55
PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a,
tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29,
tel. (87) 643 35 55
Przystań Czarna Perła, Augustów, Sportowa 1
Sklep M. Myszkiewicz, Białystok,
Św. Rocha 10/1, tel. (85) 744 56 96
Tawerna Ryczące 40, Białystok,
Orzeszkowej 15, tel. (85) 732 30 30
LUBUSKIE
YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
LKŻ Sława, Odrodzonego WP 23,
tel. (68) 356 62 03
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29,
tel. (95) 71 70 231
ŁÓDZKIE
Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź,
Żeromskiego 52, tel. (42) 632 66 84
Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki,
Zawadzka 77
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4,
tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129,
tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46,
tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów,
tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki,
Przeskok 3, tel. 663 567 514

Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1,
tel. (44) 710 86 82
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sklep turystyczno-żeglarski, Kielce,
Warszawska 147, tel. (41) 368 60 75
LUBELSKIE
YC Politechniki, Lublin, Chrobrego 1,
tel. 502 365 964
DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma,
ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61,
tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40,
tel. (71) 328 23 25
DOZŻ, Wrocław, Plac Św. Macieja 5,
tel. (71) 343 56 65
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław,
Skrzetuskiego 68
ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109,
tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie,
Hadamika 20, tel. (32) 229 50 46
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała,
Grota Roweckiego 4, tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2,
tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16,
tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b,
tel. 605 282 169
OPOLSKIE
Marina Lasoki, Kędzierzyn Koźle, Lasoki 1
KŻ Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a,
tel. 502 630 356
KŻ Fala Brzeg, tel. 604 109 715
CSW Mantra Extreme, Opole, Leśmiana 19,
tel. 509 75 70 78
MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz,
ul. Podgórska 34, tel. (12) 43 301 36
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków,
Straszewskiego 27, tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą,
tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, tel. 609 320 772
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57
PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep Afma, Rzeszów, Podkarpacka 71,
tel. (17) 854 34 69
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6,
tel. (17) 862 02 39
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40 lat szanty „Gdzie ta keja?”
Jerzy Porębski wspomina narodziny najsłynniejszej polskiej szanty

S

Polska, 1971 rok. Edward Gierek przemawia w Stoczni Gdańskiej
i zadaje robotnikom słynne pytanie:
„Pomożecie?”. Na antenie debiutuje
audycja „Lato z Radiem”. A telewizja
emituje pierwszy program w kolorze.
Jerzy Porębski, muzyk, doktor oceanografii, marynarz i rybak, pisze piosenkę, która stanie się najsłynniejszym
przebojem polskiej sceny szantowej.
Od zapisania serwetki w nadmorskim
barze mlecznym mija właśnie 40 lat.
A my wciąż nie możemy wyobrazić
sobie koncertu lub biesiady żeglarskiej
bez tych kilku prostych słów:
Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział:
– Stary, czy masz czas?
Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz,
Amazonka, Wielka Rafa, oceany trzy,
Rejs na całość, rok, dwa lata
– to powiedziałbym...

Jerzy Porębski podczas poznańskiego festiwalu Szanta Claus – Grudzień 2010.		

Fot. Grzegorz Maciejewski

płyty napisano: słowa – autor nieznany, muzyka tradycyjna.
Jerzy pochodzi z Sosnowca. Ukończył ogólniak w Bytomiu. Na Uniwersytecie Jagiellońskim został doktorem
oceanografii biologicznej. I chyba już
wtedy wiedział, że jego miejsce jest
bliżej morza. W wolnych chwilach
grał muzykę jazzową, między innymi
z Adamem Makowiczem.
Zaliczył pierwsze rejsy i szkolenia
żeglarskie na Śląsku i na Mazurach.

pod względem popularności nie ma
sobie równych.
Jerzy wciąż koncertuje, wciąż jest
czołową postacią polskiej sceny szantowej. Przyznaje jednak, że teraz najlepiej
czuje się w kameralnych salach, wtedy
gdy słuchacze przychodzą „na Porębskiego”, albo gdy poproszą go przyjaciele, by zaśpiewał z okazji „Święta
Śledzia”. – Wielkie sceny i festiwale
niczym Woodstock to już nie dla mnie
– mówi. – Najlepiej jest mi w moim
Lubinie nad Zalewem Szczecińskim,
gdzie mam domek, małą łódkę i mały
pokój do pracy, w którym właśnie rodzi
się kolejna piosenka ze słowami „czemu
nie chcesz płynąć w ciepły rejs?”.
Krzysztof Olejnik

Ukończyłem studia, nauczyłem się języków, spakowałem wór i popłynąłem.
W kompasie igła zardzewiała,
lecz kierunek znam,
Biorę wór na plecy i przed siebie gnam.

Piosenkę „Gdzie ta keja” śpiewano po
angielsku i po rosyjsku. Polscy wykonawcy zaprezentowali kilkanaście różnych jej interpretacji. „Keja” śpiewana
jest na rejsach, kursach żeglarskich, na

„Keja” w zwykłych słowach opowiada o wielkich marzeniach.
O naszych tęsknotach. Przecież wszyscy, nim umrzemy, chcemy po
prostu popływać. Byle dalej. Właśnie dlatego zostałem marynarzem.
– Od początku czułem, że ta piosenka spodoba się słuchaczom. Ale nie
sądziłem, że stanie się szantą wszech
czasów – mówi Jerzy Porębski. – Dlaczego ten prosty utwór ma taką siłę?
Dlaczego przetrwał 40 lat i wciąż
chcemy go słuchać? „Keja” w zwykłych słowach opowiada o wielkich
marzeniach. O naszych tęsknotach.
Przecież wszyscy, nim umrzemy,
chcemy po prostu popływać. Byle
dalej. Właśnie dlatego zostałem marynarzem.
– Nie chciałem uciekać z komunistycznej Polski, bo to był przecież mój dom.
Ale chciałem zobaczyć świat. Postanowiłem więc, że będę po obu stronach
muru – zostałem marynarzem. Jestem
leniwy, ale marzenia były silniejsze.
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obozach, słychać ją przy ogniskach,
w tawernach, w internetowych stacjach radiowych i na wszystkich krajowych festiwalach szantowych.
Jurek Porębski wykonywał piosenkę w USA, Kanadzie, w Argentynie,
w Brazylii, nawet na Falklandach (dla
tamtejszych rybaków). – Za oceanem,
w środowiskach polonijnych, wystarczy zaintonować „Keję”. Publiczność
śpiewa sama, a mi pozostaje tylko gra
na gitarze – mówi Jurek.
Utwór wykonała nawet kapela disco
polo – Bayer Full. Ten zespół sprzedał
swoje płyty w łącznym nakładzie 16,5
mln egzemplarzy. Zdobył popularność w Chinach. Co ciekawe, kiedy za
pierwszym razem Bayer Full wykonał
utwór Jurka Porębskiego, na okładce

Po studiach podjął pracę w Morskim
Instytucie Rybackim w Świnoujściu.
- Prawie 30 lat spędziłem na statkach
rybackich i naukowych. Odbywałem
wielomiesięczne rejsy. Między innymi
jako zastępca kapitana do spraw zwiadu rybackiego. Po prostu szukaliśmy
ryb – mówi Jerzy Porębski.
Podczas rejsów zaczął komponować
i śpiewać pieśni o tematyce morskiej.
Występował na pierwszych festiwalach Shanties w Krakowie. Był współtwórcą Starych Dzwonów, zespołu
legendy. Podczas swojej szantowej
kariery skomponował ponad 100
utworów. Wiele z nich to przeboje,
niektóre wykonywała nawet Edyta
Gepert znana z niezwykłych interpretacji piosenek poetyckich, ale „Keja”
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tałem przy kei w Świnoujściu. Żegnałem statek
rybacki, który wyruszał
na łowiska oceaniczne północnego Atlantyku. Patrzyłem,
jak jego rufa maleje między
główkami. Nastrojony tym pożegnaniem poszedłem do baru
mlecznego przy Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego. Poprosiłem o bułę
z serem. Wziąłem serwetkę
i zacząłem skrobać. Był początek lat 70. W tamtych czasach
wypłynąć statkiem na ocean
to było coś niewyobrażalnego.
Marzyłem więc sobie z ołówkiem w dłoni: ech, gdyby tak
ktoś do mnie przyszedł i zapytał, czy popłynę na dwa lata,
przez oceany...
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Powrót do przeszłości
Klasyka z marynarskimi akcentami

W

Klasyczny styl i nowatorskie pomysły – oto przepis znanej marki na sezon
wiosna-lato 2011. Projektanci zaproponowali trzy podstawowe trendy. Pierwszy, preppy sport, nawiązuje do stylu
lat 60. studentów angielskich i amerykańskich uniwersytetów. Drugi, coast
line, lansuje luźny klimat. Trzeci natomiast, classic refined, to styl formalny,
czyli promujący dojrzałą elegancję.
Preppy sport powstał z inspiracji
beztroskim stylem szkolnym, który
połączono z elementami żeglarskimi.
Paleta kolorów tej kolekcji zawiera
mocne, podstawowe odcienie czerwieni i niebieskiego. A także bieli, na której tle wyeksponowano kratki i prążki.
W linii coast line, inspirowanej
zmieniającą się linią brzegową, wykorzystano odcienie wpadające w szarość i wyblakłe błękity oraz odcienie
różu i żółtego, dające poczucie wolności i przestrzeni. Kolory podkreślają potrzebę beztroski i odpoczynku.
Faktury materiałów (bawełna, miękki
dżersej i sprany dżins) mają tworzyć
głębię i nadawać kolekcji relaksacyjnego charakteru.
W classic refined skupiono się na jakości tkanin i detalach. Spodnie typu
chinos z twillu, koszule typu Oxford
i marynarki Harrington zyskały nowoczesny wizerunek. Odcienie pasteli
połączono z tonami zainspirowanymi
naturą – drewnem, torfem i plażą.
Podobną paletę kolorów i zapożyczenia obserwujemy w kolekcji dla
pań. Żeglarskie inspiracje są kluczowe
w dwóch głównych tematach – cruise i resort. Pierwsza linia (sportowa
i funkcjonalna) powstała z inspiracji
latami 60. Być może niektóre panie
przypomną sobie rejsy wycieczkowe
sprzed lat i ówczesną modę? Marynarska stylistyka przejawia się tu w prostym wzornictwie, dającym wrażenie
czystości i świeżości. Niebieskie tony
zostały podkreślone przez czerwień,
żółty i zieleń trawy. Klasyczne fasony
(trencz z paskiem i żeglarskie prążki)
dają poczucie luzu i nowoczesności.
Zaproponowano dopasowane żakiety
i wąskie dżinsy, a także dżinsowe sukienki.
Temat nazwany resort emanuje relaksem i beztroską. Paleta kolorów
zawiera wyblakłe tony, głównie koralu i różu, które łączy się w dowolne
kombinacje. Sprany dżins występuje
w parze z żeglarskimi paskami, kratkami i lekką odzieżą wierzchnią inspirowaną ubiorami żeglarskimi. Kobiece
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Fot. Henri Lloyd (3)

jaki sposób wykreować
nowoczesną i jednocześnie ponadczasową
kolekcję? Styliści Henri Lloyd
postanowili połączyć historię
z nowoczesnością. Oto efekty.

moda

wzory i subtelne detale nadają kolekcji
elegancji. Angielskie podwójnie łączone kurtki, swetry z kapturami i wyraźne prążki to powiew młodości.
Linia odzieży coast line, podobnie
jak w męskiej kolekcji, zawiera że-

glarskie detale oraz wyraźne marynarskie zapożyczenia. Paletę kolorów
tworzą tony czerwieni, niebieskiego
i bieli z niewielkimi dodatkiem zieleni i żółci.
Anna Ziędarska

BALSAM
*D-Panthenol

GEL

*90% aloesu

Działają kojąco przy oparzeniach słonecznych
Ulga dla podrażnionej i wysuszonej skóry

www.calmaderm.pl
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Zawsze razem
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